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INTRODUÇÃO 
Atualmente é impossível entender o funcionamento das economias capitalistas sem 

considerar o progresso técnico. Mais do que nunca, o entendimento de como a tecnologia 

afeta a economia é vital para a compreensão do crescimento da riqueza dos países e 

dinâmica das sociedades contemporâneas. Os processos de globalização trazem inúmeros 

desafios relacionados diretamente a este tema.  

O esforço tecnológico possui várias dimensões críticas e ao analisar a origem e a natureza 

das inovações, muitos autores concluem que as inovações transformam não apenas a 

economia, mas afetam profundamente toda a sociedade. Elas modificam a realidade 

econômica e social, além de aumentarem a capacidade de acumulação de riqueza e 

geração de renda.  

O presente texto apresenta, de forma sumária, as principais contribuições da teoria 

econômica para o entendimento da inovação e sua relação com a dinâmica de crescimento 

econômico e suas projeções. 

 A capacidade de inovar é determinante para a competitividade das empresas e das nações. 

Assim, é necessário discutir, com todos os setores da sociedade, o papel da inovação no 

seu desenvolvimento econômico e social.  

Dentro desse conceito, é desenvolvido um modelo para atuação dos Institutos de Pesquisa 

Tecnológica. Objetiva-se aproximar tais instituições das demandas por inovação das 

empresas. Tal proposta advém da necessidade de revisar conceitos e práticas num 

ambiente em profunda transformação.  

De fato, com o vigoroso processo de transformação de base tecnológica em curso, 

promovido principalmente pela abertura de sua estrutura produtiva à competição 

internacional e pela revisão do papel das indústrias será possível identificar as diversas 

opções que a indústria pode utilizar a fim de minimizar os impactos negativos e economia 

e aquecer o mercado.  

  



4 
 

CAPÍTULO I: CENÁRIO INDUSTRIAL 
1.1 – A INDUSTRIALIZAÇÃO 

Indústria é uma atividade econômica surgida na Primeira Revolução Industrial, no fim do 

século XVIII e início do século XIX, na Inglaterra, e que tem por finalidade transformar 

matéria-prima em produtos comercializáveis, utilizando para isto força humana, 

máquinas e energia. 

A Revolução Industrial, por sua vez, surgiu da transição do capitalismo comercial para o 

capitalismo industrial da segunda metade do século XVIII. Esta Primeira foi baseada em 

vapor, carvão e ferro, mas a partir de 1860 surge a Segunda Revolução Industrial, 

empregando aço, energia elétrica e produtos químicos, e simultaneamente o capitalismo 

industrial se tornou capitalismo financeiro. A partir de 1970 ocorre a Terceira Revolução 

Industrial, com o desenvolvimento da informática. 

I. As indústrias são divididas em grupos 

Tipo de indústria Descrição 

Indústria de base 

Transformam matéria-prima bruta em matéria-prima processada, para 

a utilização por outras indústrias. 

Indústria de bens 

intermediários 

Produzem máquinas e equipamentos utilizados nas indústrias de bens 

de consumo. 

Indústria de bens de 

consumo 

Transformam matéria-prima fabricada pela indústria de base em itens 

para o consumidor final. Podem ser subdivididas em três subgrupos, de 

acordo com o que produzem: 

 Bens duráveis; 

 Bens semiduráveis; 

 Bens não duráveis. 

Encontram-se muito dispersas geograficamente, situadas próximos aos 

centros urbanos, para proporcionar maior acesso aos consumidores. 

 

Os fatores de insumos determinam a instalação de indústrias em determinado 

local, cada tipo de indústria precisa de alguns fatores mais intensamente do que de 

outros. Todos os ramos industriais necessitam fundamentalmente de boa rede de 

transportes e de telecomunicações. As indústrias de base precisam mais de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_de_base
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bem_dur%C3%A1vel
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disponibilidade de matérias-primas e energia (ou facilidade de recepção destes) do 

que outras coisas; indústrias de alta tecnologia requerem mão-de-obra altamente 

qualificada; indústrias de bens de consumo dão importância à proximidade de um 

mercado consumidor amplo; etc. 

Estes fatores variam ao longo da história, e por isto os atuais fatores não são os 

mesmos dos primórdios da industrialização.  

Na Primeira Revolução Industrial, um dos mais importantes fatores eram as 

reservas de carvão mineral, a principal fonte energética da época. Atualmente, 

entretanto, o carvão não tem importância para indústrias que não sejam a siderúrgica 

– apesar de que mesmo assim, a importância para esta reduziu-se muito. 

 

A industrialização passou grandes três nichos: Taylorismo, Fordismo e Toyotismo 

 

I. Taylorismo 

É um conjunto de métodos de produção industrial onde o funcionário deve apenas 

desenvolver suas tarefas simples e repetitivas o mais rapidamente possível, sem 

necessidade de saber algo, além disto, no processo produtivo, deixando o 

conhecimento do processo produtivo exclusivamente sob responsabilidade dos 

gerentes. Isto também facilita demissões e contratações, acirrando a concorrência 

entre os operários. 

A separação rigorosa entre produção e desenvolvimento, entretanto, foi um dos 

fatores que causou a decadência deste modelo: cabe aos trabalhadores o aumento da 

produtividade da indústria, mas certamente não são os operários desqualificados e 

desmotivados que organizam isto. A solução cabe então ao setor de desenvolvimento, 

que consegue apenas melhorar por meio da criação de mecanismos mais complexos, 

e, portanto mais difíceis para serem operados pelos funcionários sem qualificação. A 

lógica era rígida demais para se aperfeiçoar ao longo do tempo. 

 

 

II. Fordismo 

 

É o modelo de produção instituído pelo estadunidense Henry Ford em 1914 que é 

a variante mecanizada do taylorismo, onde se acrescenta às características do modelo 

anterior o ajuste dos operários às máquinas. Consiste em aumentar a produção por 
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meio do aumento da eficiência, repassar a diminuição dos custos de produção 

decorrente do aumento da eficiência para os consumidores e assim vender mais, o que 

permite manter o baixo preço do produto. O aumento da eficiência se deu, em sua 

fábrica, pelo aperfeiçoamento da Linha de Montagem: os trabalhadores realizavam 

apenas uma função específica, portanto não necessitando de qualificação, e para tal 

ficavam parados em frente a uma esteira rolante que trazia as peças, como em uma 

empacotadora de carne, de onde a ideia surgiu. Com isto, a indústria precisava de 

apenas uma pequena quantia de trabalhadores especializados e uma enorme de 

operários não-qualificados. A maior inovação, entretanto, era a fragmentação do 

processo produtivo, o que permitia que os engenheiros encontrassem mais facilmente 

os problemas e que fossem feitas alterações em apenas parte do processo. 

O fordismo teve seu auge da metade da década de 50 até o fim da de 60, e já no 

começo dos anos 70 mostrou-se enfraquecido e seriamente contraditório.  A crise 

deste modelo é creditada a dois fatores distintos: pode ser devido ao seu sucesso, que 

pode ter atingido já o máximo que o modelo poderia oferecer; ou causada pela 

mudança dos padrões de consumo. 

 

III. Toyotismo 

 

É um modelo e produção criados por Taiichi Ohno nas fábricas da Toyota, logo 

após a Segunda Guerra Mundial, motivado pela incapacidade do Japão adotar o 

fordismo, que requer produção e consumos em massa, impossíveis em um país com 

pequeno mercado consumidor e pouca produção de matérias-primas.  Neste modelo, 

o trabalhador pode escolher a melhor forma de realizar seu trabalho, é capacitado a 

qualificar suas obrigações e capacidades, e trabalha em equipes que se auto gerenciam 

e são totalmente responsáveis pelo que produzem e por seus integrantes. Esta auto 

gerência significa que todos são supervisores dos outros, e que por isto o controle 

sobre o operário é muito mais intenso. Busca-se produzir apenas o necessário no 

momento em que for demandado (Just in time), reduzindo assim os estoques. Nesta 

pequena produção, busca-se a maximização da qualidade. Entretanto, isto, para 

manter o sistema capitalista, estimula redução da vida útil do produto ou 

aprimoramento de qualidade em parte supérflua, como a embalagem. 

As maiores concentrações de indústrias no mundo estão na Europa, nos Estados 

Unidos e no Japão, apesar de eventualmente surgir um ou outro foco de importância 
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relativa. Na Europa, a região chamada “triângulo vital” é a mais industrializa. O Japão 

disputa com a Alemanha o lugar de segunda potência industrial. 

Os Estados Unidos são a maior potência industrial da atualidade, com seu 

Nordeste, incluindo a área dos Grandes Lagos, sendo a mais antiga e importante 

região industrial do planeta. Mais recentemente, a orla da Califórnia e o Golfo do 

México tornaram-se também áreas com grande quantidade de indústrias. 

A crise do petróleo favoreceu as indústrias japonesas que adotavam o toyotismo, 

pois este modelo requeria menos consumo energético, devido à produção apenas 

quando necessária. 

Na América Latina, devido à grande crise dos anos 30, os regimes populistas 

criaram a estratégia de substituição das importações, que foi aplicada em outros países 

nos anos 50 (como a Coreia do Sul). Essa estratégia basicamente consistia em investir 

o lucro das exportações primárias na criação de indústrias montadas com 

equipamentos comprados dos países desenvolvidos, e proteger estas novas indústrias 

com barreiras alfandegárias. México, Argentina e Brasil passaram por esta fase, 

acrescentando a ela relações salariais semi fordistas reguladas pelo corporativismo. 

II. A organização setorial 

A indústria, no sentido de manufatura, tornou-se um setor fundamental da 

produção e do trabalho em países norte americanos e europeus durante a Revolução 

Industrial, o que acabou com as antigas economias mercantil e feudal através de 

muitos avanços tecnológicos rápidos e sucessivos, como a produção de aço e carvão. 

Ela é auxiliada pelos avanços tecnológicos, e tem continuado a desenvolver-se em 

novos tipos e setores mesmo nos dias de hoje. Os países industrializados, em seguida, 

assumiram uma política econômica capitalista. Ferrovias e navios a vapor começaram 

rapidamente a criar ligações com mercados mundiais anteriormente inalcançáveis, 

permitindo que as empresas privadas se desenvolvessem a níveis até então inéditos 

de tamanho e riqueza. Após a Revolução Industrial, cerca de um terço da produção 

econômica do mundo derivava de indústrias de transformação, mais do que a 

participação da agricultura. 

A indústria está dividida em quatro setores.  
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Setor Definição 

Primário 

Envolve a extração de recursos diretamente da Terra, incluindo 

agricultura, mineração e madeireira. Eles não processam os produtos de 

forma nenhuma; enviam para as fábricas para ter lucro. 

Secundário 

Esse grupo envolve-se no processamento de produtos vindos de muitas 

indústrias primárias. Inclui todas as indústrias; aquelas que refinam 

metais produzem móveis ou empacotam produtos agropecuários como 

a carne. 

Terciário 
Esse grupo foca-se no oferecimento de serviços. Inclui professores, 

administradores e outros serviços do gênero. 

Quaternário 
Esse grupo se concentra na pesquisa científica e tecnologia. Inclui 

cientistas. 

 

Existem muitos outros tipos de indústrias e frequentemente são organizadas em diferentes 

classes ou setores, recebendo uma grande variedade de classificações. 

Os sistemas de classificação da indústria usados pelo governo normalmente dividem as 

indústrias em três setores: agricultura, manufatura e serviços. O setor primário é formado 

pela agricultura, mineração e extração de matérias-primas. O setor secundário é a de 

manufaturas. O setor terciário foca a produção de serviços. Algumas vezes, fala-se em 

setor quaternário, que consiste de serviços intelectuais como a pesquisa e 

desenvolvimento (P&D). 

Sistemas de classificação baseados no mercado tais como o Global Industry Classification 

Standard e o Industry Classification Benchmark são usados nas finanças e pesquisa de 

mercado. Esses sistemas de classificação normalmente dividem as indústrias de acordo 

com a similaridade de funções e mercados e identificam negócios que produzem produtos 

relacionados. 

 

1.2 – A INDÚSTRIA NO BRASIL 
A indústria brasileira se iniciou no período colonial no início do século XIX através de 

investimentos autônomos estimulados pelo período monárquico e principalmente para se 

solidificar e se estruturar a partir da década de 1930, com as medidas políticas dos 

governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek.  
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Pode ser dividida em quatro períodos principais: o primeiro período, de 1500 a 1808, 

chamado de "Proibição"; o segundo período, de 1808 a 1930, chamado de "Implantação"; 

o terceiro período, de 1930 a 1956, conhecido como fase da Revolução Industrial 

Brasileira, e o quarto período, após 1956, chamado de fase da internacionalização da 

economia brasileira. 

II. Primeiro período (1500 - 1808): de "proibição" 

Nesta época se fazia restrição ao desenvolvimento de atividades industriais no Brasil. 

Apenas uma pequena indústria para consumo interno era permitida, devido às distâncias 

entre a metrópole e a colônia. Eram, principalmente, de fiação, calçados, vasilhames. Na 

segunda metade do século XVIII algumas indústrias começaram a crescer, como a do 

mármore e a têxtil. Portugal já possuía essas indústrias, abrindo assim uma concorrência 

ao comércio da corte e poderiam tornar a colônia independente financeiramente, 

adquirindo a possibilidade da independência política. Assim, em 5 de janeiro de 1785, D. 

Maria I assinou um alvará, extinguindo todas as manufaturas têxteis da colônia, exceto a 

dos panos grossos para uso dos escravos e trabalhadores. 

III. Segundo período (1808 - 1930) 

Primeira fase  

Em 1808 chegando ao Brasil à família real portuguesa, D. João VI revogou o alvará abriu 

os portos ao comércio exterior e fixou taxa de 24% para produtos importados, exceto para 

os portugueses que foram taxados em 16%. 

Em 1810 através de um contrato comercial com a Inglaterra, foi fixada em 15% a taxa 

para as mercadorias inglesas por um período de 15 anos. Neste período, o 

desenvolvimento industrial brasileiro foi mínimo devido à forte concorrência dos 

produtos ingleses que, além de serem de melhor qualidade, eram mais baratos. Em 1828 

foi renovado o protecionismo econômico cobrando-se uma taxa de 16% sobre os produtos 

estrangeiros, agora para todos os países, sem exceção. Porém essa taxa era ainda 

insuficiente para promover algum desenvolvimento industrial no País. 

 

Em 1844 o então Ministro da Fazenda Manuel Alves Branco decretou uma lei (Lei Alves 

Branco) que ampliava as taxas de importação para 20% sobre produtos sem similar 
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nacional e 60% sobre aqueles com similar nacional. Assim, algumas atividades industriais 

do país foram protegidas. Em 1846 a indústria têxtil obteve incentivos fiscais e, no ano 

seguinte, as matérias-primas necessárias à indústria do país receberam isenção das taxas 

alfandegárias. Mas nem esses incentivos foram suficientes para alavancar o 

desenvolvimento industrial. A escravidão ainda estava presente. Faltavam trabalhadores 

livres e assalariados para constituir a base do mercado consumidor. Além disso, as elites 

enriquecidas pelo café ainda não estavam dispostas a investir na indústria. 

Segunda fase  

Em 1850 é assinada a Lei Eusébio de Queirós proibindo o tráfico intercontinental de 

escravos (embora o tráfico interprovincial continuasse, destacando-se a transferência de 

escravos da decadente economia nordestina para o Oeste Paulista, que vivia a ascensão 

da cafeicultura) e que trouxe duas consequências importantes para o desenvolvimento 

industrial: Os capitais que eram aplicados na compra de escravos ficaram disponíveis e 

parte deles foi aplicada no setor industrial. 

A cafeicultura, que estava em pleno desenvolvimento, necessitava de mão de obra. Isso 

estimulou a entrada de um número considerável de imigrantes, que trouxeram novas 

técnicas de produção de manufaturados e foi à primeira mão de obra assalariada no Brasil. 

Assim constituíram um mercado consumidor indispensável ao desenvolvimento 

industrial, bem como força de trabalho especializada. O setor que mais cresceu foi o têxtil, 

favorecido em parte pelo crescimento da cultura do algodão em razão da Guerra de 

Secessão dos Estados Unidos, entre 1861 e 1865. 

Na década de 1880 ocorreu o primeiro surto industrial quando a quantidade de 

estabelecimentos passou de 200, em 1881, para 600, em 1889. Esse primeiro momento 

de crescimento industrial inaugurou o processo de substituição de importações. 

Entre julho de 1914 e novembro 1918 ocorreu a Primeira Guerra Mundial e, a partir dai, 

vamos constatar que os períodos de crise foram favoráveis ao nosso crescimento 

industrial. 

Nesses períodos a exportação do café era prejudicada e havia dificuldade em se importar 

os bens industrializados, estimulando dessa forma os investimentos e a produção interna, 

basicamente indústria de bens de consumo. Foi nesse cenário que a acumulação de capital 

advindo da economia cafeeira começou a ser invertido em investimentos industriais. O 
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café começava a não ter mais o rendimento de outrora, e a proibição do aumento da 

lavoura, fez com que alguns barões do café começassem a diversificar seus investimentos. 

Surgiram empresários como Irineu Evangelista de Souza (o Barão de Mauá), preocupados 

com o desenvolvimento das estradas de ferro, das cidades e de toda infraestrutura 

necessária para o crescimento do país. Contudo, as primeiras indústrias foram surgindo 

de maneira paulatina, no final do século XIX e início do XX, elas representavam ainda 

uma baixa participação na economia nacional. 

Em 1907 foi realizado o 1° censo industrial do Brasil, indicando a existência de pouco 

mais de 3.000 empresas. O 2° censo, em 1920, mostrava a existência de mais de 13.000 

empresas, caracterizando um novo grande crescimento industrial nesse período, 

principalmente durante a 1ª Guerra Mundial quando surgiram quase 6.000 empresas. 

Predominava a indústria de bens de consumo que já abastecia boa parte do mercado 

interno. O setor alimentício cresceu bastante, principalmente exportação de carne, 

ultrapassando o setor têxtil. A economia do país continuava, no entanto, dependente do 

setor agroexportador, especialmente o café, que respondia por aproximadamente 70% das 

exportações brasileiras. 

IV. Terceiro período (1930-1956): a "revolução industrial" 

O outro foi marcado pela Revolução de 1930, com Getúlio Vargas, que operou uma 

mudança decisiva no plano da política interna, afastando do poder do estado oligarquias 

tradicionais que representavam os interesses agrário-comerciais. Getúlio Vargas adotou 

uma política industrializante, a substituição de mão-de-obra imigrante pela nacional. Essa 

mão-de-obra era formada no Rio de Janeiro e São Paulo em função do êxodo rural 

(decadência cafeeira) e movimentos migratórios de nordestinos. 

Vargas investiu forte na criação da infraestrutura industrial: indústria de base e energia. 

Destacando-se a criação de: 

 Conselho Nacional do Petróleo (1938) 

 Companhia Siderúrgica Nacional (1941) 

 Companhia Vale do Rio Doce (1943) 

 Companhia Hidrelétrica do São Francisco (1945) 

Foram fatores que contribuíram para o desenvolvimento industrial a partir de 1930: 
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O grande êxodo rural, devido à crise do café, com o aumento da população urbana que 

foi constituir um mercado consumidor e mão de obra. A redução das importações em 

função da crise mundial e da 2ª Guerra Mundial, que favoreceu o desenvolvimento 

industrial, livre de concorrência estrangeira. 

Aumento das exportações devido à 2ª Guerra Mundial. 

Esse desenvolvimento ocorreu principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e Rio Grande do Sul, definindo a grande concentração espacial da indústria, que 

permanece até hoje. Uma característica das indústrias que foram criadas desde a 1ª Guerra 

Mundial é que muitas delas fazem apenas a montagem de peças produzidas e importadas 

do exterior. São subsidiárias das matrizes estrangeiras. 

No início da 2ª Guerra Mundial o crescimento diminuiu porque o Brasil não conseguia 

importar os equipamentos e máquinas que precisava. Isso ressalta a importância de 

possuir uma Indústria de Bens de Capital. 

Apesar disso as exportações brasileiras continuaram a se manter acarretando um acúmulo 

de divisas. A matéria-prima nacional substituiu à importada. 

Ao final da guerra já existiam indústrias com capital e tecnologia nacionais, como a 

indústria de autopeças. 

No segundo governo Vargas (1951-1954), os projetos de desenvolvimento baseados no 

capitalismo de Estado, através de investimentos públicos no extinto Instituto Brasileiro 

do Café (IBC, em 1951), BNDES, dentre outros, forneceram importantes subsídios para 

Juscelino Kubitschek lançar seu Plano de Metas, ainda que a um elevado custo de 

internacionalização da economia brasileira. 

V. Quarto período (1956 em diante): "internacionalização" 

Ao final da Segunda Guerra Mundial o Brasil dispunha de grandes reservas de moeda 

estrangeira, divisas, fruto de ter exportado mais do que importado e houve um 

crescimento de 8,9% de 1946 a 1978. 

Enquanto nas décadas anteriores houve predominância da indústria de bens de consumo, 

na década de 40 outros tipos de atividade industrial começam a se desenvolver como no 

setor de minerais, metalurgia, siderurgia, ou seja, setores mais sofisticados 

tecnologicamente. Em 1946 teve início à produção de aço da CSN (Companhia 
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Siderúrgica Nacional), Volta Redonda, que abriu perspectivas para o desenvolvimento 

industrial do país, já que o aço constitui a base ou a "matriz" para vários ramos ou tipos 

de indústria. 1 

Em 1950 alguns problemas de grande importância dificultaram o desenvolvimento 

industrial: falta de energia elétrica; baixa produção de petróleo; rede de transporte e 

comunicação deficientes. Para tentar sanar os dois primeiros problemas, o presidente 

Getúlio Vargas inaugurou a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, Usina Hidrelétrica 

de Paulo Afonso e criou a Petrobras. No governo de Juscelino Kubitschek, 1956 a 1961, 

criou-se um Plano de Metas que dedicou mais de 2/3 de seus recursos para estimular o 

setor de energia e transporte. Aumentou a produção de petróleo e a potência de energia 

elétrica instalada, visando a assegurar a instalação de indústrias. Desenvolveu-se o setor 

rodoviário. Houve um grande crescimento da indústria de bens de produção que cresceu 

370% contra 63% da de bens de consumo. 

Percebe-se, por esses números, que na década de 50 alterou-se a orientação da 

industrialização do Brasil. Contribuiu para isso a Instrução 113 da Superintendência da 

Moeda e do Crédito (SUMOC), instituída em 1955, no governo Café Filho. Essa Instrução 

permitia a entrada de máquinas e equipamentos sem cobertura cambial (sem depósito de 

dólares para a aquisição no Banco do Brasil) 

O crescimento da indústria de bens de produção refletiu-se principalmente nos seguintes 

setores: siderúrgico e metalúrgico (automóveis); químico e farmacêutico; construção 

naval, implantado no Rio de Janeiro em 1958 com a criação do Grupo Executivo da 

Indústria de Construção Naval (GEICON). No entanto, o desenvolvimento industrial foi 

calcado, em grande parte, com capital estrangeiro, atraído por incentivos cambiais, 

tarifários e fiscais oferecidos pelo governo. Nesse período teve início em maior escala a 

internacionalização da economia brasileira, através das multinacionais. A década de 60 

começou com sérios problemas políticos: a renúncia de Jânio Quadros em 1961, a posse 

do vice-presidente João Goulart, discussões em torno de presidencialismo ou 

parlamentarismo. Esses fatos ocasionaram um declínio no crescimento econômico e 

industrial. 

Após 1964, os governos militares, retomaram e aceleraram o crescimento econômico e 

industrial brasileiro. O Estado assumiu a função de órgão supervisor das relações 

econômicas. O desenvolvimento industrial pós 64 foi significativo. Ocorreu uma maior 
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diversificação da produção industrial. O Estado assumiu certos empreendimentos como: 

produção de energia elétrica, do aço, indústria petroquímica, abertura de rodovias e 

outros, assegurando para a iniciativa privada as condições de expansão ou crescimento de 

seus negócios. Houve grande expansão da indústria de bens de consumo não duráveis e 

duráveis com a produção inclusive de artigos sofisticados. Aumentou, entre 1960 e 1980, 

em números significativos a produção de aço, ferro-gusa, laminados, cimento, petróleo. 

Para sustentar o crescimento industrial, houve o aumento da capacidade aquisitiva da 

classe média alta, através de financiamento de consumo. Foi estimulada, também, a 

exportação de produtos manufaturados através de incentivos governamentais. Em 1979, 

pela 1ª vez, as exportações de produtos industrializados e semi-industrializados 

superaram as exportações de bens primários (produtos da agricultura, minérios, matérias-

primas). 

Após um período de inflação ascendente, foi lançado em 28 de fevereiro de 1986 pelo 

Governo Sarney o Plano Cruzado, que embora tivesse objetivos implícitos eleitorais, foi 

caracterizado por uma tentativa de promover o crescimento da produção econômica 

brasileira sem passar pela penosa austeridade fiscal e monetária que seria a marca 

registrada do Plano Real, em 1994. No entanto, a proteção alfandegária que existia na 

época, que restringia as importações e o desabastecimento principalmente de produtos de 

primeira necessidade promovido por setores oligopolizados da economia com o plano 

econômico ao fracasso, não obstante sua política de manter o câmbio congelado e a taxa 

real de juros baixa fizesse o PIB conhecer uma bolha de consumo interna sem precedentes 

na sua história. O ajuste das contas públicas pós-Plano Real, e a adoção de medidas tanto 

políticas como jurídicas de apoio à micro e pequena indústria, bem como a entrada de 

capital estrangeiro atraído pelos programas de privatizações de estatais, tornaram o 

investimento do capital de risco no setor industrial atraente. Também contribuíram para 

isso a desejada estabilidade nas regras que regiam a economia nos oito anos do mandato 

que Fernando Henrique Cardoso exerceu a Presidência da República (1994-2002), e a 

decisão do seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva, reeleito em 2006, de manter as 

mesmas regras, não obstante as divergências ideológicas de alguns grupos internos ao seu 

partido. 

Os principais tipos de indústrias no Brasil são as automobilísticas, petroquímicas, de 

produtos químicos, alimentares, de minerais não metálicos, soja, têxtil, de vestuário, 

metalúrgica, mecânica, etc. No Brasil, as áreas de comércio, serviço público, profissionais 
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liberais, educação, serviços bancários, de comunicação, de transporte e outras. O parque 

industrial brasileiro atualmente está concentrado, sobretudo nos estados do Centro-Sul e 

nas regiões metropolitanas, embora a dispersão da infraestrutura de transportes, energia 

e comunicação tenha-se espalhado espacialmente nas últimas décadas para diversas 

outras regiões, inclusive no interior dos estados. 

Produção Física Brasil - Índices Especiais de Categoria de Uso por Atividade  

Índices Conjunturais da Indústria - Brasil - Julho / 2014 - Tabela Resumo (Variação em %) 

Bens de Capital por Atividade Mensal (1) Acumulado (2) Últimos 12 meses (3) 

Mai Jun. Jul. Jan-

Mai 

Jan-

Jun. 

Jan-

Jul. 

Até 

Mai 

Até 

Jun. 

Até 

Jul. 

Equipamentos de informática, 

produtos eletrônicos e ópticos. 

10,1 -6,1 43,9 4,2 2,5 8,6 4,0 3,3 6,9 

Máquinas, aparelhos e materiais 

elétricos. 

1,3 -6,2 2,0 0,7 -0,4 -0,1 2,1 1,3 0,8 

Máquinas e equipamentos -3,5 -

16,8 

-

11,2 

-1,0 -3,7 -4,9 5,8 4,4 2,4 

Veículos automotores, reboques e 

carrocerias. 

-

25,5 

-

42,1 

-

20,8 

-14,4 -19,2 -19,4 8,3 0,0 -3,9 

Outros equipamentos de transporte -6,6 -4,1 0,2 -7,3 -6,8 -5,7 -4,5 -4,6 -4,9 

Demais atividades* -5,7 -3,6 -3,4 -3,5 -3,6 -3,5 -0,1 -0,1 -0,7 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria 

 (1) Base: Igual mês do ano anterior 

 (2) Base: Igual período do ano anterior 

 (3) Base: Últimos 12 meses anteriores. 

 

Mais de 70% da produção industrial do Brasil está na região Sudeste, e 51,8% da 

produção nacional tendo como responsável o estado de São Paulo, que detém 40,3% dos 

estabelecimentos industriais. 

Há quatro interpretações que explicam a industrialização do Brasil: 

Teoria dos choques adversos: a industrialização do Brasil deveu-se a estímulos à 

produção industrial vindos de dificuldades no comércio internacional e a uma política 

interna expansionista 

Ótica da industrialização liderada pelas exportações: a indústria brasileira crescia 

juntamente com as exportações no período em que estas cresciam, e decaía quando as 

exportações decaíam. 
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Visão do capitalismo tardio: o desenvolvimento industrial do país foi uma etapa do 

desenvolvimento de uma economia agrícola de exportação. 

Ótica da industrialização intencionalmente promovida por políticas do governo: a 

proteção concedida à indústria é que gerou o setor industrial nacional. 

O processo de expansão do capitalismo monopolista no Brasil tem sido realizado pela 

subordinação e dependência da agricultura em relação à indústria. O fordismo 

desenvolveu-se no país com estilos diferentes, em função do regime político e das 

políticas econômicas vigentes. A produção e consumo de massa têm se restringido ao Sul 

e Sudeste. A fase inicial de desenvolvimento industrial e gerencial ocorreu em regimes 

populistas, que originaram formas paternalistas de relações entre trabalho, capital e 

Estado. Com a ditadura, surgiram formas muito diferentes de gerenciamento da produção, 

e o período identificou-se fortemente com o fordismo clássico. Com a democratização 

política na década de 80, o padrão alterou-se, ocorrendo modernização paralela a 

mudanças nas economias avançadas, incluindo adoção de sistemas de produção flexíveis. 

Isto por que os mercados de exportação tornaram-se mais atraentes, e assim houve 

estímulo para modernização tecnológica e organizacional, fazendo os processos de 

produção ligados à exportação atualizarem-se mais amplamente e rapidamente, e guiando 

investimentos em qualidade e produtividade praticamente apenas neste sentido. Nessa 

época, houve maior demanda por trabalhadores mais qualificados nas empresas que 

adotaram novos métodos de produção. 

Após a abertura comercial e a implantação do Plano Real, houve investimentos na 

indústria durante o triênio 1995-97. Com estes investimentos, nesta década, surgiu o 

toyotismo no Brasil. 

 

1.2 - DIMENSÕES DA CRISE INDUSTRIAL 

Do ponto de vista econômico a crise econômica já se desenhava há três anos com 

insatisfação da população (principalmente os jovens e as mulheres) com os políticos, com 

a corrupção na gestão do dinheiro público e com a péssima prestação dos serviços 

públicos (principalmente saúde, educação e segurança pública) por parte do Estado, 

quando já se verificava o descaso do Governo Federal com o descontrole da inflação. 
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A inflação voltou e o seu comportamento é que vai ditar o futuro político do país. Todas 

as projeções indicam o crescimento da inflação em 2015 e em  

A inflação medida pelo IPCA continua distante da meta de 4,5% perseguida pelo banco 

Central. Os Juros voltam a subir para evitar que esse quadro de descontrole inflacionário 

se agrave o Banco Central vem aumentando os juros básicos da economia desde abril. A 

taxa de referência dos empréstimos bancários, a Selic, já foi elevada para 11,25% ao ano. 

Outros importantes indicadores sinalizam também para o desequilíbrio econômico, bem 

como para uma tendência de consolidação de uma crise econômica que ainda não se sabe 

o nível de sua gravidade.  

Crescimento do PIB caiu nos últimos dois anos da gestão de Dilma, o Produto Interno 

Bruto (PIB) acumulou alta média de 1,8% - o pior desempenho desde o governo Collor, 

de 1990 a 1992.  

Para este ano de 2014, a avaliação do mercado é que a expansão do PIB será de, no 

máximo, 2,1%. Em 2015, o cenário é ainda mais pessimista: alta de apenas 1,7%.  

A produção industrial perde fôlego devido ao descontrole da inflação e à elevação dos 

juros, a produção industrial continua capenga e tende a decrescer. Isso significa que a 

desoneração da folha de pagamento adotada pelo governo federal para reduzir o custo 

tributário e reativar a indústria nacional e recuperar o crescimento econômico do país não 

deu certo. 

Nesse quadro desanimador o país continuará sofrendo do excesso de importações de 

produtos estrangeiros e da redução das exportações, comprometendo ainda mais a balança 

comercial com sucessivos déficits. Com a queda na demanda dos consumidores, a 

expansão do crédito também será menor, caindo de 20,5% em 2010 para 13,8% em 2015. 

Desemprego cresce diante de um quadro econômico de inflação descontrolada, de pouco 

crescimento e de perspectiva de recessão o mercado de trabalho já preocupa o governo e 

os trabalhadores, pois já surgem sinais de que as empresas comecem a demitir.  

As projeções do mercado apontam para um crescimento do desemprego que deve subir 

de 4,6% da População Economicamente Ativa (PEA) em 2013 para 5,8% em 2014 e para 

6,6% em 2015.  
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Essas políticas deveriam abranger o campo “exterior” à indústria e o espaço propriamente 

industrial, seus ramos e suas empresas. Seria necessário orientar temas importantes da 

política macroeconômica e das ações microeconômicas ao objetivo geral de resgatar um 

setor mergulhado na crise. 

Devido a essas dimensões macro e microeconômicas e ainda porque hoje em dia são cada 

vez mais próximas as fronteiras entre indústria e demais setores, o que se impõe não é 

exatamente uma política industrial, mas, sim, uma política para o desenvolvimento 

produtivo da economia brasileira. Não é tarefa fácil e nem deve ser encarada como a única 

avenida de uma estratégia de desenvolvimento do país, que, corretamente, vem tendo no 

desenvolvimento social a sua referência central.  Para sustentar uma política dessa 

envergadura se faz necessário ter presente a magnitude do estrago já ocorrido e que 

potencialmente está para ocorrer na indústria.  

Por mais que se tenha em conta fatores especiais ocorridos o andamento da produção 

industrial não pode deixar de ser considerada como desastroso a queda chegou a 5,8% e 

em bens de capital alcançou quase 15%. São índices que mudam completamente a 

avaliação do que está ocorrendo na indústria e na economia. Parece estar em curso uma 

inflexão do anterior processo de crescimento industrial que, embora baixo, era positivo, 

mas agora se tornou negativo. 

Sendo esta a trajetória para o resto do ano, estamos no meio do caminho para uma 

recessão da economia, que até agora o governo conseguiu evitar utilizando-se de medidas 

dispendiosas e de efeito cada vez menor. Em particular, os últimos dados da produção 

industrial do IBGE sugerem que a reviravolta na indústria e na economia pode estar sendo 

comandada por um inusitado recuo do investimento.  

A visão seguinte, muito importante, dá conta que o processo acima descrito não é senão 

parte de desdobramentos anteriores nos quais a indústria acusa quedas sistemáticas. Como 

uma análise do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial colocou em 

evidência, taxas negativas de variação do valor agregado pela indústria se repetem há três 

trimestres, o que configura uma etapa recessiva. Em outras palavras, a indústria está em 

recessão e, mais grave, este processo pode estar se agravando.  
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A esse processo se associou a baixa competitividade da economia doméstica causada, 

especialmente, pela prolongada valorização da moeda. Por isso, uma parcela significativa 

da indústria foi simplesmente devastada. Por exemplo, perderam entre 15% e 25% de 

produção para o produto importado setores como Máquinas e equipamentos, Vestuário, 

Calçados e Produtos têxteis. Perdas entre 10% e 15% ocorreram em Informática e 

produtos eletrônicos, Máquinas e aparelhos elétricos, Metalurgia e Veículos.  

A indústria como um todo deu marcha à ré (-2,6%). Salvaram-se da desindustrialização 

ou do crescimento meramente vegetativo (casos de Farmacêutica, Produtos químicos, 

Celulose e papel, Alimentos, dentre outros) tão-somente dois ramos: Perfumaria e 

produtos de limpeza e Bebidas, cujo aumento de produção superior a 20% foi sustentado 

pela demanda superaquecida das camadas emergentes da população que já perde vigor. 

No longo e no curto e curtíssimo prazo o panorama industrial não é nada bom e puxa para 

baixo o dinamismo da economia como um todo. 

A atividade industrial brasileira se expandiu em dezembro e atingiu o nível mais alto 

desde abril, em meio ao crescimento da produção e de novos negócios, de acordo com o 

Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) divulgado nesta quinta-feira. 

O PMI do instituto Markit voltou a ficar acima da marca de 50 que separa crescimento de 

contração ao atingir 50,5 em dezembro, 49,7 em novembro, no melhor resultado desde a 

marca de 50,8 atingida em abril. 

A atividade econômica no setor industrial expandiu por conta de um crescimento mais 

forte da produção, com as empresas sinalizando o primeiro aumento mensal nas novas 

encomendas em seis meses. De acordo com o Markit, houve crescimento da produção 

pelo quarto mês seguido, com os entrevistados citando como razão a entrada de novos 

contratos. Os novos pedidos cresceram pela primeira vez desde junho com as empresas 

relatando fortalecimento na demanda, ainda que tenham destacado a incerteza econômica 

como um peso sobre o otimismo dos clientes. 

Por outro lado, o volume de novos pedidos do exterior ficou estagnado, em meio a uma 

demanda contida e aumento da concorrência externa. O subsetor de bens de consumo foi 

o que apresentou melhor desempenho em dezembro, com taxas de crescimento de 
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produção e volume de novos pedidos superando as das empresas produtoras de bens 

intermediários. Em contraste, a produção de bens de capital recuou. 

Apesar do cenário favorável, os fabricantes brasileiros continuaram a reduzir suas forças 

de trabalho em dezembro, com o nível de emprego caindo pelo nono mês seguido, embora 

no ritmo mais fraco desde abril. O Markit destacou ainda que tanto os preços de insumo 

quanto os de produção aumentaram em dezembro, embora a taxa de inflação de preços 

cobrados tenha atingido recorde de baixa de 17 meses. “Os fabricantes continuaram a 

indicar que a moeda fraca resultou em preços mais elevados pagos por matérias-primas 

importadas, e que as cargas adicionais de custo foram parcialmente repassadas aos 

clientes”, disse em nota. A indústria brasileira viveu um ano de altos e baixos em 2013. 

De acordo com o dado mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a produção do setor surpreendeu em outubro ao crescer 0,6 por cento sobre o 

mês anterior, mantendo-se pelo terceiro mês seguido em território positivo, porém ainda 

mostrou uma recuperação moderada do setor. 
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CAPÍTULO II: GESTÃO DA INOVAÇÃO 
 

2.1 – CONCEITO, CARACTERÍSTICAS E TIPOS DE INOVAÇÃO. 
 

Conceito de inovação 

Inovação significa novidade ou renovação. A palavra é derivada do termo latino 

innovatio, e se refere a uma ideia, método ou objeto que é criado e que pouco se parece 

com padrões anteriores. Hoje, a palavra inovação é mais usada no contexto de ideias e 

invenções assim como a exploração econômica relacionada, sendo que inovação é 

invenção que chega ao mercado. Podemos encontrar diversas definições pra inovação 

entre elas: 

Estratégia fundamental na determinação da competitividade organizacional - MOTTA 

(2001) 

É central para a mudança econômica. Pode ser radical, resultando em grandes mudanças 

mundiais, ou incrementais, preenchendo continuamente o processo de mudança. 

SCHUMPETER (1954) 

É a tarefa de dotar os recursos humanos e materiais de nova e maior capacidade de 

produzir riqueza. DRUCKER (2002) 

De acordo com Christopher Freeman, Inovação é o processo que inclui as atividades 

técnicas, concessão, desenvolvimento, gestão e que resulta na comercialização de novos 

(ou melhorados) produtos, ou na primeira utilização de novos (ou melhorados) processos. 

Inovação pode ser também definida como fazer mais com menos recursos, por permitir 

ganhos de eficiência em processos, quer produtivos quer administrativos ou financeiros, 

quer na prestação de serviços, potenciar e ser motor de competitividade. A inovação 

quando cria aumentos de competitividade pode ser considerado um fator fundamental no 

crescimento económico de uma sociedade. 

Características e Tipos de inovação 
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A inovação varia em termos de âmbito, tempo de finalização e impacto organizacional, 

destacando que categorizar uma inovação não é uma ciência e qualquer inovação pode 

ser posicionada em diferentes categorias pelas empresas. 

Consideremos quatro tipos de inovação: inovação de produto, inovação de processo, 

inovação de marketing e inovação organizacional. 

A. Inovação de Produto: 

  Uma inovação de produto é a introdução de um bem ou serviço que é novo ou foi 

significativamente melhorado no que diz respeito às suas características ou usos 

destinados. Isto inclui melhorias significativas nas especificações técnicas, componentes 

e materiais, software incorporado, facilidade de utilização ou outras características 

funcionais. 

Exemplos de inovação de produto: o primeiro MP3 portátil; introdução da travagem ABS, 

sistemas de navegação GPS (Sistema de Posicionamento Global) ou outras melhorias de 

subsistemas em carros. 

B. Inovação de Processo: 

   Uma inovação de processo é a implementação de um método de produção ou de entrega 

novo ou significativamente melhorado. Isto inclui mudanças significativas nas técnicas, 

tecnologia, equipamento e/ou software. 

Exemplos de novos métodos de produção: são a implementação de um novo equipamento 

automático numa linha de produção ou a implementação de desenho assistido por 

computador para o desenvolvimento do produto. Um exemplo de um novo método de 

entrega é a introdução de um novo sistema de controlo de bens de código de barras ou 

RFID (Identificação por radiofrequência). 

C. Inovação de Marketing: 

       Uma inovação de marketing consiste na implementação de um novo método de 

marketing que envolva alterações significativas no desenho ou embalagem do produto, 

posicionamento do produto, promoção do produto ou preço. 

A inovação de marketing tem como objetivo melhorar a forma como o produto vai ao 

encontro das necessidades do cliente, abrindo novos mercados, ou recém-posicionando 

um produto da empresa no mercado com o objetivo de aumentar as vendas da empresa. 



23 
 

A inovação de marketing é a implementação de um método de marketing que ainda não 

fora utilizado anteriormente pela empresa, como parte de um novo conceito ou de uma 

nova estratégia de marketing que representa um afastamento significativo em relação aos 

métodos existentes. Os novos métodos de marketing podem ser implementados tanto para 

produtos novos como para produtos já existentes. 

Por exemplo, a utilização pela primeira vez de um meio de comunicação ou técnica 

significativamente diferente – tal como posicionamento do produto em filmes ou 

programas de televisão – é uma inovação de marketing. 

D.  Inovação organizacional: 

Uma inovação organizacional é a implementação de um novo método organizacional na 

prática de negócios da firma, no local de trabalho, na organização ou nas relações 

externas. 

A inovação organizacional pode ter a intenção de aumentar o desempenho da empresa 

reduzindo custos administrativos ou custos transacionais, melhorando a satisfação no 

local de trabalho (e assim, a produtividade laboral), ganhando acesso a bens não 

comercializáveis (tais como informação externa não codificada) ou reduzindo os custos 

dos materiais. A característica distintiva de uma inovação organizacional comparada com 

outras alterações organizacionais numa firma é a implementação de um método 

organizacional que ainda não foi utilizado na empresa. 

Exemplos: da implementação pela primeira vez de práticas para o desenvolvimento dos 

funcionários e melhorar a retenção do trabalhador, tais como sistemas de educação e 

formação; a introdução pela primeira vez de sistemas de gestão para a produção geral ou 

operações de materiais, tais como sistemas de gestão de materiais em cadeia, 

reestruturação do negócio, manufatura enxuta e sistemas de gestão da qualidade. 

 

A inovação pode afetar os produtos, processos, atividades de marketing e questões 

organizacionais de uma empresa. No entanto, gerir o seu negócio com sucesso não é 

suficiente no mercado atual, sempre em mudança.  

 Podemos classificar a inovação como radical, revolucionária e incremental. 
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E. Inovação Radical:  

 A inovação radical envolve a introdução de novos produtos ou serviços que se 

desenvolvem em negócios novos maiores ou geram novas indústrias, ou que causam uma 

mudança significativa numa indústria inteira e têm tendência para criar novos valores.  

Exemplo de inovação radical: a banca passou pelo menos por uma suave metamorfose – 

máquinas multibanco, fundos disponíveis em praticamente qualquer lugar do mundo com 

o cartão de plástico apropriado. 

 

F. Inovação Revolucionária: 

As descobertas criam algo novo ou satisfazem uma necessidade anteriormente 

desconhecida. As grandes descobertas muitas vezes têm utilizações e efeitos que superam 

aquilo que os seus inventores tinham em mente. As descobertas podem lançar novas 

indústrias ou transformar as já existentes. As descobertas também são chamadas inovação 

disruptiva.  

Exemplo de inovação revolucionária: a primeira impressora a laser EARS foi feita pela 

Xerox. Esta impressora a laser conseguia imprimir 60 cópias por minuto com 600 pontos 

por polegada.  

G. Inovação incremental:  

  A inovação incremental inclui a modificação, refinação, simplificação, consolidação e 

melhoria dos produtos, processos, serviços e atividades de produção e distribuição 

existentes. A maioria das inovações enquadra-se nesta categoria. 

Alguns exemplos de inovação incremental: 

Muitas das versões do Walkman da Sony não são o original, mas sim modelos que se 

seguiram e foram construídos numa plataforma comum. 

A maioria dos automóveis, com melhorias ligeiras anuais que ao longo dos anos 

trouxeram grandes benefícios para a segurança, eficiência e conforto dos utilizadores. 

A inovação pela estratégia de inovação da empresa pode ser dividida em dois grupos: 

inovação aberta e inovação fechada. 
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H.  A inovação aberta  

A inovação aberta consiste em estratégias pelas quais as empresas podem adquirir 

tecnologias de que precisem e explorar tecnologias que desenvolveram, as empresas vão 

buscar a sua tecnologia a várias fontes estratégias aberta para a inovação buscam a 

eficiência através de parcerias eficazes. Nunca ninguém fez uma descoberta com a 

inovação aberta. 

 

I.  A inovação fechada. 

  A inovação fechada emprega a estratégia de contratar o pessoal técnico mais inteligente 

de uma indústria. Parte do princípio que deve ser a própria empresa a desenvolver os seus 

novos produtos e serviços e ser a primeira a fazê-los chegar ao mercado. Parte do 

princípio que a firma que lidera a indústria em gastos com Investigação e 

Desenvolvimento irá acabar por liderar o mercado. Por fim, parte do princípio que uma 

empresa deve proteger a sua propriedade intelectual fortemente para impedir que a 

competição beneficie das ideias. 

 

J. A inovação top-dons.  

A inovação top-down (de cima para baixo) tem como vantagem o facto de serem as 

pessoas com poder de decisão a marcar o passo – definem os alvos e objetivos e fornecem 

o financiamento. Esta abordagem assume um carácter diretivo, por exemplo: 

 Explorar o novo mercado. 

 Eliminar alguns segmentos da nossa linha de produção corrente.  

 Competir num novo segmento de mercado com um novo produto.  

 Investir em nova tecnologia no futuro.  

 Faremos um investimento no automatismo da produção. 

Tais diretivas não deixam dúvidas sobre onde à empresa encontrará o seu futuro. Os 

únicos limites da inovação top-down são os recursos humanos. 

 Exemplo de uma inovação top-down: 
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Em 1982, a Canon começou a reestruturar o negócio dos fotocopiadoras e investigou as 

possibilidades de tornar os fotocopiadoras mais leves e compactos. A direção sabia que 

um fotocopiadora inovadora não surgia com apenas alterações menores nos componentes 

e modificações na linha de produção. Necessitaria de uma análise meticulosa do mercado 

de forma a definir as características, vantagens e benefícios requeridos. A Canon abordou 

a oportunidade com uma equipa de projeto de alto nível. 

 A equipe incluía: 

 Gestor de projeto – o diretor do Centro de Desenvolvimento dos Produtos 

Reprográficos (CDPR); 

 Consultor do diretor da gestão do projeto da CDPR; 

 Diretor do planeamento corporativo técnico e centro de operações; 

 Membros representantes do controlo da qualidade, finanças e marketing; 

 Grupo de trabalho para examinar os problemas em cópias a cores. 

 

K. A inovação bottom-up.  

A inovação bottom-up (e baixo para cima) é a inovação que surge algures no interior da 

empresa. Todos são bem-vindos a participar na inovação bottom-up (de baixo para cima). 

Este tipo de inovação fornece os maiores desafios aos inovadores – aquelas pessoas que 

pensam de modo diferente, que têm muitas questões, muitos interesses, que estão 

insatisfeitos com a mudança, que são considerados arrogantes, que trazem uma 

perspectiva diferente, que perguntam mais vezes “porque não?” do que “por quê?”, que 

criam problemas com os seus superiores diretos, mas que é isso sim, o “sangue” e o futuro 

da empresa. Estas são as pessoas que surgem com ideias novas e estão dispostos a passar 

em primeira mão pelo laborioso processo de se autoconvencerem25 e depois convencer 

diferentes níveis de gestão do valor dessas ideias. 

 Exemplo de inovação bottom-up:  

A 3M é um bom exemplo de inovação bottom-up que será tratada como caso prático. 

Tipicamente, as inovações podem acontecer pela ocorrência, conjunta ou isolada, de sete 

principais situações: 

 Em consequência de factos inesperados; 
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 Por incongruências; 

 Por necessidade; 

 Por mudanças na indústria ou no mercado; 

 Mudanças demográficas; 

 Mudanças de percepção; 

 Novos conhecimentos; 

 Imposições legais ou regulamentares. 

 

 
A inovação é fundamental, pois através dela as organizações tornam-se capazes de gerar 

riqueza contínua e, assim manterem-se ou tornarem-se competitivas nos seus mercados. 

Contudo, na maioria dos casos, as empresas usam os concorrentes como base de 

referência para as suas próprias iniciativas de inovação. Com isso, as estratégias 

competitivas tendem a ser muito parecidas dentro de um mesmo mercado e apenas a 

empresa que se afasta do grupo competitivo de empresas, consegue cumprir seu papel de 

aumento de competitividade e consequente geração de riqueza. Para que se crie um 

ambiente corporativo propício à geração de inovação, é necessário que os líderes das 

organizações promovam a inovação, sendo que a melhor forma de fazê-lo é trabalhar para 

que os conceitos e estratégias de inovação sejam assimilados por todos os colaboradores, 
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clientes e fornecedores. Isso, provavelmente, provocará a "contaminação" da cultura 

organizacional pelo "vírus" da inovação. 

A inovação numa empresa ou organização, passível de gerar ou aumentar a 

competitividade da mesma pode verificar-se a vários níveis, nomeadamente: 

 Produtos e serviços: desenvolvimento e comercialização de produtos ou serviços 

novos; 

 Processos: desenvolvimento de novos meios de fabricação ou de novas formas de 

prestação de serviços; 

 Negócios: desenvolvimento de novos negócios que forneçam vantagem 

competitiva e sustentável; 

 Gestão: desenvolvimento de novas estruturas de poder e liderança. 

Como se observa a inovação não ocorre apenas nos processos finais de fabricação. Esta 

pode ocorrer em todo e qualquer ponto da organização. Não é apenas fazer coisas 

diferentes, mas, também, fazer as mesmas coisas de formas diferentes, criando, como 

refere Drucker (2002, p. 211), novos potenciais de satisfação. Mas que tipo tipos de 

inovação existem? Segundo Simantob (2003, p. 20), as inovações podem ser classificadas 

em dois grandes grupos: 

Existe um conjunto de características inerentes ao conceito de inovação que vão definir a 

sua eficácia: 

 gestão da oportunidade, risco e mudança: a inovação é imprevisível com elevado risco 

associado, pode também ter grandes custos associados, deve por isso haver um 

acompanhamento de perto da inovação quer de bens ou serviços, ou processos 

produtivos, de forma a evitar fracassos e riscos não calculados; 

 A localização de meios técnicos e humanos é fundamental para um perfeito 

desenvolvimento, que leve a uma transferência da inovação para os locais corretos da 

sua aceitação e utilização. Inovação fora de timing ou de local pode originar a falha 

de todo um processo. 

 Interação com consumidor: procura de novos nichos de mercado faz com que seja 

necessário pesar bem custos, benefícios e timing para se envolver consumidores nos 

processos de inovação, para dessa forma potenciar o sucesso da mesma ao levar-se 

em conta o interesse do consumidor; 
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 Resistência cultural à mudança: havendo predisposição para a mudança o sucesso de 

inovações será superior. Deve haver pressão na gestão da inovação para prevenir 

rigidez na forma de pensar e haver atitudes permeáveis há existência de ambientes 

propícios à inovação e mudança; 

 Desenvolvimento de novos negócios: inovação faz com que empresas se afastem da 

estabilidade e controlo, da sua zona de conforto, desviando-as dos seus processos 

normais de steady-state. Recursos usados na inovação são usados na possível criação 

de novos produtos e possivelmente novas áreas de negócio, mas que tem risco 

associado e podem não ter no futuro não ter o retorno esperado. Logo existe um custo 

de oportunidade associado. 

 

2.1 – ESTRATÉGIAS DE COMPETITIVIDADE 

A competitividade é a característica ou capacidade de qualquer organização em cumprir 

a sua missão com mais sucesso que outras organizações competidoras baseando se na 

capacidade de satisfazer as necessidades e expectativas da demanda que serve no seu 

mercado objetivo de acordo com a sua missão específica, para a qual foi criada. Portanto 

a competitividade empresarial significa a obtenção de uma rentabilidade igual ou superior 

aos rivais em relação à rentabilidade do mercado. 

O Brasil vive um momento de extrema incerteza política e econômica. Já estávamos 

convivendo com o baixo crescimento do PIB, com o recrudescimento da inflação, com 

dificuldades nas contas externas, fechadas, mais uma vez em 2012, com os recursos de 

investimento e não com o resultado positivo e sadio da balança comercial, e com a crônica 

baixa competitividade da nossa indústria motivada, dentre outros fatores, pela excessiva 

burocracia e carga tributária, falta de mão-de-obra técnica bem qualificada e péssima 

infraestrutura do país. 

Em 2011, o Governo Brasileiro lançou sua política industrial, tecnológica e de comércio 

exterior para o período 2011-2014, o Plano Brasil Maior: Inovar para Competir. Competir 

para crescer.   

Na intenção de “sustentar o crescimento econômico inclusivo num contexto econômico 

adverso e de sair da crise internacional em melhor posição do que entrou o que resultaria 

numa mudança estrutural da inserção do país na economia mundial. Para tanto, o Plano 

tem como foco a inovação e o adensamento produtivo do Parque Industrial Brasileiro, 
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objetivando ganhos sustentados da produtividade do trabalho”. O Plano foi elaborado 

com duas dimensões: a estruturante, com diretrizes setoriais e a sistêmica, de natureza 

horizontal e transversal, com o objetivo de orientar ações que visam, sobretudo: 

Reduzir custos, acelerar o aumento da produtividade e promover bases mínimas de 

isonomia para as empresas brasileiras em relação a seus concorrentes internacionais; e. 

Consolidar o sistema nacional de inovação por meio da ampliação das competências 

científicas e tecnológicas e sua inserção nas empresas. 

Os resultados, até o momento, não foram os esperados. O crescimento não veio e temos, 

ainda, dificuldades sistêmicas. 

Recentemente, a Confederação Nacional da Indústria – CNI apresentou o seu Mapa 

Estratégico para o período 2013-2022, tendo como objetivo central a busca da 

competitividade com sustentabilidade. O estudo apresenta dados do Doing Business 

2013, elaborado pelo Banco Mundial, que colocam o Brasil em 130º lugar entre 185 

países com relação à facilidade de se fazer negócios, atrás da Albânia e da Etiópia. Este 

resultado reflete o baixo desempenho do país em indicadores como a facilidade em abrir 

empresas (121º), de resolver contenciosos (116º) e de proteger investidores (82º). A meta 

da CNI é elevar a posição brasileira para 80 º lugar, até 2022. 

A CNI também faz referencia ao Global Competitiveness Report 2012-2013, elaborado 

anualmente pelo Fórum Econômico Mundial, que inclui o ambiente macroeconômico 

entre os doze pilares da competitividade de um país. Nesse pilar, o Brasil está em 62º 

lugar entre 144 países. Na colocação geral de competitividade estamos na 48ª posição. O 

país está mais mal colocado em três indicadores: poupança (78ª), inflação (97ª) e dívida 

bruta (109ª). Em termos de eficiência de governo, estamos na 111ª posição, atrás do Egito 

e do Peru e com relação à qualidade do gasto público, estamos na 135ª posição, atrás de 

outros países da América do Sul. 

Precisamos, portanto, contribuir para o aumento da produtividade da indústria aqui 

instalada e investir fortemente em pesquisa, desenvolvimento e inovação também em 

outros setores econômicos para sermos realmente competitivos, independente de um 

vasto conjunto de incentivos fiscais. 

O momento é de grandes transformações, mas também de grandes das oportunidades. 

Tanto o país como o nosso estado têm maturidade econômica suficiente para buscar 
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alternativas vencedoras. Precisamos e podemos ousar mais, reduzindo a nossa letargia 

mental, fruto das facilidades do modelo econômico que adotamos. As universidades e os 

centros de pesquisa devem ser chamados para contribuir de forma mais concreta com a 

competitividade do estado, apoiando políticas públicas de incentivo aos setores 

econômicos emergentes e em processo de consolidação. 

Para termos setores econômicos mais inovadores e competitivos, devemos investir mais 

em educação, não somente aumentando o valor dos investimentos, mas aplicando-os com 

inteligência, com focos bem definidos e com muita responsabilidade e transparência. 

 O Global Competitiveness Report 2012-2013 coloca o Brasil na 126ª posição em 

qualidade da educação primária e na 57ª posição em educação superior e treinamento. 

Estamos na 113ª colocação com a relação à disponibilidade de engenheiros e cientistas e 

na 34ª em capacidade de inovar. 

O Observatório da Inovação e Competitividade (OIC) da Universidade de São Paulo 

(USP), na sua publicação de 2011 “Engenharia Data: Tendências e Perspectivas da 

Engenharia no Brasil” mostram que, apesar dos avanços significativos em indicadores de 

formação como número de vagas, ingressantes e titulados, além da diminuição das 

históricas desigualdades regionais, ainda estamos muito aquém do desejável, por isso é 

preciso que as empresas entendam os tipos e inovação para se adequarem ao melhor 

modelo e melhorar a competitividade. 

 

2.3 – A IMPORTÂNCIA DA INOVAÇÃO NA INDÚSTRIA 

A inovação tecnológica é considerada uma condição essencial para as empresas 

competirem nos seus respectivos mercados. O ritmo atual das inovações tecnológicas, 

que cria e aperfeiçoa produtos e processos melhorando o padrão de vida das pessoas, 

caracteriza de forma particular a atualidade e ofusca o ritmo das épocas passadas. 

A definição de inovação mais amplamente utilizada nos trabalhos daqueles que estudam 

a questão das mudanças tecnológicas é a derivada de Schumpeter (1984). Para o autor, o 

processo invocativo consiste de três fases sequenciais, que são a invenção, a inovação e 

a difusão. A invenção constitui na geração de conhecimento novo, cuja aplicação pode 

ou não ser economicamente viável. A invenção distingue-se da inovação pelo fato de ser 

a segunda um fenômeno basicamente econômico, no qual ocorre à comercialização de 
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um novo produto ou implementação de um novo processo. A inovação tecnológica 

apresenta-se classificada de diferentes formas. De acordo com a OCDE (2004), ocorrem 

duas categorias principais: inovação tecnológica de produto, que pode ser subdividida em 

novos produtos (produto cujas características tecnológicas ou usos pretendidos diferem 

significativamente dos produtos previamente produzidos) e produtos melhorados (é um 

produto já existente, mas cujo desempenho foi significativamente aperfeiçoada ou 

atualizada), e inovação tecnológica de processo (ocorre com a adoção de métodos de 

produção tecnologicamente novos ou significativamente melhorados, incluindo métodos 

de apresentação de produto). 

 

 

Taxa de inovação na indústria brasileira (IBGE): 

 

Para Porter (1990), as empresas podem adquirir vantagens competitivas através de atos 

de inovação, que promovem a inclusão de novas tecnologias e/ou novas maneiras de fazer 

as coisas, num segmento de mercado novo ou já trabalhado pela empresa. Nesse mesmo 

sentido, Di Serio e Vasconcellos (2009) argumentam que para a obtenção de vantagem 

competitiva as empresas devem superar seus gaps (diferença entre a expectativa ou 

necessidade do cliente e a percepção do produto/serviço efetivamente entregue/prestado 

pela empresa) e, que esta.  

Superação se dá pela busca de soluções fundamentadas na inovação. 

Para Badaway (1993), a gestão da tecnologia envolve um convívio com a inovação,  

Direcionada à mudança, ao desenvolvimento de novas maneiras de pensar, produzir e.  
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Competir. A gestão tecnológica somente será desenvolvida de forma eficiente se a 

tecnologia tiver seu papel na estratégia da empresa. 

A indústria está mais atenta à importância de inovar. Em pesquisa realizada pela 

Federação das Indústrias (FIESC), 90% das indústrias participantes afirmaram ter 

investido em atividades inovadoras em 2011. Em 2009 o total estava em 77% e em 2008 

em 72%. Para 2012, 63% das empresas pesquisadas pretendem ampliar esses 

investimentos. Participaram do levantamento 96 empresas de micro, pequeno, médio e 

grande porte. Podemos destacar como aspecto positivo do levantamento a elevação do 

número de empresas que estão mostrando interesse em inovar, já que, cada vez mais, essa 

é a maneira de manter a competitividade das empresas. A inovação precisa fazer parte da 

gestão estratégica das empresas e ser incorporada ao dia a dia e às rotinas da companhia. 

O investimento precisa ser sistemático e os resultados monitorados constantemente. Isso 

é importante, inclusive, para ampliar as chances de sucesso na captação de novos recursos 

para inovar,  

Segundo as indústrias consultadas, grande parte dos investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento e inovação são feitos na área de produtos e em segundo lugar em 

processos. As empresas acreditam que o principal meio para manter o crescimento e a 

competitividade é a melhoria, a diferenciação e a criação de novos produtos. O 

aprimoramento e o desenvolvimento de novos processos, além da adoção de novas 

estratégias de mercado e-marketing aparecem como segunda e terceira opções, 

respectivamente. A aquisição de máquinas e equipamentos e pesquisa e desenvolvimento 

interna (P&D) foram apontadas pelas empresas pesquisadas como as atividades que mais 

recebem investimentos. De acordo com os empresários, esses elementos são importantes 

no processo de inovação e têm alto impacto nos negócios. A pesquisa mostra que muitas 

empresas ainda não têm total clareza sobre o que é inovar, já que não podemos considerar 

a simples aquisição de novos equipamentos como uma inovação. 

Em outras palavras, as empresas devem buscar apoio, inclusive das entidades do Sistema 

FIESC, para aprimorar a gestão da inovação e aproveitar as oportunidades que podem se 

abrir para elas a partir disso. Como mostra o trabalho, as empresas priorizam a inovação 

em produtos: o número de projetos em desenvolvimento nesta área é duas vezes maior 

que em processos. Esse investimento se justifica pelo percentual de faturamento 

proveniente de produtos lançados. A metade das empresas pesquisadas atribuiu até 15% 

do faturamento aos novos produtos. Já 13% delas informaram que mais de 50% do 
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faturamento originaram-se de produtos lançados nos últimos três anos. A pesquisa 

destacou ainda os principais obstáculos apontados pelas indústrias para o 

desenvolvimento de atividades inovadoras. Entre eles as empresas apontaram os altos 

custos para aquisição de novos equipamentos e matérias-primas, a escassez de recursos 

financeiros próprios e os elevados valores dos investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento.  
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CAPÍTULO III: PERSPECTIVAS E PROJEÇÕES 
 

 3.1 – CASO 3M: UMA COMPANHIA DE TECNOLOGIA GLOBAL E 

DIVERSIFICADA 

 

 

A 3M é fundamentalmente uma companhia de base científica. Produzimos milhares de 

produtos imaginativos e somos líderes em números de mercados de atuação - de cuidados 

com a saúde e segurança no tráfego a produtos para escritório, abrasivos e adesivos. O 

sucesso da companhia começa com a habilidade de aplicar nossas tecnologias - 

frequentemente por meio de combinações - em uma variedade infinita de necessidades 

dos nossos clientes. Obviamente, tudo isso é possível devido às pessoas da 3M e ao seu 

compromisso único de tornar a vida das pessoas mais fácil e melhor no mundo todo. 

Visão 3M 

Tecnologia 3M impulsionando cada empresa 

Produtos 3M melhorando cada lar 

Inovações 3M facilitando a vida de cada pessoa 

Valores 

Agir com honestidade e integridade inflexíveis em tudo o que fazemos. 

Satisfazer nossos clientes com tecnologias inovadoras e qualidade superior, valor e 

serviço. 

Oferecer retorno atraente aos investidores por meio de crescimento sustentável e global. 

Respeitar o ambiente físico e social no mundo todo. 
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Desenvolver e reconhecer a diversidade de talentos, iniciativas e a liderança de nossos 

funcionários. 

Conquistar a admiração de todos os envolvidos com a 3M em todo o mundo. 

Perfil 3M (base 2012) 

Vendas globais: US$ 29.9 bilhões. 

Operações em mais de 70 países. 

Vendas de produtos 3M em quase 200 países. 

88.000 funcionários no mundo todo. 

Detalhes da Cultura de Inovação da 3M 

Uma das empresas mais inovadoras do mundo, a 3M dá aula quando o assunto é inovação. 

A reputação da companhia é reconhecida no mundo todo por seus mais de 20 mil produtos 

que mudaram a vida das pessoas, a maioria fruto de estudos científicos, de observação do 

consumidor, ou por puro descuido mesmo, como o caso do post-it que era uma cola que 

não colava e se tornou um produto com faturamento de US$ 2 bilhões anuais. 

A inovação pode estar em pequenos detalhes ou em grandes investimentos. O sucesso, 

entretanto, é para poucos. Segundo estimativa de especialistas, a cada três mil ideias, 

apenas uma gera resultados positivos. Como chegar até ela? Segundo a Cultura da 3M, é 

preciso ter pessoas competentes que tenham poder de decisão, segmentação e foco. 

“Liderança é um dos principais ingredientes para uma empresa inovadora”, aponta Luiz 

Eduardo Serafim, Gerente de Marketing Corporativo da 3M. 

Para a 3M, inovar só faz sentindo se tiver impacto positivo na vida das pessoas. “Precisa 

ter significado para o consumidor. Precisa fazer a vida das pessoas melhor”, ressalta 

Serafim durante a HSM Expo management 2009. A Cultura de Inovação 3M dá 

importância à qualidade, ouve o cliente, tem uma visão de excelência em tecnologia e dá 

liberdade individual para criar. “A empresa tem que optar crescer pela inovação”, 

completa. 

Pessoas no centro da inovação 

O modelo de gestão da inovação da 3M é comprometido com o longo prazo. Para a 

empresa, inovação não é apenas produto, é um modelo de negócios. “Uma única inovação 
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não garante o sucesso. Os concorrentes estão frequentemente copiando e evoluindo”. No 

mantra da companhia, inovação sustentável requer uma cultura intrínseca à empresa. 

“Essa cultura proporciona inovação?”, pergunta Serafim. “Os líderes foram orientados 

para inovar?”. Na 3M, há uma ampla rede de conhecimento interno que proporciona a 

inovação, com fóruns e encontros permanentes envolvendo todos os stakeholders da 

marca. O Marketing, além de desenvolver produtos, é responsável por levar insights para 

toda a companhia. 

A 3M tem mais de sete mil pesquisadores no mundo, três mil fora dos Estados Unidos. 

No Brasil, há 111 pessoas dedicadas à Pesquisa & Desenvolvimento, responsáveis pelo 

lançamento de 102 novos produtos em 2008. A meta da companhia é de que 40% das 

vendas de todos os anos venham da concepção de novos produtos. A empresa tem mais 

de 45 mil patentes registradas e produtos como o post-it, que são líderes em sua categoria 

e viraram sinônimo de marca, como o durex. 

10 mandamentos para promover a inovação, segundo a 3M. 

 

 

1 - Reconheça os mais criativos 

Recompense a criatividade de forma concreta e definitiva. 

Reconheça a criatividade abaixo da linha de gerência. 

Encoraje os subordinados a recompensar a criatividade. 
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 2 - Assuma riscos consideráveis 

Somente riscos altos trazem retornos satisfatórios. 

Muitas ideias deixam de ser absurdas quando analisadas por outro ponto de vista. 

Assuma e deixe que outros assumam riscos, tolerando erros provenientes de um esforço 

honestamente criativo. Em geral, são eles que trazem grandes retornos. 

 

3 - Vença os obstáculos e não se deixe vencer 

Obstáculos são inerentes ao processo criativo. 

Obstáculos são vencidos pela perseverança. 

Aceite as perdas de curto prazo para ter ganhos a longo prazo. 

Ideias criativas não se vendem facilmente. Seja perseverante na defesa de suas ideias ou 

propostas. 

 

4 - Pense em longo prazo 

O preço de resultados a curto prazo é a perda da inovação. 

Tenha duas estratégias separadas – curto prazo e longo prazo. 

Não sacrifique a pesquisa básica em função da aplicada. 

Criatividade genuína requer longo prazo. 

Pense estrategicamente e não apenas taticamente; seja pró-ativo e não reativo. 

  

5 - Continue crescendo 

Não seja complacente pelo sucesso inicial. 

Nem todas as ideias criativas são imortais. 

Não se acomode no sucesso de hoje e se desligue do sucesso do passado. 

Mantenha o foco no amanhã. 

 

6 - Cuidado com falta de conhecimento ou com conhecimento em demasia 

Em P&D, a falta de conhecimento pode ser fatal. 

Deve-se saber o que está acontecendo no campo de atuação. 

Para crescer, é necessário variedade e amplitude de conhecimento. 

Excesso de conhecimento específico é tão perigoso quanto à falta dele. Os maiores erros 

são cometidos por experts. 
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7 - Tolere as ambiguidades 

Ideias criativas surgem subitamente, mas são desenvolvidas lentamente. É como montar 

um quebra-cabeças. 

Aprenda a tolerar a ambiguidade e a frustração de resolver problemas e de tomar decisões. 

As ideias mais criativas vêm de pessoas com capacidade de esperar. Os resultados 

justificam a frustração da espera. 

 

8 - Reformule problemas sem solução 

Muitas ideias criativas são provenientes de problemas sem solução à primeira vista. 

Quando um problema se mostra sem solução, tente reformulá-lo. 

As maiores dificuldades em resolver um problema vêm da maneira como o problema é 

abordado e não da falta de soluções. 

 

9 - Faça o que você mais gosta de fazer 

As ideias mais criativas vêm de pessoas que amam o que fazem. 

Não há substituto para a motivação intrínseca. 

A motivação por si só não traz a inovação, mas a sua falta garante a ausência da inovação. 

Se for possível, mude a pessoa para uma função que seja mais adequada aos seus talentos. 

 

10 - Reconheça quando moldar o ambiente e quando deixá-lo 

Mudar o ambiente é mais fácil para a gerência de topo. 

É uma tarefa árdua e lenta que exige mudanças incrementais. 

Se isso for impossível, mude de ambiente ou de companhia. 

Criatividade exige comprometimento que às vezes requer 

 

3.2 –  PROJEÇÕES CENÁRIO INDUSTRIAL 

Os estudos e projeções setoriais realizados pelo IBRE contemplam uma radiografia 

minuciosa de diversos segmentos econômicos. Nesses relatórios, são analisadas as 

estruturas de mercado e as características formadoras da demanda e da oferta, permitindo 

assim uma conclusão clara dos indicadores que mais afetam um setor da economia.  
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Com base em modelos próprios, são apresentadas as perspectivas sobre o setor, derivadas 

da interação com o cenário doméstico e externo. Os relatórios incluem, ainda, 

informações relevantes para a identificação do processo do setor.  

As análises e projeções econômicas e setoriais do IBRE favorecem a antecipação das 

principais mudanças nos cenários e subsidiam a gestão de contratos e a definição de 

estratégias para combater ameaças e aproveitar oportunidades inclusive pra inovações. 

 A Sondagem Conjuntural da Indústria é um levantamento estatístico que gera 

informações majoritariamente de natureza qualitativa. Fornece, mensalmente, indicações 

sobre o estado geral da economia e suas tendências podendo, desse modo, orientar 

decisões empresariais e de política econômica. 

A divulgação da Sondagem da Indústria dá ênfase aos resultados dos quesitos que tratam 

do presente e do futuro próximo. A maioria das previsões é realizada para o trimestre que 

se inicia no mês da pesquisa, tendo como período de comparação o trimestre 

imediatamente anterior. A exceção é o item relativo à situação esperada dos negócios, 

que tem horizonte de seis meses e cuja base de comparação é o mesmo período do ano 

anterior. As avaliações sobre o presente são relativas ao momento de realização da 

pesquisa. 

As previsões e observações são feitas de modo comparativo (maior/ melhor, menor/ pior 

ou igual). As avaliações, por sua vez, referem-se ao nível absoluto da variável. Os 

estoques podem ser qualificados como excessivos normais ou insuficientes. O nível de 

utilização da capacidade instalada e o número de turnos trabalhados (trimestral) são os 

únicos itens quantificados. 

A pesquisa faz perguntas sobre a empresa e seus produtos. Itens como nível de emprego 

e de utilização da capacidade dizem respeito à empresa. Variáveis como demanda, 

produção e estoques são informados por linha de produto. As respostas são ponderadas 

pelo faturamento, com exceções das questões sobre a demanda externa, ponderadas pelas 

exportações, e do nível de emprego, que tem como peso o total de pessoal ocupado. 

Trimestralmente, em adição aos quesitos regulares da pesquisa, são adicionadas perguntas 

sobre a presença de fatores limitativos à expansão da produção no curto prazo; o tempo 

que os principais fornecedores levam para fazer as entregas em comparação com o normal 

para a época do ano; e jornada de trabalho por número de turnos. 
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Para assegurar o sigilo das informações prestadas, a FGV/IBRE adota regras de 

descaracterização de empresas, impedindo a identificação do informante. Quando há, em 

nível de gênero ou ramo industrial, dois ou menos informantes ou a fatia de mercado 

pertencente a determinado informante é considerada elevada, os resultados da pesquisa 

não são divulgados naquele nível de agregação. 

O responsável pelo preenchimento dos questionários é identificado pela empresa de 

acordo com especificações fornecidas pela FGV/IBRE, sendo, geralmente, um 

colaborador em nível de diretoria ou gerência e, necessariamente, alguém com visão 

integrada dos diversos negócios. Todos os informantes recebem, por e-mail, um relatório 

contendo uma síntese dos resultados gerais da pesquisa e do setor a que pertence à 

empresa. 

O conjunto de informantes é composto por grandes, médias e pequenas indústrias de 

transformação, incluindo seus recortes setoriais. Há um grupo fixo formado pelas 

empresas de maior peso em seus respectivos segmentos, presente em todas as pesquisas, 

e um grupo de empresas de porte médio ou pequeno, que participam de um painel rotativo. 

O grau de cobertura da amostra corresponde, no mínimo, a 30% do valor total da produção 

nos segmentos em que há maior pulverização com grande número de competidores de 

porte pequeno ou médio. Nos segmentos de maior concentração, a amostra alcança mais 

de 70% do valor da produção em cada segmento. 

A maioria das respostas por gêneros industriais na Sondagem é ponderada pelo 

faturamento das empresas integrantes da amostra, exceto as de pessoal ocupado e 

demanda externa. No caso da indústria de transformação geral, a ponderação é realizada 

de acordo com o valor da transformação industrial ou pessoal ocupado dos gêneros 

industriais, segundo dados do IBGE. 

Grande parte dos em-presários e economistas tem chegado a uma conclusão comum: 2015 

não será um bom ano para a e-conomia brasileira. Os motivos são muitos e todos estão 

ligados aos equívocos cometidos pelo governo federal, resultados da “nova matriz 

econômica” — co-mo ficou conhecida a política econômica adotada pela presidente 

Dilma Rousseff (PT), em 2011. Devido a isso, o próximo governo, sendo Dilma ou não 

(só outubro dirá), precisará fazer fortes reajustes para que o Brasil não sofra com uma 

grande crise. 
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Os sinais são de dois tipos: profissional, por parte de investidores, economistas, 

empresários, etc.; e populacional, visto que quem sente os efeitos mais severos do mau 

momento econômico é o povo. O consumo das famílias vive um momento de 

desaceleração, tanto pelo fim dos programas de incentivo ao consumo quanto pela menor 

oferta de crédito. Provém daí parte da insatisfação que gera os protestos iniciados no ano 

passado e endossados pelo início da Copa do Mundo. Isso acontece porque temos uma 

população até então acostumada a deter o poder de consumo que fazia girar a economia 

do país. O governo criou essa prerrogativa e reside aí uma parte dos equívocos dessa 

“nova matriz econômica”. 

Isso, aliado à retração da indústria, à inflação e à baixa taxa de investimentos, criou um 

cenário de crescimento pequeno. Em 2013, por exemplo, o Brasil cresceu 2,5%. Média 

menor do que a apresentada pelo mundo (3%), pelos países emergentes (4,7%) e pela 

própria América Latina (2,7%). Não obstante, as projeções do último Boletim Focus, 

divulgado no dia 6 de junho, apontam que o Brasil vai crescer 1,4% em 2014, fechando 

o governo Dilma com um crescimento médio de 1,9%. Esse resultado é menor dos últimos 

20 anos, uma vez que a média de crescimento dos dois mandatos de Fernando Henrique 

Cardoso (1994-2002) foi de 2,3% e dos dois mandatos de Lula (2002-2010) 4%. 

Para os próximos anos, as projeções da Focus são: 1,8% (2015), 2,5% (2016), 3% (2017) 

e 2,8% (2018). Assim, é possível ver que o ano que vem sofrerá com condições piores 

que as vividas atualmente. Por quê? Podemos analisar, por exemplo, o Produto Interno 

Bruto (PIB) do primeiro trimestre deste ano: o crescimento foi de 0,2% em comparação 

com o trimestre anterior. Não foi um bom resultado, visto que ficou clara não apenas a 

retração do consumo das famílias (0,1%), como a queda de 0,8% da indústria, além do 

negativo desempenho dos investimentos (-2,1%). 

Para o segundo trimestre deste ano, as previsões também não são animadoras, devido ao 

cenário pessimista demonstrado pelo setor de serviços, em função do comércio e de 

serviços da informação. Fora isso, a indústria também deve recuar ainda mais, em virtude 

da indústria de transformação (que transforma matéria-prima em produto final) e da 

construção civil, que sofre, entre outros motivos, com a desaceleração do crédito 

imobiliário. O índice de confiança da indústria da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que 

recuou em maio 5,1% em relação ao mês anterior reforça esse cenário. Os índices da 

situação atual e das expectativas também caíram (5,1% e 5%, respectivamente). 
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A inflação 

O cenário geral apresentado acima é, sem sombras de dúvidas, preocupante. Sobretudo 

quando colocamos em análise um dos principais problemas no Brasil atualmente: a 

inflação. Marcel Grillo Balassiano, economista do setor de economia aplicada do Instituto 

Brasileiro de Economia (Ibre) da FGV, lembra que a inflação fechou 2013 em 5,9%, bem 

acima da meta de inflação determinada pelo Conselho Monetário Nacional de 4,5% e 

acima também da “meta informal” do Banco Central (BC), que foi de 5,84%. Em maio, 

a inflação (em 12 meses) foi de 6,4%, e, segundo o último relatório Focus, deve encerrar 

o ano em 6,5%, no topo do intervalo de tolerância. 

A inflação brasileira é dividida em preços livres e administrados. Livres são aqueles 

regulados pelo próprio mercado, como os ligados aos produtos de alimentação, por 

exemplo. Estes têm um peso próximo de 75% no PIB. Já os preços administrados, como 

gasolina, energia, água e esgoto, transporte público, etc., têm peso próximo de 25%. Esse 

peso de preços administrados é grande, segundo vários economistas, especialmente 

quando o governo exerce tanto controle sobre determinados produtos, como ocorreu em 

2013 (leia-se tarifas de ônibus, motivo “principal” dos protestos de junho do ano passado, 

e o preço da gasolina, entre outros). 

Esse controle, de acordo com Balassiano, fez com que a inflação dos administrados fosse 

de “apenas” 1,5%, enquanto a inflação dos livres ficou acima de 7%. A título de 

comparação, em 2012, a inflação dos administrados foi de 3,7%, e dos livres foi de 6,6%. 

À primeira vista, esse controle parece benéfico. Contudo, a redução drástica do preço de 

alguns produtos, como aconteceu com a energia elétrica, cria uma bola de neve que irá 

estourar no futuro, pois cria dívidas que serão pagas pelo povo. No caso, tudo indica essa 

bola estourará no ano que vem. Como diz Nathan Blanche, um dos mais respeitados 

economistas do país, basta comparar com uma empresa. “Se uma empresa começar a 

vender produtos abaixo do preço de custo ela quebra. Governo não quebra, pois emite 

moeda e dívidas, que o povo irá pagar no futuro.” 

Um dado preocupante relativo à inflação é a falta de confiança sobre o BC conseguir 

convergir à inflação para a meta, que é de 4,5%. Durante todo o governo Dilma a inflação 

ficou próxima do teto (6,5% em 2011, 5,8% em 2012 e 5,9% em 2013), e as projeções do 

último relatório Focus apontam que a inflação deve ficar em 6,5% em 2014, o que levaria 
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o governo Dilma a fechar com uma inflação média de 6,2%. Esse ponto é importante no 

momento em que a inflação atual também é influenciada pela expectativa de inflação e 

pela inércia inflacionária. 

O fator Banco Central 

Além de Marcel Balassiano, outros economistas apontam que as ações do BC, em grande 

parte, contrárias às previsões do mercado, provocam seu descrédito junto aos empresários 

e investidores. E isso é nocivo para a economia brasileira, como se verá a seguir. O 

descrédito se dá, entre outros motivos, pelo fato de que “o objetivo de trazer a inflação 

para a meta (4,5%) parece não estar no horizonte do BC”, como diz o economista da FGV. 

“Um dos problemas da inflação alta é que ela aumenta a incerteza de longo prazo e 

dificulta a obtenção de financiamento em condições adequadas”, analisa. 

A inflação não é o único problema 

E a falta de confiança no Banco Central, consequentemente, desconfiança do mercado 

brasileiro, cria um ambiente impróprio para investimentos, que devem fechar o ano no 

negativo, em função, entre outros fatores, da queda de confiança dos empresários. Dados 

da Fundação Getúlio Vargas (FGV) apontam que o índice de confiança empresarial caiu 

4,9% em maio, em comparação com o mês anterior. Esse foi o maior recuo desde o final 

de 2008. Os índices da situação atual, das expectativas também caíram: 3,9%, 4,9% e 

3,3%, respectivamente. 

E a falta de confiança faz, consequentemente, com que a taxa de investimentos seja 

menor. Isto é, sem investimentos, sem melhorias. Em comparação com outros países da 

América Latina, por exemplo, o Brasil está muito abaixo quando o assunto são 

investimentos. Em 2013, a taxa de investimentos foi de aproximadamente 18% do PIB. 

Em contrapartida, o mundo investiu 24,5%, os países emergentes 32,2% e a América 

Latina 21,3%. Países como Chile (24%), Colômbia (24,2%), México (22,2%) e Peru 

(27,6%), têm níveis bastante superiores aos brasileiros. 

Entretanto, não apenas a falta de confiança dos empresários provoca a queda das taxas de 

investimento. O economista goiano Sérgio Duarte de Castro diz que é possível dizer que 

o problema brasileiro se concentra também na dificuldade do país em recuperar o nível 

de crescimento devido aos seus problemas estruturais. Segundo ele, o fato de o país ter 
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passado toda a década de 1990 sem investir em infraestrutura provocou os graves 

problemas, que acabam gerando problemas de confiança. Ou seja, melhorias na 

infraestrutura ajudariam a aumentar os investimentos. 

Segundo ele, desde o início dos anos 1970, tirando o período do milagre econômico, que 

a taxa é pequena, ficando muitos anos abaixo dos 15%. É certo que houve certa 

recuperação nos últimos anos, porém, ainda está muito abaixo da média mundial e aquém 

daquilo que o país necessita. Mas por quê? Em suma, os principais problemas se 

concentram em questões de infraestrutura e na alta taxa de câmbio que prejudica a 

indústria. 

Fora isso, Castro diz que há também o fator “dificuldade para se negociar” no Brasil. “É 

certo que há mudanças de regras e dificuldades de negociação com o empresariado. E 

essa situação limita os mecanismos de investimento. Assim, é preciso recuperar a 

confiança do empresariado com regras mais claras e que não mudem frequentemente”, 

avalia ele. 

Um exemplo das dificuldades apontadas por Castro pode ser visto no relatório Doing 

Business 2014, publicado pelo Banco Mundial. O relatório colocou o Brasil na 116ª 

posição, num ranking com 189 países, de acordo com a facilidade para fazer negócios de 

cada um. O Brasil ficou abaixo da média da América Latina e Caribe, que pontuou na 

100ª posição, e bem abaixo de países latino-americanos, como Chile (34ª), Colômbia (43ª) 

e México (53ª). O país também ficou atrás de Rússia (92ª) e China (96ª) — dos Brics, 

somente a Índia ficou atrás do Brasil, na 134ª posição. 

Fora isso, o Doing Business também mostra que o tempo para se abrir uma empresa no 

Brasil é quase três vezes maior do que na América Latina e Caribe e quase dez vezes 

maior do que nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). Além disso, o tempo gasto com pagamentos de impostos é sete 

vezes maior aqui que na América Latina e Caribe e quase 15 vezes em comparação aos 

países da OCDE. O tempo gasto no Brasil é de 2.600 horas por ano, enquanto que na 

América Latina e Caribe são gastos 369 horas. 
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O economista Nathan Blanche atribui também à alta tributação o fato de termos uma 

baixíssima taxa de poupança (12,7%), o que influencia nos investimentos. “Por que a 

nossa poupança é tão baixa? Porque a tributação no México é de 23%, na Colômbia de 

28%, no Peru de 21%, no Chile de 24%. Uma média de 24,4%. No Brasil são 37,7%. A 

média do PIB per capita nesses países é de 13,7% e no Brasil é de 11,7%. Ou seja, não 

sobra nem para as empresas nem para os indivíduos a capacidade de poupar. Sabe de 

quanto é a participação no PIB da previdência na China? 2%. No Brasil, 12%”. 

O alto protecionismo brasileiro 

E isso tudo resulta no chamado Custo Brasil — um conjunto de dificuldades estruturais, 

burocráticas e econômicas, que encarecem o investimento no Brasil. Esse é também um 

dos fatores responsáveis que comprometem a competitividade e a eficiência da indústria 

nacional, dificultando o comércio exterior. Mas não apenas. 

A política protecionista do governo — classificada como “nacional-

desenvolvimentismo” por Nathan Blanche — gera efeitos negativos, já que torna as 

empresas menos competitivas e eficientes, além de provocar distorções na economia e 

gastos públicos desnecessários. A título de esclarecimento, temos os seguintes dados: os 

gastos do governo brasileiro, em relação ao PIB, ficam na casa dos 19%, enquanto os 

investimentos estão em 1,3%. 

Segundo Nathan Blanche, o Brasil é muito fechado, o que considera um erro ideológico 

da presidente Dilma. “Um problema para o Brasil é ser um país fechado. É o nacional-

desenvolvimentismo. Ou seja, proteger a indústria e o trabalhador nacionais. Isso tudo é 

um grito para o atraso. Para se tiver uma ideia, o nível de abertura do Brasil é de 21%, 

enquanto em países como o Peru é de 44%. No Chile são 57%. Na Colômbia são 32%. 

No México são 63%. O problema da presidente é estar equivocada em sua ideologia”, 

diz. 

Esse protecionismo cria situações como um superávit de US$ 105 bilhões — comercial 

(2,5 bilhões), minério de ferro (32 bilhões) e agronegócio (74,4 bilhões). Em 

contrapartida, o restante está no negativo, inclusive a própria indústria que o governo quer 

proteger. O petróleo, por exemplo, ficou em US$ -23,7 bilhões. 
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Agência de classificação de risco rebaixa nota do Brasil 

No ano passado, a agência de clas-si-ficação de risco Moody’s rebaixou a pers-pectiva 

do rating soberano do Brasil de po-sitiva para estável. De acordo com o e-conomista 

Marcel Balassiano, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), isso se aconteceu devido aos 

seguintes fatores: 

1) elevada e crescente dívida bruta do setor público; 2) o crescimento baixo e prolongado, 

incluindo-se as projeções; 3) queda da taxa de investimento; 4) a piora na qualidade dos 

relatórios das contas públicas (a chamada “contabilidade criativa”, isto é, manobras 

contábeis para esconder a expansão da despesa pública, do déficit e da dívida 

governamental, ou o uso frequente de receitas não recorrentes); e 5) os recorrentes 

empréstimos do Tesouro aos bancos públicos. 

Em abril deste ano, a agência S&P re-baixou o rating da dívida de longo prazo em moeda 

estrangeira de BBB para BBB-. Se-gundo o economista, para a agência, esse 

rebaixamento foi fruto da condução da política fiscal (com a chamada “con-ta-bi-lidade 

criativa”); expectativa de baixo crescimento nos próximos anos; dificuldade de 

cumprimento da meta primária de 2014; e piora das contas externas. Ou seja, diante da 

deterioração das contas fiscais, baixa credibilidade da política econômica, di-fi-culdade 

que o governo terá para melhorar os números neste ano, por ser ano eleitoral, e diante do 

baixo crescimento da economia, a agência tomou essa atitude. 

“Então, a chamada ‘nova matriz eco-nômica’ do governo Dilma resultou num 

cres-cimento baixo, inflação alta, déficit em transações correntes e numa política fiscal 

associada a ‘contabilidade criativa’. Em 2015, independentemente de quem ganhar as 

eleições presidenciais, terá que fazer um forte ajuste para o país ter condições de aumentar 

a taxas de investimentos, e consequentemente melhorar o crescimento; fazer com que a 

inflação volte para a meta; melhora da política fiscal, entre outros”, analisa Balassiano. 

Dilma não seguiu passos de Lula na área econômica 

Por que o crescimento econômico durante o governo Lula foi de 4% e o de Dilma 

Rous-seff, 1,9%, muito abaixo dos 2,3% do período FHC? Não é Dilma um fruto de Lula? 

Na área econômica, não. Dilma é mais ideológica que Lula — como já mostrado, ela está 

mais ligada ao protecionismo típico da política “nacional desenvolvimentista”. 
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Mas também é preciso dizer que a presidente não contou com uma conjuntura tão 

favorável para a economia brasileira quanto a que Lula experimentou no começo dos anos 

2000. Aquele foi um período em que houve um aumento tanto dos produtos 

manufaturados quanto dos primários, pois a China estava crescendo a taxas 

extraordinárias. O mundo, em geral, estava bem. Além disso, foi um período em que 

houve o maior efeito de dinâmica do mercado interno. 

Ou seja, o Brasil, nesse quadro de profunda concentração de renda, fez com que uma parte 

da população, que estava fora do mercado, conseguisse entrar no mercado com um 

aumento real no valor real do salário mínimo, que quase duplicou. Isto é, Lula aproveitou 

esse momento de crescimento no mercado interno que estimulou muito vários setores 

industriais, que tinham capacidade ociosa de crescimento sem a realização de 

investimentos mais pesados. Capacidade essa existente devido ao longo período de baixo 

crescimento experimentado pelo setor nos anos anteriores. 

Assim, atualmente, o que se pode observar é que esse momento passou. A conjuntura 

internacional se inverteu, o impulso de demanda inicial em relação ao crescimento 

industrial dá sinais de esgotamento e os fatores de infraestrutura se tornam mais graves. 

Isso, somado aos equívocos da política econômica do governo Dilma, faz com que o 

crescimento do país seja deveras menor que os primeiros mandatos do PT à frente do 

Executivo brasileiro. 

“O quadro não é tão pessimista como colocam” 

Para o deputado estadual Luís Cesar Bueno (PT), o cenário pessimista que é colocado por 

“setores ortodoxos da economia e por alguns políticos reacionários” tenta apenas 

“desequilibrar o jogo político que, hoje, é extremamente favorável à presidente Dilma”. 

Ele reconhece que o PIB não “cresce a ritmo chinês”, mas diz que o Brasil ainda está 

muito além da Europa e dos Estados Unidos. 

“A Inglaterra, a Espanha, Portugal e França trabalham para manter o ritmo e não 

conseguem. Os Estados Unidos, que estavam em um processo de recessão constante, 

estão passando por um processo de estagnação. E enquanto todos estão nessa situação, no 

Brasil está tendo emprego. Não es-tamos em processo de recessão. Estamos mantendo 

nossos empregos, a âncora cambial está estável, a Bolsa de Valores está em alta e a 
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inflação controlada. Esses são os princípios fundamentais para que o Brasil retome o 

ritmo de desenvolvimento.” 

Para apoiar seu argumento, o deputado usa como exemplo o valor do dólar no período 

FHC e agora. “Para se ter uma ideia, o dólar na época do presidente Fernando Henrique 

Cardoso era R$ 4. E quase 12 anos depois estamos com uma taxa de R$ 2,30. Ou seja, 

mantemos uma âncora cambial com pleno emprego. Então, esse discurso de ‘temor’ é um 

discurso de bruxa, politiqueiro, que tenta criar sombras sobre as eleições de 2014. Mas o 

povo brasileiro já não acredita mais nesse tipo de rumor.” 

Quando questionado do por que de as taxas de investimento no Brasil serem tão baixas, 

em comparação com países como Chile e Peru, Bueno responde que o Brasil tem ciclos 

diferentes. “As economias de Chile e Peru são baseadas no extrativismo, nas riquezas 

minerais. O Brasil é um país que tem um parque industrial grande e que depende das 

exportações para os mercados consumidores, como Estados Unidos e os países europeus, 

que estão em crise. Assim, ficamos dependentes do agronegócio, que tem como principais 

consumidores o Oriente Médio e Ásia.” 

E, de fato, há alguma verdade no que o deputado diz. O economista Sergio Duarte de 

Castro explica que o quadro pintado pode não ser tão grave assim, embora haja pontos de 

real preocupação, e não apenas para o próximo ano. Segundo ele, neste ano o Brasil já 

está com um dos menores saldos comerciais, o que deverá provocar déficit na balança 

comercial para o próximo ano. “Já estamos tendo déficit na balança de transações 

correntes, que vem sendo financiada com entrada muito forte de capital estrangeiro”, 

conta. 

Por um lado, isso é bom porque mostra ainda certo interesse em investir no Brasil, mesmo 

com todas as dificuldades. Contudo, por outro lado, isso cria uma armadilha muito grande 

para o crescimento brasileiro, pois a necessidade de buscar esses dólares acaba fazendo 

com que a taxa de câmbio cresça sobrevalorizada. E esse crescimento “sobrevalorizado” 

das taxas de câmbio tem um impacto negativo, principalmente na indústria brasileira, o 

que, por sua vez, acelera a primarização das exportações. 

Isto é, faz com que o Brasil exporte mais produtos primários e aumente de modo severo 

a importação de conteúdos para a indústria. “E isso vai aparecendo de maneira cada vez 

mais forte na balança de pagamentos. Quando vemos, por exemplo, a questão dos déficits 
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nas transações correntes, o peso da remessa de lucros dos royalties pagos para a 

importação de tecnologia e o aluguel de equipamentos no exterior, que passou a 

quantidade de viagens de brasileiros para o exterior. Isso tudo provoca a queda da 

competitividade do Brasil em cenário internacional. Mas essa não é uma questão que deve 

explodir no ano que vem. São situações de médio prazo”, relata. 

O fator primarização das exportações toca naquilo em que Luís Cesar Bueno disse em 

relação aos ciclos diferentes do outros países latino-americanos. Afinal, os países que 

consomem mais os produtos industrializados brasileiros são aqueles que estão com a crise 

mais severa. Fora isso, há também o fator China, que com um crescimento acima da média 

e com um alto consumo dos produtos primários brasileiros, fez as exportações de esse 

setor aumentarem e ultrapassarem os produtos industrializados. 

Porém, de acordo com Castro, isso não pode explicar uma diferença tão grande nas taxas 

de investimento. Até porque as baixas taxas no Brasil não são recentes, mas remetem à 

década de 1980, exatamente pelas outras questões apresentadas. 
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CONCLUSÃO 
 

As iniciativas discutidas durante esse texto são necessárias para contribuir com a inovação 

na sociedade brasileira. De fato, investimentos em inovação tanto de fontes de 

investimento público e privado sob a governança do SNI são elementos importantes e que 

devem ser considerados. 

No entanto, essas iniciativas podem não ser suficientes para garantir o dinamismo que a 

sociedade está buscando nessa área e para acelerar o processo de aumento de 

competitividade do setor industrial brasileiro, requerido na atual fase de grandes 

mudanças na evolução econômica, em que os ciclos de vida das inovações se tornam cada 

vez mais curtas e os produtos resultantes são cada vez mais rapidamente disseminados no 

mercado global. 

Não seria possível finalizar esse texto sem mencionar que o tema deve ser considerado 

também sob uma perspectiva macroeconômica que pode ser determinante nesse caso. O 

Brasil não apresenta, ainda, as condições ideais para investimentos importantes em 

atividades de risco intrínseco como inovação.  

Temos que reconhecer nossas limitações em função das altas taxas de juros, do câmbio 

valorizado e da elevada carga tributárias entre outros condicionantes. Prova disso é a 

preocupante perda de competitividade e queda contínua da participação de produtos de 

médio e alto valor agregado das exportações ao mesmo tempo em que a importância 

desses mesmos produtos cresce, de forma perigosa, nas importações brasileiras.  

Para emprestar energia e agilidade à inovação, será necessário pensar em medidas de 

estímulo que ajam em cada um desses aspectos elencados anteriormente. A inovação deve 

ser incentivada claramente. 

O apoio à inovação, necessariamente no âmbito das empresas, sem detrimento dos demais 

parceiros como universidades e institutos de pesquisas públicos e privados, deve ser 

incorporado pela sociedade brasileira. Os benefícios desse processo serão revertidos para 

a própria sociedade na forma de melhores condições de vida, melhores empregos e mais 

desenvolvimento econômico. 
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INTRODUÇÃO 

O homem é parte integrante da natureza, desde o seu surgimento na Terra, sempre 

usufruiu com o que a Terra tinha para lhe oferecer, como alimento, água e abrigo, itens 

essenciais para a sobrevivência. Em todas as etapas históricas a humanidade fez uso da 

natureza, primeiramente para seu próprio sustento, e depois para produzir o excedente e 

acumular riqueza, especialmente após a Revolução Industrial, onde as sociedades 

capitalistas passaram a produzir mais e consumir mais, extraindo assim mais elementos 

da natureza, denominados recursos naturais. 

São considerados recursos naturais elementos da natureza com utilidade para o 

homem, com o objetivo do desenvolvimento da civilização, sobrevivência e conforto da 

sociedade. Os recursos naturais são classificados em dois grupos distintos: os recursos 

naturais não renováveis e os renováveis. Os recursos naturais não renováveis abrangem 

todos os elementos que são usados nas atividades antrópicas, e que não tem capacidade 

de renovação, por exemplo: ferro, petróleo, ouro, estanho, e muitos outros. Já os recursos 

renováveis têm a capacidade de renovação após serem utilizados pelo homem, por 

exemplo: floretas, água e solo. 

Um dos principais recursos naturais renováveis que é extraído das florestas é a 

madeira e pode ser usada, por exemplo, na indústria de móveis e na fabricação de papel 

e celulose. 

O Brasil possui um dos maiores remanescentes de florestas nativas do mundo. São 

cerca de 5,1 milhões de quilômetros quadrados, a metade de toda área da Europa, 

abrangendo diferentes zonas climáticas e biomas que guardam 20% das espécies do 

planeta. 

A indústria de celulose e papel contribui para a preservação, recuperação e estudo 

da biodiversidade desse patrimônio natural ao proteger 2,9 milhões de hectares, o que 

equivale a 2,9 milhões de campos de futebol de vegetação nativa (florestas, campos 

naturais, banhados ou várzeas), com destaque para a Mata Atlântica. Manter a 

biodiversidade dentro de padrões sustentáveis é uma garantia para a natureza continuar 

oferecendo serviços ambientais essenciais à vida e ao sustento do ser humano, como água, 

solo e clima equilibrado. 
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Altos investimentos da indústria e o desenvolvimento econômico do Brasil 

tiveram impactos expressivos na produção de celulose na última década. O segmento 

praticamente dobrou o volume de celulose produzido nesse período, com um crescimento 

médio de 6,5% ao ano, números singulares se comparados aos mercados mais tradicionais 

dessa indústria. Em 2008, o setor teve uma grande conquista: alcançou o posto de quarto 

produtor mundial de celulose – atrás apenas de Estados Unidos, Canadá e China. O 

recorde foi obtido em um período adverso, durante a crise financeira internacional. A 

posição foi mantida em 2009, quando o setor produziu 13,5 milhões de toneladas de 

celulose. Em 2010, a produção brasileira de celulose chegou a 14 milhões de toneladas. 

A justificativa do projeto é mostrar qual o papel de uma empresa produtora de 

celulose perante o uso dos recursos naturais. 

O objeto de pesquisa: Como podemos demonstrar soluções ambientais no uso 

adequado de recursos naturais para a produção de celulose? 

As metodologias utilizadas no projeto foram, consultas com pessoas diretamente 

ligadas ao ramo. Pesquisas embasadas em assuntos sobre responsabilidade social, 

sustentabilidade, recursos naturais e visita no escritório da empresa CENIBRA.  

Apresentaremos neste projeto as formas de manejos dos recursos naturais 

utilizados na empresa CENIBRA. 
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CAPÍTULO I - SOBRE O PAPEL 
O papel é um material constituído por elementos fibrosos de origem vegetal, geralmente 

distribuído sob a forma de folhas ou rolos. Tal material é feito a partir de uma espécie de 

pasta desses elementos fibrosos, secada sob a forma de folhas, que por sua vez são 

frequentemente utilizadas para escrever, desenhar, imprimir, embalar, etc. Do ponto de 

vista químico, o papel se constitui basicamente de ligações de hidrogênio. 

 

1.1 HISTORIA  
Desde os tempos mais remotos e com a finalidade de representar objetos inanimados ou 

em movimento, o homem vem desenhando nas superfícies dos mais diferentes materiais. 

Nesta atividade, tão intimamente ligada ao raciocínio, utilizou, inicialmente, as 

superfícies daqueles materiais que a natureza oferecia praticamente prontos para seu uso, 

tais como paredes rochosas, pedras, ossos, folhas de certas plantas, etc. 

Acompanhando o desenvolvimento da inteligência humana, as representações gráficas 

foram se tornando cada vez mais complexas, passando desse modo a significar ideias. 

Este desenvolvimento, ao permitir, também, um crescente domínio dessas circunstâncias 

através de utensílios por ele criado, levou o homem a desenvolver suportes mais 

adequados para as representações gráficas. Com esta finalidade, a história regista o uso 

de tabletes de barro cozido, tecidos de fibrasdiversas, papiros, pergaminhos e, finalmente, 

papel. 

A maioria dos historiadores concorda em atribuir a Cai Luan (ou Tsai Luan) da China a 

primazia de ter feito papel por meio da polpação de redes de pesca e trapos, e mais tarde 

usando fibras vegetais. Este processo consistia num cozimento forte das fibras, após o 

que eram batidas e esmagadas. A pasta obtida pela dispersão das fibras era depurada e a 

folha, formada sobre uma peneira feita de juncos delgados unidos entre si 

por seda ou crina, era fixada sobre uma armação de madeira. Conseguia-se formar a folha 

celulósica sobre este molde, mediante uma submersão do mesmo na tinta contendo a 

dispersão das fibras ou mediante o despejo da certa quantidade da dispersão sobre o molde 

ou peneira. Procedia-se a secagem da folha, comprimindo-a sobre a placa de material 

poroso ou deixando-a pendurada ao ar. Os espécimes que chegaram até os nossos dias 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Liga%C3%A7%C3%A3o_de_hidrog%C3%AAnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rocha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Osso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Folha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Intelig%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_t%C3%AAxtil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fibra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pergaminho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cai_Lun
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ts%27ai_Lun
http://pt.wikipedia.org/wiki/China
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_pesca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juncus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira
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provam que o papel feito pelos antigos chineses era de alta qualidade, o que permite, até 

mesmo, compará-los ao papel feito atualmente. 

 

1.2 MATERIA-PRIMA 

As fibras para sua fabricação requerem algumas propriedades especiais, como alto 

conteúdo de celulose, baixo custo e fácil obtenção — razões pelas quais as mais usadas 

são as vegetais. O material mais usado é a polpa de madeira de árvores, 

principalmente pinheiros (pelo preço e resistência devido ao maior comprimento da fibra) 

e eucaliptos (pelo crescimento acelerado da árvore). Antes da utilização da celulose 

em 1840, por um alemão chamado Keller, outros materiais como o algodão, o linho e 

o cânhamo eram utilizados na confecção do papel. 

Atualmente, os papéis feitos de fibras de algodão são usados em trabalhos de restauração, 

de arte e artes gráficas, tal como o desenho e a gravura, que exigem um suporte de 

alta qualidade. 

Nos últimos 20 anos, a indústria papeleira, com base na utilização da celulose como 

matéria-prima para o papel, teve notáveis avanços, no entanto as cinco etapas básicas de 

fabricação do papel se mantêm: (1) estoque de cavacos, (2) fabricação da polpa, (3) 

branqueamento, (4) formação da folha, (5) acabamento.   

No início da chamada "era dos computadores", previa-se que o consumo de papel 

diminuiria bastante, pois ele teria ficado obsoleto. No entanto, esta previsão foi 

desmentida na prática: a cada ano, o consumo de papel tem sido maior. 

É fato que os escritórios têm consumido muito mais papel após a introdução de 

computadores. Isso pode ter ocorrido tanto porque, com os computadores, o acesso 

à informação aumentou muito (aumentando a oferta de informações, aumenta também a 

demanda), quanto pela facilidade do uso de computadores e impressoras, o que permite 

que o uso do papel seja menos racional que outrora (escrever à mão, ou à máquina 

datilográfica, exigia muito mais esforço, diminuindo o ímpeto de gastar papel com 

materiais inúteis). De fato, a porcentagem de papéis impressos que nunca serão lidos é 

bastante alta na maior parte dos escritórios (especialmente os que dispõem 

de impressoras a laser (as quais imprimem numerosas páginas por minuto). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Chineses
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celulose
http://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira_(material)
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rvore
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pinheiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eucalipto
http://pt.wikipedia.org/wiki/1840
http://pt.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linho
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2nhamo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gravura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Suporte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Qualidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Impressora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Laser
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1.3 PRODUÇÃO 

Para se transformar a madeira em polpa, que é a matéria prima do papel, é necessário 

separar a lignina, a celulose e ahemicelulose que constituem a madeira. Para isso se usam 

vários processos, sendo os principais os processos mecânicos e os químicos. 

Os processos mecânicos basicamente trituram a madeira, separando apenas a 

hemicelulose, e assim produzindo uma polpa de menor qualidade, de fibras curtas e 

amareladas. 

O principal processo químico é o kraft, que trata a madeira em cavacos com hidróxido de 

sódio e hidrossulfeto de sódio, que dissolve a lignina, liberando a celulose como polpa de 

papel de maior qualidade. O principal inconveniente deste processo é o licor escuro 

também conhecido como licor negro que é produzido pela dissolução da lignina da 

madeira. Este licor deve ser tratado adequadamente devido a seu grande poder poluente, 

já que contém compostos de enxofre tóxicos e mal-cheirosos e grande carga orgânica. O 

reaproveitamento desta lignina é diverso, podendo o licor ser concentrado por evaporação 

e usado até mesmo como combustível para produção de vapor na própria fábrica. O 

branqueamento da polpa de papel subsequente também é potencialmente poluente, pois 

costumava ser feito com cloro, gerando compostos orgânicos clorados tóxicos e 

cancerígenos. Atualmente o branqueamento é feito por processos sem cloro elementar 

conhecido como ECF do inglês "elemental chlorine free" (usam dióxido de cloro) ou 

totalmente livres de cloro conhecido como TCF do inglês "total chlorine free" (usam 

peróxidos, ozônio, etc.). Estudos apontam que o efluente que sai de ambos os processos 

quando tratado não possui diferença significativa quanto ao teor tóxico sendo ambos de 

baixíssimo impacto ambiental. Aplicações industriais têm apontado para uma redução na 

emissão de óxidos de nitrogênio (dióxido de nitrogênioe monóxido de nitrogênio) na 

mudança do processo TCF para o processo ECF. Essas duas evidências em conjunto têm 

começado a fazer o setor repensar quanto a qual processo dentre os dois é efetivamente 

menos poluente e quebra um grande paradigma no setor que acreditava como dogma que 

o processo totalmente livre de cloro (TCF) era o mais adequado ambientalmente. 
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1.4 PROCESSOS EM ETAPAS 

Floresta - local onde são plantadas espécies mais apropriadas para a o tipo de celulose ou 

papel a ser produzido - a maioria das empresas usa áreas reflorestadas e tem seu próprio 

viveiro onde faz melhorias na espécie cultivada, clonando as plantas com as melhores 

características; 

Captação da madeira — A árvore é cortada e descascada, transportada, lavada e picada 

em cavacos de tamanhos pré-determinados; 

Cozimento: no digestor os cavacos são misturados ao licor branco e cozidos à temperatura 

de 160 C; 

 Nessa etapa tem-se a pasta marrom que pode ser usada para fabricar papéis não 

branqueados. 

Branqueamento - a pasta marrom passa por reações com peróxido, dióxido de sódio, 

dióxido de cloro, ozônio e ácido e é lavada a cada etapa, transformando-se em polpa 

branqueada; 

Secagem: a polpa branqueada é seca e enfardada para transporte caso a fábrica não possua 

máquina de papel; 

Máquina de papel - a celulose é seca e prensada até atingir a gramatura desejada para o 

papel a ser produzido. 

Tratamento da lixívia e rejeitos da água — o licor negro resultante do cozimento é tratado 

e os químicos são recuperados para serem usado como licor branco. Esse tratamento 

ameniza os impactos ambientais causados pela fabrica de papel; 

Produção de energia — A produção de energia vem de Turbo geradores que são movidos 

por vapor proveniente da caldeira. 

 

1.5 SOBRE A RECICLAGEM DO PAPEL 
A reciclagem de papel é o reaproveitamento do papel não-funcional para produzir papel 

reciclado, e também envolve processos de reflorestamento, entre outros.. 
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A reciclagem de papéis velhos visa o aproveitamento de fibras celulósicas dos papéis e 

cartões usados para a produção de papéis novos. É um importante factor de ordem 

económica e social, pela sua contribuição para a conservação de recursos naturais e 

energéticos e para a protecção do ambiente, sendo a forma mais adequada da redução de 

deposição dos Resíduos em Aterro. 

Pode ainda surgir como uma solução para o aumento de produção de uma fábrica 

integrada cuja capacidade de produção de papel supera a de produção de pasta.Ao 

contrário do que muitos pensam, o papel/cartão reciclado é já uma realidade na vida de 

todos nós. São muitos os produtos que diariamente se consumem onde as fibras de 

papel/cartão recuperadas e recicladas estão presentes. 

Depois de devidamente separado e colocado nos devidos contentores, o papel usado inicia 

uma nova fase da sua vida que culminará numa nova utilização. As fibras originadas pela 

recuperação dos papéis velhos são usadas no fabrico de papel novo, em conjunto com 

fibras virgens (provenientes da pasta de papel). Este papel é, necessariamente, diferente 

do papel constituído apenas de fibras virgens, mas nem por isso deixa de ser 

abundantemente utilizado. Na realidade, e com exceção do papel utilizado por algumas 

indústrias com níveis de exigência de qualidade especiais, a esmagadora maioria do papel 

que usamos quotidianamente tem na sua constituição grande percentagem de fibras 

recuperadas,o papel de jornal, por exemplo, tem cerca de 80% de fibras recuperadas. Das 

embalagens de detergente às caixas de sapatos, passando pelo papel de embrulho e pelas 

caixas de comida, são vários os produtos que consumimos que são feitos a partir de papéis 

usados. A reciclagem começa pela separação doméstica das embalagens usadas. As fibras 

de papel/cartão podem ser recicladas, em média, até cinco vezes. Com base na quantidade 

de fibra virgem utilizada e na qualidade final do produto, o papel recolhido para 

reciclagem é classificado em 57 categorias diferentes, agrupadas em cinco grupos de 

acordo com a Norma EN 643: 

Grupo 1: Qualidades Corrente 

Grupo 2: Qualidades Médias 

Grupo 3: Qualidades Elevadas 

Grupo 4: Qualidades Kraft 

Grupo 5: Qualidades Especiais 
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Os arames que acompanham os fardos de papel são removidos nesta operação, arrastando 

os materiais estranhos de maiores dimensões. 

Esta pasta é submetida a um processo de refinação – onde é conferida a resistência e a 

qualidade necessárias ao papel – e a um processo de crivagem e depuração – pelo qual 

são retirados os materiais contaminantes. 

Na crivagem, separam-se as partículas cuja dimensão é superior à das fibras. A depuração 

consiste na eliminação das partículas pesadas e leves, podendo recorrer-se por exemplo à 

utilização de depuradores centrífugos. 

Finalmente, a pasta de papel é sujeita a uma operação de secagem. 

 

1.5.1 Vantagens Da Reciclagem 

 

Beneficios Economicos da Recliclagem  

A reciclagem de papel economiza matéria-prima (celulose). 

A reciclagem de 1 kg de vidro quebrado (cacos) gera 1 kg de vidro novo, economizando 

1,3 kg de matérias-primas (minérios). 

A cada 10% de utilização de cacos, há uma economia de 2,9% de energia. 

A reciclagem de alumínio economiza 95% da energia que seria usada para produzir 

alumínio primário. 

A reciclagem de lixo orgânico, por meio da compostagem, resulta em adubo de excelente 

qualidade para a agricultura. 

Uma única latinha de alumínio reciclada economiza energia suficiente para manter um 

aparelho de TV ligado durante três horas . 

 

Beneficios Ambientais Da Reciclagem 

50 kg de papel reciclado evitam o corte de uma árvore de 7 anos. 
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Cada tonelada de papel reciclado pode substituir o plantio de até 350 m2 de monocultura 

de eucalipto. 

Uma tonelada de papel reciclado economiza 20 mil litros de água e 1.200 litros de óleo 

combustível. 

A reciclagem de vidro diminui a emissão de gases poluidores pelas fábricas. 

A reciclagem do plástico impede um enorme prejuízo ao meio ambiente, pois o material 

é muito resistente a radiações, calor, ar e água. 

A cada quilo de alumínio reciclado, 5 kg de bauxita (minério com que se produz o 

alumínio) são poupados. 

A reciclagem de vidro aumenta a vida útil dos aterros sanitários e poupa a extração de 

minérios como areia, barrilha, calcário, feldspato etc 

 

Beneficios Sociais da Reciclagem 

A reciclagem contribui para a diminuição do volume de lixo: o Brasil produz atualmente 

240 mil toneladas de lixo por dia. 

Recoloca no ciclo de produção um material que pode contaminar o solo, a água e o ar. 

Dá a destinação correta ao produto que, caso contrário, é muitas vezes acumulado em 

infectos lixões. 

A reciclagem de papel gera milhares de empregos: dos catadores de papel aos empregados 

em empresas de intermediação e recicladoras. 

O Cempre (Compromisso Empresarial para Reciclagem) fornece manuais e cartilhas que 

orientam como montar um programa de coleta seletiva. 

A reciclagem de plástico no Brasil gera cerca de 20 mil empregos diretos em 300 

indústrias de reciclagem. 

No Brasil, estima-se que 100 mil pessoas vivam exclusivamente de coletar latas de 

alumínio para reciclagem, conseguindo um rendimento mensal, cada uma, de três salários 

mínimos. 
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CAPITULO II - A EMPRESA CENIBRA 

A CENIBRA foi fundada no dia 13 de setembro de 1973, situada no Estado de 

Minas Gerais, reconhece a qualidade, o meio ambiente, a segurança, a saúde ocupacional, 

a ética e a responsabilidade social como base das atividades nas plantações florestais, na 

produção de madeira e celulose. 

 

 

 

 

Logo da empresa CENIBRA 

Fonte: www.cenibra.com.br 

 

Princípios da CENIBRA 

 Valorizar a inovação, a competência, o compromisso e a contribuição dos 

profissionais. 

 Praticar a ética, a verdade e o respeito em todos os relacionamentos. 

 Preservar o ambiente como base do desenvolvimento. 

 Fazer tudo com qualidade, confiabilidade e competitividade. 

 Agir no presente com visão de futuro 

 

A CENIBRA maneja uma área de 255.271,70 hectares, assim distribuída  

 128.972,09 ha de plantio de eucalipto; 

 4.025,22 ha de área disponível para plantio 
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 103.263,88 ha área de Preservação Permanente e Reserva Legal; 

 18.830,51 ha destinados para infraestrutura e outros. 

 

2.1 MERCADO DA CELULOSE E A CENIBRA 

Celulose e papel são produtos de grande importância na pauta das exportações 

brasileiras. Nos últimos anos, o setor intensificou as operações de comércio exterior, 

conquistou novos mercados e mais que dobrou a receita de exportações, mantendo um 

saldo comercial positivo. Atualmente, Europa, China e Estados Unidos respondem pela 

maior parte das exportações brasileiras de celulose. No segmento de papéis, os grandes 

compradores são os países latino-americanos. 

A CENIBRA está presente nos principais Mercados Mundiais. Em 2010, a 

distribuição de vendas foi a seguinte: 

Na Europa foram vendidas 37% do total comercializado em 2010. Este é um dos 

maiores consumidores de celulose de mercado do mundo. Na América do norte, foram 

destinadas 10% das vendas.  Para a América Latina, mercado de grande competitividade 

e suscetível de muitas variações, foi enviado 1% das vendas.  A demanda no Mercado 

Asiático esteve muito aquecida. A situação foi ainda ressaltada pelas condições 

econômicas, aumento da demanda de papel de alta qualidade. A CENIBRA tem 

procurado se posicionar de forma competitiva junto ao mercado asiático com um market 

share de 44% das vendas.  O Mercado Interno consumiu os demais 8% do total de vendas.  

Altos investimentos da indústria e o desenvolvimento econômico do Brasil tiveram 

impactos expressivos na produção de celulose na última década. O segmento 

praticamente dobrou o volume de celulose produzido nesse período, com um crescimento 

médio de 6,5% ao ano, números singulares se comparados aos mercados mais tradicionais 

dessa indústria. Em 2008, o setor teve uma grande conquista: alcançou o posto de quarto 

produtor mundial de celulose – atrás apenas de Estados Unidos, Canadá e China. O 

recorde foi obtido em um período adverso, durante a crise financeira internacional. A 

posição foi mantida em 2009, quando o setor produziu 13,5 milhões de toneladas de 

celulose. Em 2010, a produção brasileira de celulose chegou a 14 milhões de toneladas. 
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Gráfico referente a demanda de vendas no mercado mundial 

Fonte: https://www.q=graf#tbm=isch&q=grafico+cenibra 

 

2.2 RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

A CENIBRA trabalha de acordo com todas as licenças, certificados e 

regulamentações vigentes na legislação brasileira.  Consciente do compromisso com o 

desenvolvimento sustentável, a CENIBRA investe, desde a sua fundação, em programas 

e equipamentos de controle ambiental. Em outubro de 1997, foi uma das primeiras 

empresas no Brasil a receber a certificação do Sistema de Gestão Ambiental, segundo a 

norma ABNT NBR 14001. 

A CENIBRA, em junho de 2008, homologou o laboratório de meio ambiente, 

segundo os critérios estabelecidos pela norma ABNT NBR ISO/IEC 17025. Essa 

homologação é o reconhecimento da competência deste laboratório na execução de 

ensaios analíticos pela Rede Metrológica de Minas Gerais – RMMG, o que aumenta o 

nível de qualidade e confiabilidade dos resultados ambientais gerados. Com essa 

conquista a CENIBRA se torna a primeira empresa de celulose a receber esta 

homologação. 
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Em 2005, a CENIBRA obteve simultaneamente as certificações Forest 

Stewardship Council (FSC) e Certificação Florestal (CERFLOR) de seu Manejo Florestal 

e da Cadeia de Custódia do seu produto.  

O FSC é uma organização internacional independente, composta por 

representantes dos setores ambiental, econômico e social, que estabelece os princípios e 

critérios de manejo florestal sustentável. 

O CERFLOR é uma iniciativa nacional de certificação florestal, cujas normas 

foram elaboradas no âmbito da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

A aplicação do Certificado de Manejo Florestal Sustentável é gerida pelo Instituto 

Nacional de Metrologia – INMETRO, que também credencia as instituições 

certificadoras. O CERFLOR é reconhecido internacionalmente pelo Programme for the 

Endorsement of the Forest Certification schemes (PEFC Council). 

A certificação da Cadeia de Custódia, considerada um diferencial de mercado, 

garante ao consumidor que o produto florestal fabricado, seja madeireiro, não-madeireiro 

ou celulose, utiliza matéria-prima que provém de Floresta 100% Certificada (FSC Pure) 

ou de Floresta Certificada e de Fonte Controlada (Mixed Source), de acordo com os 

princípios e critérios do FSC e do CERFLOR. 

Para a sociedade, conviver com uma Empresa que possui essas certificações é ter 

a certeza do diálogo e da transparência de suas práticas.  

 

2.3 PROCESSO FLORESTAL 

 

2.3.1 Produção de Mudas 

A CENIBRA possui um dos mais modernos Viveiros Florestais do mundo, 

considerando as técnicas empregadas na produção de mudas de eucalipto por clonagem. 

Instalado em área de 40 mil m², próximo à Unidade Industrial da empresa, o complexo 

agrega o que de mais inovador e sofisticado existe hoje em termos tecnológicos. Conta 

com uma estrutura que permite controlar os fatores de produção, tais como temperatura, 

umidade, luz, nutrientes e água. O Viveiro permite a produção de mudas de qualidade 
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superior e a custos ainda mais diferenciados, com capacidade de 24 milhões de mudas 

por ano. 

O Viveiro (Jardim Clonal) foi projetado para produzir mudas no processo de 

miniestaquia, que consiste na utilização das próprias mudas para a produção dos brotos a 

serem usados na formação de estacas, não utilizando assim a propagação por meio de 

sementes. 

Após a coleta dos brotos (estacas), os mesmos são conduzidos ate a Casa de 

Vegetação para o enraizamento onde permanecem por um período aproximado de 25 dias, 

após este período seguem para o galpão, onde são selecionadas. E por fim vão para a 

expedição, onde as mudas seguem em bandejas para o plantio em caminhões semi-

fechados. 

Ciclo de produção de celulose 

 

2.3.2 Inventário e Mensuração  

Monitorar a floresta para determinação de suas características quantitativas e 

qualitativas é a base para o bom manejo dos recursos florestais. 

São diversas as características avaliadas: diâmetro e altura das árvores, 

sobrevivência ao longo dos anos, volume por hectare, toneladas de madeira e muitos 

outras. Para obtenção dessas características são realizadas diversas operações em campo 

e em escritório. 
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As equipes de inventário medem parcelas de árvores definidas por técnicas 

estatísticas de amostragens. Logo após, ocorre a consistência dos dados coletados, 

processamento por meio de modernas técnicas de modelagem matemática, análise dos 

resultados e emissão de relatórios para as diversas áreas da empresa. 

Os números do inventário são utilizados como base para dimensionar recursos, 

controlar e projetar atividades. 

 

2.3.3 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

Oferece suporte aos processos florestais para garantia de produtividade, qualidade 

da matéria-prima e maximização da produção de celulose com melhoramento contínuo. 

Desenvolve e promove a internalização de tecnologias que concorrem para a 

competitividade do produto com foco nas necessidades dos clientes internos e externos, 

com efetiva redução de custos e agregação de valor. A sustentabilidade da produção de 

madeira de florestas plantadas de eucalipto, com a utilização racional dos recursos 

naturais disponíveis, é assegurada pelo monitoramento contínuo e pelo desenvolvimento 

de alternativas de processos. 

Áreas de atuação: 

- Melhoramento Genético Florestal 

- Solos / Nutrição e Manejo 

- Proteção Florestal 

- Qualidade da Madeira 

- Suporte Técnico às Áreas Operacionais 

 

    2.4 FOMENTO FLORESTAL 

O Programa Fomento Florestal teve início em 1985, tendo como parceiro o 

Instituto Estadual de Florestal (IEF) e ao longo dos anos tem proporcionado alternativa 

de renda, trabalho e diversificação da produção no meio rural. 

O Programa implanta florestas comerciais em áreas não aproveitáveis para a 

agricultura ou para a pecuária. Além de ser um agronegócio lucrativo e uma alternativa 



18 
 

para o produtor, o Fomento Florestal, também oferece benefícios para a sociedade e para 

o meio ambiente, aumentando a renda e a qualidade de vida dos produtores rurais, 

preservando as matas nativas e garantindo liquidez financeira do empreendimento. 

A preservação ambiental é um dos pilares do Programa e desta forma, os 

produtores rurais estão cultivando florestas, reduzindo assim a pressão sobre as matas 

nativas, recursos hídricos e a fauna local. 

 

2.4.1 Proteção Florestal e Qualidade da Madeira 

São desenvolvidos programas de pesquisa e adotadas medidas de monitoramento e 

controle sobre ocorrência de pragas, doenças e incêndios florestais. A proteção florestal 

visa também o estudo da fauna local e suas interações com os plantios de eucalipto de 

modo a utilizar essas populações como aliadas na manutenção da estabilidade biológica 

dos povoamentos. 

Uma vasta investigação tem sido realizada para compreender o efeito do manejo sobre 

as características da madeira e a constituição intrínseca do material genético para prover 

melhoramento, focado no atendimento das necessidades dos clientes internos e 

externos. 

A Empresa mantém vigilância constante destas áreas especiais prevenindo a ocorrência 

de incêndios, pisoteio pelo gado e captura de animais silvestres, garantindo as condições 

necessárias para a reabilitação. 

 

2.4.2 Monitoramento Ambiental 

A CENIBRA desenvolve uma série de ações no sentido de monitorar parâmetros 

ambientais que sirvam como indicadores de qualidade para uma avaliação e 

acompanhamento das atividades operacionais. 

Programas de monitoramento de água, solo, fauna e flora são desenvolvidos em parceria 

com universidades e organizações não-governamentais. Os resultados destes 

monitoramentos são considerados no planejamento das atividades operacionais, bem 

como na definição de estratégias de conservação e proteção do patrimônio natural da 
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Empresa, composto por cerca de 102 mil hectares de matas nativas. Esta área é povoada 

por uma rica fauna silvestre e conta com inúmeros lagos e cursos d’água. 
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CAPITULO III - PRODUTO GERADO PELA CENIBRA   

           O produto gerado pela Cenibra é a celulose branqueada de fibras curtas de 

eucalipto. 

As celuloses são fibras da madeira que uma vez extraídas do eucalipto são utilizadas como 

matéria prima na fabricação de papel. No processo químico de produção, a madeira após 

picada, é dissolvida com soda diluída em água. Metade resultará numa pasta de fibras, 

que após um processo de peneiramento, lavagem e branqueamento, resultara numa pasta 

de celulose branca. A outra metade liquida principalmente constituída da substancia que 

faz ligação entre as fibras e a soda, será usada como combustível nas caldeiras.  

Para cada 20 árvores processadas (cerca de duas toneladas de eucaliptos) produz-

se aproximadamente uma tonelada de celulose e mais uma tonelada de combustível, o 

que permite a Cenibra ser auto-suficiente em energia. 

O transporte da madeira até a Cenibra é feito 90% por caminhão e 10% por trem. 

A celulose é utilizada como matéria-prima para inúmeros produtos, mas sem 

dúvida, a produção de papel é a sua principal aplicação.  

 

3.2 REQUISITOS DE QUALIDADE DAS FIBRAS DOS EUCALIPTOS 
PARA A FABRICAÇÃO DO PAPEL 

As fábricas de papel possuem metas para produtividade, qualidade, custos e eficiência. 

As celuloses de eucalipto são matérias primas fibrosas para diversos e inúmeros tipos de 

papéis. Para cada tipo de papel e para cada desenho de fábrica e de suas máquinas, 

diferentes podem ser as exigências em qualidade orientadas à celulose. Isso significa que 

não existe uma polpa de eucalipto universal, uma polpa capaz de performar bem em 

qualquer máquina, com qualquer papel e em qualquer lugar do mundo. 

Produtividade significa velocidade rápida na máquina de papel,rápida drenagem na mesa 

plana, alta consistência após a prensagem a úmido, excelente consolidação da folha de 

papel e mínimo número de quebras da folha nas operações. Qualidade implica em 

máximo atendimento nas especificações e mínima geração de refugos e de aparas internas 

por desclassificações e quebras. Alta eficiência nas operações é o sonho de todo fabricante 
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de papel. Ele quer sua máquina funcionando na máxima velocidade possível, sendo isso 

de forma suave, sem problemas e produzindo qualidade. Com isso, os custos operacionais 

se reduzem e a felicidade habita na fábrica de papel. Não há dúvidas que uma boa 

qualidade de celulose está relacionada à operação da máquina de papel e à felicidade do 

papeleiro: isso é válido tanto para papéis do tipo “commodity” (higiênicos, impressão, 

etc.), como papéis especiais (filtros, papel cigarro, etc.).  

Algumas das propriedades da celulose estão diretamente relacionadas a essas 

performances. Por essa razão, o papeleiro deve manter sua atenção sobre elas. Algumas 

dessas propriedades são 13 resultado da qualidade da madeira, outras dependem do 

processo de conversão da madeira a celulose (produção de cavacos, cozimento, 

branqueamento, bombeamento, secagem). Uma grande maioria dependem da 

combinação das qualidades da madeira e do processo de produção de celulose. Algumas 

propriedades que são devidas ao cozimento, branqueamento e conversão da madeira em 

celulose são: viscosidade e degradação das cadeias de carboidratos pela reação de 

despolimerização, deformações das fibras, integridade da parede celular, resistência da 

fibra individual, cargas superficiais nas fibras, íons adsorvidos nas fibras, etc. Outras 

propriedades são resultados das propriedades da madeira e do processo de produção de 

celulose, como o teor de hemiceluloses e a organização das microfibrilas na parede 

celular.  

O teor de hemiceluloses depende de quão alto era esse teor na madeira e da capacidade 

do processo de produção (cozimento e branqueamento) em extrai-las ou reprecipitá-las. 

A organização das microfibrilas na parede celular depende em quão agressivo foram os 

processos de cozimento sobre uma parede celular cuja disposição pode variar de um tipo 

para outro de madeira (madeira de reação, madeiras de muito rápido crescimento, etc.). 

Existem outras propriedades que são 100% dependentes da madeira e nas quais o processo 

de produção de celulose tem baixa ação: comprimento e largura da fibra, espessura da 

parede celular, dimensões dos elementos de vaso, dentre outras.  

 São conhecidas muitas outras importantes propriedades que dependem tanto da 

qualidade da madeira como dos processos de produção de celulose. Muitas vezes, 

enormes exigências são colocadas sobre as madeiras, quando na verdade a madeira não é 

o principal fator a determiná-las. Por exemplo, temos importantes propriedades como: 
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IRA– índice de retenção de água, WWS – “wet web strength” ou resistência da folha a 

úmido, ligação entre fibras e resistência da fibra individual.  

Outra importante propriedade não relacionada apenas à qualidade da madeira é o teor de 

finos da polpa. Os finos na madeira são basicamente 14 células de parênquima, mas na 

celulose incluem também fragmentos de fibras e de elementos de vasos que são gerados 

nas operações como picagem, bombeamento, mistura dinâmica, prensagem, 

desaguamento, etc. 

De volta aos papeleiros: Como regra geral, existem alguns requisitos fisiológicos 

que toda polpa deve cumprir para ser amada pelos papeleiros. Esses requisitos estão 

relacionados com as seguintes necessidades dos papeleiros: Necessidade fisiológica 

número 01: Drenagem e retenção na mesa plana da seção úmida da máquina de papel. 

Esse comportamento é bastante afetado pela população fibrosa da polpa (número de fibras 

por grama de polpa), pelo grau de refino da polpa refinada ou não refinada (“freeness” ou 

grau Schopper Riegler), pelo IRA - índice de retenção de água (hidratação e inchamento 

da massa), pela flexibilidade da fibra úmida, pela habilidade da polpa em formar e 

consolidar uma folha e pelo teor de finos na massa. O desenho e tipo da tela e dos feltros, 

mais a limpeza do sistema máquina, são outros fatores importantíssimos para o 

atendimento dessa necessidade fisiológica dos papeleiros. 

Necessidade fisiológica número 02: Resistência da folha de papel ao longo da máquina 

de papel, principalmente na saída da mesa plana e seção de prensas Necessidade 

fisiológica número 03: Atendimento das especificações de qualidade no papel conforme 

as demandas do mercado e dos clientes (ou impostas pelo laboratório de controle de 

qualidade!!). 

Conforme os papéis sendo fabricados, as demandas de especificações para esse papel e 

para as matérias primas fibrosas podem ser diferentes e às vezes significativamente 

distintas. Algumas vezes, essas diferenças variam até mesmo para um mesmo tipo de 

papel, mas sendo fabricado em máquinas diferentes na mesma fábrica. Cada processo 

individual possui suas especificidades que conduzem a diferentes necessidades nas polpas 

e nas condições operacionais. 

Uma vez que essas demandas fisiológicas sejam bem atendidas, o papeleiro sente 

disposição e motivação para trabalhar por diferenciação em sua linha de produtos. A 

diferenciação implica em diferenciar produtos para suprir diferentes tipos de mercados 
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ou clientes distintos. Uma das maneiras bem interessantes de se conseguir diferenciação 

de produtos é através do bom conhecimento das diferenças das polpas de eucaliptos, bem 

como a forma de se alcançar essas particularidades diferenciais. O melhoramento 

genético na qualidade da madeira dos eucaliptos pode ajudar bastante na seleção e 

desenvolvimento de materiais diferenciados para atender mercados papeleiros distintos. 

Isso é também referido como desenvolver madeiras para usos específicos e diferenciados. 

Algo que não depende só de genética, mas onde ela tem papel importante.  Já sabemos 

que genética, silvicultura e qualidade da madeira são importantes, mas não são os únicos 

fatores responsáveis pelos distintos comportamentos das polpas. A performance de uma 

celulose pode ter sua base na floresta, mas isso não é tudo. Já vimos também a importância 

das relações entre matéria prima e processos de fabricação de celulose e de papel. O que 

nós definitivamente precisamos entender é como interferir nesses processos, ter a 

liderança e o controle dessas mudanças.  

Quais propriedades e de que forma podemos alterar as mesmas e quais as conseqüências? 

 

3.2.1 As Propriedades Mais Importantes das Fibras dos Eucaliptos 

Hoje, os laboratórios das fábricas de celulose e de papel estãosendo pressionados por uma 

infinidade de análises. Muitas fábricas gastam muito tempo analisando quase tudo, 

demoram e se atrasam por essa razão. As decisões são sempre tomadas fora de hora e 

muitas análises sequer são avaliadas no processo de tomada de decisão. O chefe do 

laboratório está sempre a reclamar que tem pouco material humano e que o “downsizing” 

muito praticado no setor está sempre a lhe reduzir a capacidade de atender bem o seu 

papel de avaliador e controlador da qualidade do processo e dos produtos. Justificativas 

estão sendo sempre criadas. Ele se sente relativamente perdido, mas ele deseja manter sua 

área trabalhando o quanto puder para atender seus clientes (gerentes de produção e 

comercial). Uma vez que o número de análises e a capacidade de armazenamento desses 

resultados aumentou pelos sofisticados sistemas de Tecnologia da Informação, o tempo 

para se refletir sobre os dados tem sido reduzido. O grande perigo é que a qualidade desses 

dados também seja afetada. De qualquer forma, muitas vezes se analisa muito, mas não 

se analisa o que é preciso ser analisado. Tampouco se reflete sobre o que se analisa.  

 As seguintes propriedades de qualidade das celuloses são fatores chaves para distinguir 

diferentes polpas kraft branqueadas de eucaliptos.  
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Com isso, elas podem permitir otimizações da produção tanto de papéis como de polpas 

orientadas a usos diferenciados: 

-População de fibras ou número de fibras por grama de celulose (associada à 

“coarseness” das fibras) 

A população fibrosa está associada ao peso de cada fibra individual, e por extensão, à 

“coarseness” da polpa e à percentagem de parede celular sobre o volume da fibra. A 

população fibrosa é uma propriedade composta derivada do comprimento da fibra e da 

sua “coarseness” (chamada por alguns de “aspereza da fibra”). Desde que o comprimento 

da fibra dos eucaliptos é uma propriedade relativamente estável em sua faixa de variação 

( a média do comprimento ponderado varia entre 0.6 a 0.85 mm), existe uma correlação 

muito forte entre população fibrosa e “coarseness”. 

Existem diversas propriedades das fibras intimamente associadas à população fibrosa e à 

“coarseness” das fibras: comprimento das fibras, espessura da parede celular, área de 

parede celular na seção transversal da fibra, fração parede (relação percentual entre 

espessura da parede celular e o raio da fibra), índice de Runkel, índice de flexibilidade da 

fibra (relação entre diâmetro do lúmen e diâmetro da fibra), colapsabilidade da fibra, 

relação entre espessura da parede celular e perímetro da fibra, densidade da parede 

celular, densidade básica da madeira, flexibilidade da fibra úmida, e teor de finos da 

polpa.  

Visto que a população fibrosa, e por conseqüência a “coarseness”, se constituem talvez 

em algumas das mais importantes propriedades de uma polpa kraft de eucalipto, é muito 

importante conhecer bem os tipos de efeitos que elas possam ter sobre os papéis.  

Primeiramente, é importante se entender muito bem as tendências das inter-relações entre 

a morfologia das fibras e sua população fibrosa:  

• Espessura da parede celular (-)  

• Comprimento das fibras (-)  

• Fração parede (-)  

• Área de parede celular na seção transversal da fibra (-)  



25 
 

 É óbvio , a partir das correlações acima enunciadas, que as relações entre essas 

propriedades morfológicas das fibras e a “coarseness” acontecerão de forma oposta. É 

muito simples de entender que altas “coarseness” em polpas de eucalipto estão associadas 

com fibras de paredes espessas e grossas (“coarse fibers”). Essas fibras produzem um 

papel de rede mais solta e frouxa, sem muita ligação entre fibras. Essas fibras de paredes 

espessas são rígidas e mais difíceis de se colapsarem. A ligação entre fibras e a 

consolidação da folha de papel não são favorecidas com essas fibras cilíndricas e rígidas 

na rede do papel. Os papéis correspondentes são mais porosos, volumosos, rugosos e 

absorventes.  Uma melhor consolidação da rede do papel é esperada acontecer com muito 

mais fibras por grama de polpa. Como resultado disso, quanto maior for a população 

fibrosa, maior é o entrelaçamento de fibras e as possibilidades de contatos fibra a fibra. 

Com isso, melhoram as propriedades que dependem da ligação entre fibras (tração, 

estouro, rasgo, dobramento, resistência superficial e resistência interna da folha).  

A formação da folha também é favorecida pelo aumento da população fibrosa. O número 

de cruzamentos entre fibras na rede estrutural do papel é proporcional à população 

fibrosa, para um papel de mesma gramatura e em uma mesma área de folha. Visto que a 

ligação entre fibras é altamente favorecida, as propriedades do papel que não apreciam 

aligação entre fibras são prejudicadas: volume específico, porosidade, absorção de água, 

maciez ao tato e aspereza superficial.  “Coarseness” em polpas de eucaliptos pode variar 

de 4.5 a 11 mg/100m. A população fibrosa por sua vez varia de 12 a 30 milhões de fibras 

por grama de polpa seca. Essas duas propriedades possuem uma ampla faixa de variação 

e por essa razão permitem importante diferenciação em qualidades do papel e das 

celuloses.  

 Já sabemos que a população de fibras e a “coarseness” das polpas/fibras estão associadas 

a um grande número de propriedades do papel. Para fins de bom entendimento, 

apresentaremos a seguir as correlações fortes que existem entre população fibrosa com 

algumas das mais importantes propriedades do papel. Mais uma vez, como “coarseness” 

se relaciona negativamente com população fibrosa, as relações entre “coarseness” e essas 

mesmas propriedades ocorrem de forma oposta.  

 População fibrosa se correlaciona forte e positivamente com: formação, lisura 

superficial, opacidade, coeficiente de dispersão de luz, ligação entre fibras, resistência 

superficial, resistência à tração, estouro, dobramento, resistência ao ar, índice de retenção 
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de água, flexibilidade da fibra úmida, resistência da folha úmida, elongação da folha 

úmida (somente ao se comparar polpas de eucaliptos e não entre fibras longas e curtas), 

Schopper Riegler da polpa sem refinação. 

População fibrosa se correlaciona forte e negativamente com: porosidade, rigidez, 

drenagem, volume específico, resistência ao rasgo, estabilidade dimensional, absorção de 

água, maciez da folha.  

 Pode-se também afirmar que as polpas com menor população fibrosa mostram melhor 

drenagem na parte úmida da máquina de papel, sendo que as suas folhas são mais porosas, 

volumosas, absorventes e permeáveis. Por essa razão, essas fibras são bastante apreciadas 

pelos fabricantes de papel, já que cooperam para atendimento de algumas das 

necessidades fisiológicas do papeleiro, entre as quais o aumento da velocidade das suas 

máquinas. 

 

3.2.2 RESISTENCIA DA FIBRA INDUVIDUAL 

Essa característica é muito difícil de ser medida em fibras curtas como as dos eucaliptos. 

Existem testes correlacionados com essa resistência da fibra individual como é o caso da 

resistência à tração zero span. Ela é muito útil para se ajudar na predição da resistência 

da polpa e seu comportamento na máquina de papel. As deformações das fibras (“curl” e 

“kinks”), bem como as micro-fraturas na parede celular contribuem para a diminuição da 

resistência da fibra individual. Quando se perde resistência da fibra individual, perde-se 

também resistência da folha úmida e resistências do papel seco.  

 Os testes de zero span fornecem boas indicações da resistência da parede celular e da 

fibra individual. Existem diferentes valores medidos pela metodologia do zero span: zero 

span na folha úmida, zero span na folha seca, span curto na folha úmida e na folha seca. 

Há ainda uma relação denominada de valor B, que está relacionada à ligação entre fibras 

na folha de papel. As resistências à tração zero span se relacionam muito bem com: 

integridade da parede celular (+), densidade da parede celular (+), comprimento de fibra 

(+), viscosidade da polpa (+) degradação da cadeia de carboidratos (-), ângulo micelar ou 

microfibrilar (-), histerese (+), fração parede (+), além da composição química das fibras. 

Emboramuitas vezes referido como um excelente fator de resistência das fibras 

individuais para o caso de fibras longas, o ângulo micelar da camada S 2 não se tem 
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mostrado tão significativo para o caso das polpas de eucaliptos. A maioria das polpas de 

eucaliptos possuem ângulos pequenos, quase fechados em relação ao eixo da fibra (entre 

8 e 15º).  

 A resistência intrínseca da fibra individual pode ser relacionada muito bem e 

positivamente com os testes zero span da folha úmida e da folha seca. Para polpas de 

eucalipto, sem refinar, a variação dos resultados dos testes de zero span estão nas 

seguintes faixas de variação: zero span da folha úmida (de 70 a 140 Nm/g) ; zero span da 

folha seca (de 90 a 160 Nm/g). O valor de B, relacionado à ligação entre fibras dos corpos 

de prova, mostra valores para polpas de eucalipto entre 1.5 a 3.0. 

 

3.2.3 OS PRODUTOS PAPELEIROS MAIS USUAIS FABRICADOS 
COM FIBRAS DE EUCALIPTOS 

Quando somos capazes de fornecer ao papeleiro uma polpa que se transforma em uma 

massa adequada para sua máquina, o mesmo agradece, pois conseguirá qualidade, 

produtividade e poderá dormir sem ter pesadelos. Entretanto, conforme o tipo de papel 

que ele estará produzindo, suas exigências variarão. As polpas de eucaliptos são produtos 

especiais para a manufatura de papéis de alto volume específico aparente e de alta 

opacidade. Por isso, as polpas de eucaliptos são muito admiradas e preferidas para a 

fabricação de papéis tipo “tissue”, impressão e escrita, cartões multi-camadas, filtros 

industriais, papéis base para impregnação e revestimento, papéis para cigarros e muitos 

outros tipos de papéis. As fibras kraft branqueadas dos eucaliptos podem ser usadas como 

único material fibroso no fornecimento de massa para a máquina de papel, ou então 

misturada com outros tipos de fibras. 

- Papéis tipo “tissue” e papéis de alto volume específico Aparente 

Os papéis “tissue” (e outros papéis porosos e volumosos)demandam certas propriedades 

especiais e também caracteristicas de performance nas operações de suas máquinas de 

fabricação. São as seguintes essas propriedades:  

• volume específico aparente  

• estrutura do papel frouxa  

• absorção de líquidos (absorção rápida e alta capacidade de retenção de água)  
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• superfície hidrofílica 

- Papéis de impressão e de escrita 

Para papéis de impressão e escrita as propriedades desejadas são as seguintes:  

• formação  

• resistências da folha seca (tração, rasgo, dobramento)  

• resistência interna do papel (delaminação na direção Z) 

- Papéis especiais 

Existem muitos outros tipos de papéis sendo produzidos com fibras kraft branqueadas de 

eucaliptos: auto-copiativos, fac-símile, cigarros, glassine, rótulos, etc. Na maioria dos 

casos, as fibras dos eucaliptos são utilizadas para melhorar a formação, opacidade, lisura, 

estabilidade dimensional, volume específico e porosidade. A população das fibras de 

eucaliptos e sua característica de fibras rígidas e difíceis de serem colapsadas são 

propriedades muito apreciadas pelos papeleiros. As polpas de eucaliptos não são 

indicadas para papéis onde se exige altíssimos graus de refinação, embora elas possam 

também atender a isso. A razão é que ao se refinar muito jogamos fora essas propriedades 

39maravilhosas como: volume específico, porosidade, formação, opacidade, estabilidade 

dimensional, maciez e absorção de água. No caso de fibras leves e com baixa 

“coarseness” (4.5 a 5 mg/100m) e alta população de fibras, a indicação é se usar as 

mesmas para papéis tipo glassine, bíblia, etc., onde o colapso das fibras é desejado. Isso 

é uma clara evidência que as polpas de eucaliptos são bastante versáteis e possuem uma 

ampla gama de utilizações.  

 Existe ainda um outro fator chave para o sucesso das fibras de eucaliptos: seu preço de 

mercado. Graças ao muito mais baixo custo de fabricação e maiores rendimentos de 

processo, com menos uso de madeira e químicos e maiores produções de polpa por valor 

investido, essas polpas podem ser oferecidas no mercado a preços mais competitivos que 

as fibras longas. Não há dúvidas que preço de mercado é um fator muito chave nas 

decisões dos clientes e usuários de polpas.  

Isso é uma regra básica em toda a cadeia de valor do setor papeleiro e afins. 
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3.3 RASTREABILIDADE E CERTIFICAÇÃO DA CENIBRA 

CENIBRA é uma das maiores produtoras mundiais de celulose branqueada. Desde julho 

de 2002 a CENIBRA produz somente celulose ECF (Elemental Chlorine Free). Na 

produção desta celulose são utilizados como agentes de branqueamento o oxigênio, o 

dióxido de cloro e o peróxido de hidrogênio. Sendo os principais parâmetros de 

classificação da celulose, a alvura, a viscosidade e a sujeira. 

A rastreabilidade do produto pode ser efetuada da Floresta ao Cliente ou de forma inversa 

do Cliente até a Floresta. 

A certificação da Cadeia de Custódia, um diferencial de mercado, garante ao consumidor 

que o produto florestal fabricado, seja madeireiro ou não-madeireiro (fábricas de pasta 

celulósica, de papel, Carboxi Metil Celulose - CMC, microcelulose) utiliza matéria-prima 

que provém de uma Floresta 100% Certificada (FSC Pure) ou de Floresta Certificada e 

de Fonte Controlada (Mixed Source) de acordo com os Princípios e Critérios do FSC.  

 

3.4 DIAGNÓSTICO 

Devido ao crescimento do mercado da celulose e a utilização inadequada deste 

produto, percebemos que a grande problemática esta relacionada ao consumo 

inconsciente e ao crescimento populacional, fomentando diretamente a exploração de 

recursos naturais.  

Partindo da questão ambiental, a noção de esgotamento ou renovação de recursos 

envolve a dimensão de tempo e a perspectiva de tempo dos humanos nem sempre é a 

mesma daquela que seria necessária para a renovação de um certo recurso.   

O impacto ambiental causado pelo monocultivo do eucalipto é a redução da 

biodiversidade da flora e da fauna. O eucalipto causa também a degradação da fertilidade 

dos solos, exigindo grandes investimentos de recuperação posterior à colheita e 

compactação pelo uso de máquinas pesadas. Além de consumir tanta água que pode afetar 

significativamente os recursos hídricos.  

Utilizar madeira de área reflorestada é sempre melhor do que derrubar matas nativas, 

mas isso não quer dizer que o meio ambiente está protegido. “Quando o reflorestamento 

é feito nos moldes de uma monocultura em grande extensão de terras, não é sustentável 
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porque causa impactos sociais e ambientais, como pouca oferta de empregos e perda de 

biodiversidade”.  

A empresa utiliza para o controle de mato-competição roçadeiras mecânicas e 

químicas, são as que apresentam impactos ambientais mais significativos.   

A utilização de  pesquisas, muito modernas, patrocinadas pelas grandes empresas de 

agrotóxicos e produtos geneticamente modificados. São pesquisas que realmente 

oferecerão vida melhor para a humanidade, meio ambiente e um desenvolvimento 

sustentável. Ou somente aumentarão os lucros de quem às patrocina?  
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CONCLUSÃO 
Produzir papel reciclado é uma forma moderna de diminuir os problemas 

ambientais causados pelo processo industrial de fabricação, além de reduzir o desperdício 

na utilização dos materiais. Essa é uma nova postura na sociedade, preocupada em 

reaproveitar materiais já utilizados. Jogar os restos no lixo já não é mais solução, pois o 

preço para se desfazer do lixo é alto e há também um grande susto social na manutenção 

de lixões.  

O consumidor não compra papel reciclado por ter um preço significante mais 

elevado. Um aspecto onde o governo deveria trabalhar com isenções de impostos e 

incentivos, somente assim para alcançar um preço competitivo e ou mais barato.  

A empresa Cenibra tem grande destaque no ramo por ter altos investimentos em 

ações socioambientais, mas é um tema que haverá discordância entre investidores e 

ambientalistas, pois os processos industriais cada vez menos necessitam de mão de obra, 

e mais terras para o plantio. Diminuindo significantemente a área de biodiversidade e 

áreas para a produção de alimento.  

Neste trabalho foi apresentado o papel da empresa Cenibra no mercado de celulose 

e suas preocupações sociais, ambientais e econômicas.  

Apresentamos também a falta de incentivos do governo para com o mercado do papel 

reciclado e a destinação desse resíduo.  
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INTRODUÇÃO 

Com o crescente desenvolvimento, principalmente dos países mais desenvolvidos e 

com aumento da população mundial, os recursos naturais passaram a ser cada vez mais 

utilizados e de forma quase que depredatória, sem que houvesse uma preocupação com o 

meio ambiente, o que vem causando os crescentes e desastrosos impactos ambientais que 

estamos presenciando cada vez mais em razão do desenvolvimento desenfreado e 

descontrolado nas mais diversas áreas. 

As drásticas mudanças climáticas que temos presenciado a nível mundial, o efeito 

estufa, a camada de ozônio, os frequentes desmatamentos de reservas naturais e florestas, a 

extinção de diversas espécies animais, vegetais e minerais, a poluição das águas, rios e 

oceanos, a poluição do ar, o aumento das diferenças sociais e econômicas, o desequilíbrio 

econômico e cultural estão cada vez mais presentes nas vidas de cada um de nós. 

Ciente dos estragos que vem sendo perpetrado ao longo dos séculos pelo próprio 

homem começou a haver uma conscientização mundial de que, se nada for feito no sentido 

de reverter esse ciclo, o fim dos então fartos recursos naturais será uma realidade com a qual 

as gerações futuras fatalmente terão que arcar. 

O desenvolvimento não pode e certamente não vai parar uma vez que sempre estamos 

procurando melhorar e proporcionar melhores condições de vida e para tanto utilizamos os 

recursos que a natureza nos fornece. Mas certamente podemos utilizar esses recursos de 

maneira sustentável de forma que ele não termine. 

O setor da construção civil tem papel fundamental para o desenvolvimento de 

qualquer país, melhorando a qualidade de vida e gerando milhares de empregos em todo o 

mundo. Ele altera a natureza, a função e a aparência das cidades, mas é também o setor de 

atividades humanas que mais consome os recursos naturais de forma intensiva, gerando 

consideráveis impactos ambientais, econômicos e sociais. Ele é responsável pelo alto 

consumo de água, energia, materiais e pela geração de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, 

sendo o maior contribuinte para as emissões de CO2 e gases de efeito estufa. 
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A construção sustentável é a forma encontrada para diminuir os impactos 

ambientais causados pela construção civil, reduzindo e otimizando o consumo dos 

recursos naturais e resíduos produzidos, de forma a preservar e melhorar a qualidade do 

ambiente. Ela busca soluções inovadoras e fontes alternativas de recursos naturais. 

As ações sustentáveis devem estar presentes em cada etapa da construção e da sua 

cadeia de valor. A construção ideal deve ser estudada e planejada em todas as suas fases, 

desde o projeto inicial, passando pela produção, execução e manutenção das obras e 

demolição. Todas essas ações contribuem para o aprendizado e conscientização da 

população no sentido de descartar, reutilizar, tratar e reciclar tanto os recursos como os 

resíduos gerados, de forma a não prejudicarmos ainda mais o meio ambiente e 

consequentemente mantermos a qualidade de vida. 

Assim, o objetivo deste trabalho é apontar quais são os impactos ambientais que 

estão sendo causados pela construção civil e mostrar quais as soluções inovadoras que já 

vem sendo implementadas para redução desses impactos e também quais as fontes 

alternativas para os recursos naturais utilizados, de forma a preservar o meio ambiente, 

melhorando a qualidade de vida para as gerações atuais e futuras. 

.  
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CAPÍTULO I - CONSTRUÇÃO CIVIL E SEUS IMPACTOS 

1.1 CONSTRUÇÃO CIVIL 

Conforme dados da Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 52% da 

população mundial vive hoje em cidades. Em 2030, a expectativa é de que esse índice 

chegue a 60% e, em 2050, a 70%. No Brasil, atualmente a população urbana já representa 

85% do total de habitantes (ONU, 2014). 

O setor de construção tem uma importância significativa no desenvolvimento de 

qualquer país, com impactos econômicos e sociais, contribuindo para o aumento da 

qualidade de vida. Ele altera a natureza, a função e a aparência das cidades. 

Conforme o Conselho Internacional da Construção (CIB), a indústria da 

construção é o setor de atividades humanas que mais consome recursos naturais e utiliza 

energia de forma intensiva, gerando consideráveis impactos ambientais, relacionados ao 

consumo de matéria e energia e os impactos associados à geração de resíduos sólidos, 

líquidos e gasosos.  

A quantidade de resíduos produzidos nas construções chega a ser cerca cinco 

vezes maior do que os resíduos de produtos fabricados, sem falar no grande desperdício 

de energia elétrica e água (MAIA NETO, 2014).  

O impacto causado pelo setor da construção faz soar um sinal de alerta, 

considerando que mais de 50% dos resíduos sólidos gerados pelo conjunto das atividades 

humanas sejam provenientes da construção e cerca de 40% das emissões de CO2 no 

mundo são causadas pelas construções de edifícios. 

Estudos feitos pela UNEP1 mostram que as atividades de construção em todo o 

mundo usam cerca de 40% da energia, 25% da água e são responsáveis por 

aproximadamente 1/3 das emissões de CO2 (UNEP-SBCI, 2013). 

No Brasil, as construções consomem 44% da energia gasta no país, sendo que 

22% em uso residencial, 14% em comercial e 8% em prédios públicos (ANDI). 

                                                           
1 United Nations Environment Programme 
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Outros fatos relevantes, conforme UNEP21: 

 O setor de construção representa 10% do PIB mundial e emprega 111 milhões de 

pessoas mundialmente. 

 Construções residenciais e comerciais consomem aproximadamente 60% da 

eletricidade mundial; 

 O setor de construção é o maior contribuinte para as emissões de CO2; 

 As construções já existentes representam uma significativa oportunidade futura de 

economia de energia, pois seus níveis de desempenho estão muito abaixo do 

potencial de eficiência atual; 

 Investimentos em eficiência de energia nas construções trazem economia direta e 

indiretamente, o que ajuda a diminuir os custos e encurta o prazo para o retorno de 

investimentos; 

 A construção sustentável irá contribuir para ambientes mais saudáveis e produtivos. 

No entanto, o setor de construção oferece um grande potencial de atingir 

significativas reduções de emissão de CO2, com pouco custo, em países desenvolvidos e 

em desenvolvimento. O consumo de energia também pode ser reduzido de 30 a 80% se 

forem usadas tecnologias já testadas e disponíveis comercialmente (UNEP-SBCI, 2013). 

 

1.2 IMPACTOS CAUSADOS PELA CONSTRUÇÃO CIVIL 

As modificações climáticas passaram a preocupar os cientistas no final do século 

20. Com a necessidade de construções com menor impacto sobre o meio ambiente 

iniciaram-se as primeiras ações, no intuito de diminuir o consumo de água, o consumo na 

fabricação de materiais e na construção de prédios e, ainda, para melhorar a gestão dos 

resíduos. 

Os impactos ambientais na construção civil podem ocorrer durante o 

desenvolvimento da obra e principalmente depois que a obra estiver pronta. 

Responsável por 14% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, a construção civil 

é também uma das atividades que mais consomem recursos naturais e causam maiores 

impactos ao ambiente. O setor, que inclui desde a fabricação de materiais, as grandes 

                                                           
1 United Nations Environment Programme 
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construções de infraestrutura ou edifícios, até as pequenas reformas domésticas, é 

responsável por cerca de 40% de todo o resíduo no mundo. 

O volume de recursos naturais utilizados pela construção civil, muitos deles não 

renováveis, corresponde a pelo menos um terço do total consumido anualmente por toda 

a sociedade. Do total de energia consumida mundialmente, 40% destinam-se à construção 

civil. Desse valor, aproximadamente 80% concentram-se no beneficiamento, na produção 

e no transporte de materiais, alguns deles também geradores de emissões que provocam 

o aquecimento global, chuva ácida e poluição do ar.  

Os edifícios são produtos com longa vida útil; a fase de uso e as atividades de 

manutenção são responsáveis por parcela significativa do impacto total. A iluminação, o 

condicionamento ambiental e a operação do edifício também consomem energia, em 

quantidade diretamente relacionada à eficiência dos equipamentos utilizados. Gera-se 

esgoto a ser tratado e liberam-se substâncias que, além de prejudicarem a saúde das 

pessoas, criam dificuldades de gestão urbana e danos ambientais que podem ser 

irreversíveis. Finalizada a vida útil do edifício, caso não seja possível desmontá-lo e 

reutilizar suas partes, a demolição gerará uma quantidade considerável de entulho. Nas 

grandes cidades brasileiras, calcula-se que esse entulho possa chegar a até 60% do lixo 

produzido.  

A construção civil é essencial ao desenvolvimento no país, sendo responsável por 

mais de 2,327 milhões de empregos diretos e indiretos, de acordo com pesquisa do 

Sinduscon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo) e da 

FGV (Fundação Getúlio Vargas).  

A qualidade de vida dos trabalhadores do setor de construção civil é amplamente 

desrespeitada no Brasil, onde se verifica uma elevada escala de informalidade, cerca 40% 

dos R$ 160 bilhões gerados anualmente pela atividade é informal. 

As consequências vão desde a perda de arrecadação fiscal até o desperdício de 

materiais, resultando em má qualidade das unidades produzidas e aumento da demanda 

por recursos ambientais para reparar os problemas existentes. 

A arquiteta Silvia Manfredi, diretora da ANAB Brasil – Associação Nacional de 

Arquitetura Bioecológica afirma que: 



 
 

8 
 

“O custo de uma construção mais sustentável pode ou não ser maior do que a 

da convencional, dependendo de vários fatores, tais como a localização da obra 

e o nível de sustentabilidade que se pretende. É o projeto que definirá as 

estratégias bioclimáticas, priorizando soluções visando eficiência energética e 

conforto; o uso de sistemas e tecnologias para redução do consumo de água; e, 

principalmente, a otimização dos recursos utilizados na obra. Com isso, pode-

se chegar a um custo de 1% a 5% maior que o de construções tradicionais - e 

esse custo vem caindo nos últimos anos, no mundo todo. Devemos lembrar que 

o custo de operação de um edifício ao longo de 50 anos chega ser cinco vezes 

maior do que o custo de construção propriamente”. 

 

1.2.1 Consumo de Água 

A água é um elemento essencial para o consumo humano além de ser 

indispensável na construção de edifícios e na execução de alguns serviços em outros tipos 

de obras. 

Embora a água não seja vista e nem tratada como material de construção, nos 

serviços de construção civil o seu consumo é bastante elevado. Para a confecção de um 

metro cúbico de concreto, é usado em média de 160 a 200 litros e, na compactação de um 

metro cúbico de aterro, podem ser consumidos até 300 litros de água. 

A utilização da água no canteiro de obras está diretamente relacionada com as 

necessidades humanas e essenciais dos funcionários que são preservadas de acordo com 

a legislação trabalhista. Estima-se que o consumo diário por operário não alojado chega 

a 45 litros por dia, não estando inclusa a refeição. No caso da refeição ser preparada na 

obra, este número passa para 65 litros por dia. 

Ao longo de todo o período de execução da obra e as respectivas etapas 

construtivas é possível identificar quais destas etapas que consomem mais água, conforme 

alguns pontos importantes: 

 Na fase de fundação; 

 Nos testes de impermeabilização e nos testes das instalações hidráulicas; 

 No final da obra, devido às limpezas realizadas para a entrega dos 

apartamentos, embora a quantidade de serviços e de pessoas tenha reduzido 

consideravelmente. 
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1.2.2 Consumo de Energia 

De acordo como Diana Scillag, diretora do CBCS2 (Conselho Brasileiro de 

Construção Sustentável), o consumo de energia usada pelos edifícios é de 

aproximadamente 40% da energia mundial e a etapa da edificação que mais consome 

energia é durante sua ocupação, em manutenção e demolição. 

As edificações residenciais, comerciais e públicas utilizam a energia elétrica desde 

o processo de fabricação dos materiais até a fase final de construção. É usada também na 

ocupação e na operação das edificações, como elevadores, bombas, equipamentos de 

automação, e de forma mais intensiva em sistemas de iluminação e condicionamento 

térmico ambiental, proporcionando conforto térmico. 

Pode-se verificar que existe um grande potencial de economia de energia nas 

edificações, pois: 

 De 20 a 30% seria suficiente para o funcionamento das edificações; 

 De 30 a 50% é desperdiçada devido a fatores como a falta de controles 

adequados da instalação, a falta de manutenção e também por mau uso; 

 De 25 a 45% é consumida indevidamente devido à má orientação da 

edificação e principalmente pelo projeto inadequado de suas fachadas. 

1.2.3 Emissão de CO2 e Gases Efeito Estufa (GEE) 

A cadeia produtiva da construção tem um peso grande em termos de emissões de 

carbono. Segundo a UNEP1, as edificações respondem por 40% do consumo global de 

energia e por até 30% das emissões globais de gases de efeito estufa (GEE) relacionadas 

ao consumo energético. 

A produção de materiais de construção é responsável também pela poluição que 

ultrapassa os limites tolerados em poeira e CO2. 

O processo produtivo do cimento necessariamente gera o gás carbônico, um dos 

principais causadores do efeito estufa. Para cada tonelada de clinquer (componente básico 

do cimento) produzido, mais de 600 kg de CO2 são lançados na atmosfera. Resultados 

                                                           
2 Conselho Brasileiro de Construção Sustentável 
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mostram que com o crescimento mundial da fabricação de cimento, a participação do 

insumo no CO2 total mais que dobrou no período de 30 anos, entre 1950 e 1980. 

O IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), órgão ligado à ONU, 

afirma que as emissões de carbono associadas às edificações deverão passar das 9 bilhões 

de toneladas registradas em 2004 para quase 16 bilhões de toneladas em 2030. 

Essa elevação se deverá principalmente ao boom da construção civil nos países 

em desenvolvimento, principalmente na Ásia, no Oriente Médio e na América Latina. 

1.2.4 Resíduos e Materiais de Construção 

Na construção, em qualquer de suas etapas, no uso, no reparo, na manutenção ou 

na demolição, há o consumo de muita matéria prima e de muitos recursos da natureza, 

que geram resíduos cujos efeitos podem ser transitórios como o caso do ruído e da poeira 

durante a obra, assim como os impactos podem ser permanentes como o CO2 de 

combustão que é liberado na atmosfera. 

O resíduo sólido de construção e demolição é responsável por um grande impacto 

ambiental, e é frequentemente disposto de maneira clandestina, em terrenos baldios e 

outras áreas públicas, ou em bota fora e aterros, tendo sua potencialidade desperdiçada. 

Com relação à quantidade de materiais, estima que em um metro quadrado de 

construção de um edifício são gastos em torno de uma tonelada de materiais, demandando 

grandes quantidades de cimento, areia, brita, etc. (SOUZA, 2005). Devido às perdas ou 

aos desperdícios neste processo são gerados resíduos. Os desperdícios são grandes, por 

exemplo, do cimento, cujas perdas médias são estimadas em 56%. Mesmo com a melhora 

na qualidade do processo, sempre haverá perda e, portanto, resíduos. 

Nas atividades do setor da construção civil, o entulho gerado no processo 

construtivo tem como sua principal causa o alto índice de perdas. Nas obras de reforma, 

o entulho tem como principal causa falta de uma cultura de redução, reutilização e 

reciclagem pelas demolições. Em números, temos que a quantidade do material 

desperdiçado no mundo corresponde a 50%, sendo que no Brasil são produzidas 850.000 

t/mês de entulho, no Reino Unido 53.000 t/mês e no Japão 6.000 t/mês. Daí conclui-se 

que, em alguns países europeus, Japão e nos EUA, o reaproveitamento de entulho para 
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reciclagem já faz parte do processo construtivo, atestando totalmente a sua viabilidade 

tanto técnica como econômica (CORRÊA, 2009). 

Apesar da indústria da construção causar um grande impacto ambiental ao longo 

de toda a sua cadeia produtiva, ocupando terras, extraindo matérias-primas, produzindo e 

transportando materiais, construindo edifícios e gerando e dispondo resíduos sólidos, é 

também um dos grandes contribuintes do desenvolvimento sócio econômico em todos os 

países e dessa forma a sustentabilidade na construção civil passou a ser um tema de 

extrema importância. 
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CAPÍTULO II - A CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 

2.1 CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 

A construção sustentável surgiu no intuito de minimizar os impactos ambientais, 

sendo que os desafios para este setor consistem na redução e otimização do consumo de 

matérias e energia, na redução dos resíduos gerados, na preservação do ambiente natural 

e na melhoria da qualidade do ambiente construído, conforme o Ministério do Meio 

Ambiente (MMA, 2013). 

A construção sustentável deve buscar o equilíbrio entre a viabilidade econômica, 

as limitações do ambiente e as necessidades da sociedade, usando os recursos naturais de 

forma mais eficiente, poluindo menos e melhorando a qualidade de vida sem assim, 

comprometer nosso futuro. 

As práticas de sustentabilidade pelo setor da construção estão sendo cada vez mais 

incorporadas as suas atividades na busca de soluções viáveis ao empreendimento de 

relevância econômica. Uma construção sustentável deve ser favorável não só ao meio 

ambiente, mas deve ser favorável também nos aspectos sociais e econômicos. 

De acordo com o IDHEA3, Instituto para o Desenvolvimento da Habitação 

Ecológica, construção sustentável é um “sistema construtivo que promove alterações 

conscientes no entorno, de forma a atender as necessidades de edificação e uso do homem 

moderno, preservando o meio ambiente e os recursos naturais, garantindo qualidade de 

vida para as gerações atuais e futuras”. 

No Brasil há iniciativas interessantes; como por exemplo, a criação em agosto de 

2007, do CBCS2, que tem como um dos objetivos, otimizar o uso dos recursos naturais. 

Marcelo Takaoka, presidente do CBCS, defende que ao se investir de 3 a 5% do 

valor do imóvel em tecnologias saudáveis pode-se ter uma economia em torno de 40% 

nos gastos com água e 30% nos gastos de eletricidade (ANDI, 2014). 

                                                           
3 Primeiro Centro de Referência no Brasil para uso de eco produtos e tecnologias sustentáveis fabricados 
em escala industrial, com aplicação em arquitetura e construção sustentável. Fundado em 1999 é uma 
entidade privada que atua no mercado, através da prestação de serviços de Consultoria para Construção 
Sustentável e Reforma Ecológica. 
2 Conselho Brasileiro de Construção Sustentável 
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Mesmo que o projeto de um empreendimento não seja sustentável na sua 

integralidade, ele pode sempre adotar soluções para diminuir seu impacto no meio 

ambiente. O projeto para ser sustentável dever criar uma base para desenvolver projetos 

sustentáveis, onde devem ser observadas algumas condições como a qualidade, a 

formalidade e a inovação. 

Existem três tipos diferentes de construção sustentável: a construção com 

materiais sustentáveis industriais (produtos sustentáveis fabricados industrialmente), 

respeitando a legislação; a construção com uso de materiais reciclados (isolamento 

acústico); e a construção natural, onde são usados materiais localizados no local da obra 

(areia, terra, madeira, etc.) (SUSTENTABILIDADE, 2014). 

Para uma adequação a realidade brasileira, de acordo com o Ministério do Meio 

Ambiente, alguns procedimentos foram definidos e divididos em implantação urbana, 

edificação, escolha dos materiais de construção, consumo de energia, tratamento de áreas 

externas: 

 Implantação urbana: é a adaptação à topografia local, com a redução da 

movimentação de terra; preservação de espécies nativas; previsão de ruas e 

caminhos que privilegiem o pedestre e o ciclista e contemplem a 

acessibilidade universal; previsão de espaços de uso comum para integração 

da comunidade; e, preferencialmente, de usos do solo diversificados, 

minimizando os deslocamentos (MMA, 2013). 

 Edificação: onde é essencial a adequação do projeto ao clima do local, 

minimizando o consumo de energia e otimizando as condições de ventilação, 

iluminação e aquecimento naturais; previsão de requisitos de acessibilidade 

para pessoas com mobilidade reduzida ou, no mínimo, possibilidade de 

adaptação posterior; atenção para a orientação solar adequada, evitando-se a 

repetição do mesmo projeto em orientações diferentes; utilização de 

coberturas verdes; e a suspensão da construção do solo (a depender do clima) 

(MMA, 2013). 

 Escolha dos materiais de construção: a utilização de materiais disponíveis 

no local, pouco processados, não tóxicos, potencialmente recicláveis, 

culturalmente aceitos, propícios para a autoconstrução e para a construção em 

regime de mutirões, com conteúdo reciclado. Deve-se evitar sempre o uso de 
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materiais químicos prejudiciais à saúde humana ou ao meio ambiente, como 

amianto, CFC, HCFC, formaldeído, policloreto de vinila (PVC), tratamento 

de madeira com CCA, entre outros. Quanto aos resíduos da construção civil, 

deve-se atentar para a sua redução e disposição adequada, promovendo-se a 

reciclagem e reuso dos materiais (MMA, 2013).  

 Energia: recomenda-se o uso do coletor solar térmico para aquecimento de 

água, de energia eólica para bombeamento de água e de energia solar 

fotovoltaica, com possibilidade de se injetar o excedente na rede pública. 

Sobre águas e esgoto, é interessante prever: a coleta e utilização de águas 

pluviais, utilização de dispositivos economizadores de água, reuso de águas, 

tratamento adequado de esgoto no local e, quando possível, o uso de banheiro 

seco (MMA, 2013). 

 Tratamento das áreas externas: recomenda-se a valorização dos elementos 

naturais no tratamento paisagístico e o uso de espécies nativas, a destinação 

de espaços para produção de alimentos e compostagem de resíduos orgânicos, 

o uso de reciclados da construção na pavimentação e de pavimentação 

permeável, a previsão de passeios sombreados no verão e ensolarados no 

inverno (MMA, 2013). 

Uma construção civil pode ser mais sustentável com atitudes como a redução do 

desperdício, que pode ser alcançada através de um método construtivo adequado e que 

tem implicação direta na redução do consumo de energia; com a conservação e 

reabilitação de edifícios antigos, considerando que esses custos sempre serão menores do 

que a sua demolição para a construção de novo edifício; e, a reciclagem de resíduos que 

busca a redução do uso de recursos naturais e a permanência da matéria-prima no 

processo de produção (CORRÊA, 2009). 

Através da legislação urbanística e código de edificações, incentivos tributários e 

convênios com as concessionárias dos serviços públicos de água, esgotos e energia, os 

governos e as prefeituras podem induzir boas práticas uma vez que possuem grande 

potencial de atuação. 

O Brasil ainda é carente nos mecanismos de incentivos, mas alguns governos, 

estados e municípios como São Paulo e Minas Gerais já estão se mobilizando e possuem 

legislações específicas (ANDI, 2014). 
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Como se verifica, o importante papel de indutor de políticas, de regulador e de 

estimulador de inovações tecnológicas para o setor de construção civil cabe ao poder 

público, mas apesar das muitas iniciativas de legislação, uma queixa comum do setor 

produtivo é no sentido de que os governos deveriam priorizar os incentivos ao bom 

comportamento ao invés de focarem nos mecanismos de controle e punição (ANDI, 

2014). 

Foi assinado pelo setor produtivo da Construção Civil junto com o Governo do 

Estado de São Paulo o Protocolo Ambiental da Construção Civil e Desenvolvimento 

Urbano, que visa adotar ações destinadas a consolidar o desenvolvimento sustentável. 

O Sinduscon-SP sendo signatário deste acordo tem como responsabilidade 

orientar os empreendedores seus associados a cumprir a legislação ambiental vigente no 

Estado de São Paulo e a introduzir, sempre que viável técnica e economicamente, critérios 

sócio ambientais, em seus empreendimentos de forma a minimizar seus impactos ao meio 

ambiente. Realiza também seminários e treinamentos para capacitação de seus 

associados. 

Em suma, a construção sustentável viabiliza diminuir os impactos das obras no 

meio ambiente, ao mesmo tempo em que aproveita os recursos naturais disponíveis na 

região do empreendimento, economizando água e energia em seu processo construtivo e 

promovendo o uso racional dos materiais. Ela promove a integração do empreendimento 

com seu entorno, realiza coleta e reciclagem dos resíduos nas obras e ainda implanta 

soluções para a melhoria do conforto dentro dos edifícios e como consequência acaba por 

promover a conscientização dos moradores em relação ao tema da sustentabilidade 

(EVEN, 2014). 

 

2.2 PRINCÍPIOS BÁSICOS 

A AsBEA4, o CBCS2 e outras instituições apresentam diversos princípios básicos 

da construção sustentável, dentre os quais destacamos: 

 aproveitamento de condições naturais locais; 

                                                           
4Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura  
2 Conselho Brasileiro de Construção Sustentável 



 
 

16 
 

 utilizar mínimo de terreno e integrar-se ao ambiente natural; 

 implantação e análise do entorno; 

 não provocar ou reduzir impactos no entorno – paisagem, temperaturas e 

concentração de calor, sensação de bem-estar; 

 qualidade ambiental interna e externa; 

 gestão sustentável da implantação da obra; 

 adaptar-se às necessidades atuais e futuras dos usuários; 

 uso de matérias-primas que contribuam com a eco eficiência do processo; 

 redução do consumo energético; 

 redução do consumo de água; 

 reduzir, reutilizar, reciclar e dispor corretamente os resíduos sólidos; 

 introduzir inovações tecnológicas sempre que possível e viável; 

 educação ambiental: conscientização dos envolvidos no processo. 

Uma edificação sustentável começa antes mesmo da construção com a escolha de 

materiais menos agressivos, duráveis e que exijam o mínimo de impacto possível para 

sua obtenção. Aqui pode ser considerada a utilização de materiais reciclados como 

matéria prima que podem ser classificados em dois tipos: pós-industrial, quando o 

material reciclado é proveniente de resíduos industriais e pós-consumo. Este é o caso de 

tijolos, madeira e outros entulhos provenientes de demolições que podem ser aproveitados 

na construção ou reciclados e transformados em outros materiais como o concreto feito 

de cinzas de chaminés. 

Junto com a escolha dos materiais corretos é necessário que se verifique os 

fornecedores para garantir que tenham procedência ambientalmente segura, 

principalmente quando se tratar de madeira. 

Ainda na fase pré-construção, deve ser analisado o ciclo de vida do 

empreendimento e dos materiais usados, o estudo do impacto ambiental da construção, 

um planejamento da gestão dos resíduos que serão gerados e melhor forma de utilização 

do material, além do que a planta deve ser planejada de modo que aproveite o máximo 

possível dos recursos naturais disponíveis (como ventilação e luminosidade natural) e 

promova a redução do consumo de energia e água através do reuso e implantação de 

formas alternativas de energia como a energia solar, a energia eólica e etc. 
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Durante a construção devem ser adotados cuidados para evitar o desperdício de 

materiais e se reaproveitar o máximo possível. O que além de gerar ganhos ambientais 

com minimização do uso de matérias-primas ainda gera ganhos econômicos para o dono 

da obra que economizará com materiais. 

Quando finalizada a obra devem ser observados os cuidados necessários à 

destinação dos resíduos da construção e em todas as etapas devem ser utilizados materiais 

não tóxicos. Alguns dos materiais “condenados” por qualquer padrão de construção 

sustentável são: amianto, chumbo e alumínio. 

A construção sustentável depois de pronta deverá ter coleta seletiva e um local 

específico para acondicionar os resíduos recicláveis. Aos ocupantes ou proprietários 

caberá apenas desfrutar de uma construção saudável, ecologicamente correta e 

econômica. Ou seja, SUSTENTÁVEL. 

 

2.3 PROJETOS DA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 

A UNEP-SBCI5 foi criada em 2006 a fim de promover políticas e práticas para a 

sustentabilidade na indústria da construção. Mantem parceiros em diversos países e tem 

a capacidade de fornecer uma plataforma mundial para ações coletivas em construção 

sustentável e mudança de clima. 

A UNEP-SBCI desenvolveu diversos projetos e ferramentas para a construção 

sustentável, como o Protocolo de Construção Sustentável (SB6 Protocol), a Métrica 

Comum de Carbono (CCM7) e Iniciativa para Casa Social Sustentável (SUSHI8). 

O Protocolo de Construção Sustentável fornece um entendimento comum do 

negócio, ferramentas de medição e processos de verificação para a construção 

sustentável, além de verificar os impactos da construção com relação ao: 

 Consumo de energia e emissão de CO2; 

 Consumo de água; 
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 Poluição do solo, água e ar; 

 Materiais de construção. 

Em 2010, foi criado um Comitê para supervisionar o desenvolvimento desses 

protocolos. O comitê distribui os protocolos para revisão, incorpora feedback e propõe o 

uso desses protocolos através de seus parceiros. 

A Métrica Comum de Carbono, desenvolvida em 2009, estabelece diretrizes 

redução de emissões de CO2 no setor de construção. 

A Iniciativa para a Casa Social Sustentável promove o uso de recursos e soluções 

de energia eficientes para programas de construção de casas sociais em países em 

desenvolvimento.  

Nesse sentido, o governo brasileiro deu seus primeiros passos rumo às construções 

sustentáveis e mostrou seu comprometimento com a temática ambiental. Em 2009, lançou 

o programa Minha Casa, Minha Vida, onde se falou em equipar metade das casas 

previstas no programa com energia solar, reaproveitamento de água, sistemas de coleta e 

tratamento de esgoto, madeira de origem certificada. Foi sua primeira iniciativa de porte, 

destinando R$ 34 bilhões para construção de um milhão de residências. Ainda assim, as 

iniciativas por parte do Governo Federal para estimular o setor ainda são muito pequenas 

ou quase inexistentes (ANDI, 2014). 

2.4 AÇÕES SUSTENTÁVEIS 

2.4.1Redução do Consumo de Água 

A necessidade de implantar programas para economia de água nos canteiros de 

obra se verifica na relevância do consumo de água na construção de empreendimentos 

que podem adotar diversas ações: 

 utilização de torneiras com acionamento e desligamento automático; 

 instalação de temporizadores nos chuveiros, determinando o tempo de banho; 

 utilização de água da chuva para descargas, limpeza da obra e etc; 

 estudos para utilização de fontes alternativas de água para consumo em 

serviços de construção civil. Por exemplo, utilização de água da chuva na cura 

do concreto ou dosagem de argamassas;  
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 palestras para conscientização dos funcionários, com relação à fonte finita de 

recursos naturais; 

 acompanhamento mensal dos consumos e medidas para redução dos mesmos. 

Os fatores econômicos também ajudam a impulsionar esta necessidade de 

redução, tendo como fundamento a sustentabilidade, sendo certo que o “boom” da 

construção civil certamente elevará a demanda de água e, com a baixa oferta do insumo, 

o custo da água tende a aumentar cada vez mais, elevando ainda mais o custo total do 

empreendimento. 

Mesmo que o custo inicial de implantação seja superior ao de outros canteiros, a 

realidade é que compensam os investimentos para que haja uma redução de consumo 

energético e de água. 

Cada vez mais nas obras estão sendo usados metais, torneiras e bacias sanitárias, 

com dispositivos de redução de vazão. É recomendado também o uso de materiais de 

acabamento, de pisos e paredes, de fácil manutenção e limpeza, pois os materiais muito 

porosos e com facilidade de manchar, necessitarão de mais água para sua limpeza. 

Outras soluções que economizam são a reutilização da água da chuva, da 

condensação de ar condicionado, e da irrigação automatizada. 

Existem várias fontes alternativas de água que podem ser usadas para evitar o 

desperdício. Atualmente o Brasil tem uma tecnologia para o tratamento e uso de água 

subterrânea, água pluvial e água cinza e, quando necessário, de instalação de ETE 

(Estação de Tratamento de Esgoto) no próprio edifício. 

A conservação e o reuso da água, está presente em toda a cadeia produtiva do setor 

da construção, desde a extração da matéria-prima e fabricação de produtos, passando pela 

fase de execução da obra e é fundamental na pós-ocupação. 

Percebendo a importância da interação da Indústria como um todo neste processo, 

iniciou-se uma aproximação junto ao CIESP e a FIESP para viabilização de um trabalho 

específico para a indústria da construção civil, resultando na assinatura do Termo de 

Cooperação Técnica entre a ANA (Agência Nacional de Águas), o CIESP, a FIESP e o 

Sinduscon-SP. O Termo de Cooperação tem como objetivo desenvolver ações 

relacionadas à conservação do uso da água no setor da construção civil 



 
 

20 
 

 

2.4.2 Redução e Eficiência de Energia 

Com o uso racional de recursos é possível reduzir entre 30% e 40% o consumo de 

energia e de água. O caminho para alcançar a eficiência energética é o investimento em 

projetos bioclimáticos com uso, quando possível, de energias renováveis. 

A conservação de energia e o uso responsável das fontes energéticas foram 

alternativas encontradas em tempos de crise, onde os custos eram mais elevados e com 

períodos longos para implantação. O uso racional de energia passou a ser uma opção 

vantajosa, pois reduzindo o consumo de energia elétrica não haveria necessidade de 

realizar novas instalações de fontes de energia. 

Com o avanço tecnológico e equipamentos mais eficientes, o conceito de 

eficiência energética passou a vigorar no cotidiano das empresas.  

A eficiência energética na indústria da construção civil deve ser considerada desde 

a fase de planejamento até a fase construtiva. O consumo de energia elétrica atende os 

requisitos de conforto dos usuários, tanto térmico quanto luminoso, e também em 

equipamentos de circulação (ex. elevadores, escadas rolantes), comunicação (ex. 

máquinas), entre outros. 

Para reduzir o consumo de energia, na fase de concepção e projeto, deve-se buscar 

o aproveitamento da luz solar. É importante prever o uso de brises ou outros elementos 

de sombreamento da fachada, para prevenir a incidência direta do sol. Outra providência 

é utilizar ventilação natural, a fim de reduzir o uso de ar condicionado. As luminárias e 

lâmpadas de alta eficiência também geram grande economia. E os sistemas de 

aquecimento solar para a água tornam-se cada vez mais acessíveis, resultando em grande 

economia na fase de uso das edificações. 

Conforme o PROCEL, com um bom planejamento, é possível construir um 

edifício que demande 45% menos energia que outro com as mesmas características. Para 

tanto, é necessário adequar os recintos habitáveis às condições climáticas locais, usando 

materiais e técnicas apropriadas, tendo em vista o uso racional de energia. 
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Usando os meios naturais para o aquecimento nos projetos de edificação temos 

uma maior eficiência energética e conforto ambiental. Das estratégias que podem ser 

utilizadas destacam-se as seguintes: 

 amplas aberturas com vidro, posicionando-as de maneira que as maiores 

permitam a entrada do sol no inverno, e se existirem aberturas no sul devem 

ser pequenas, no caso do Hemisfério Sul. 

 uso de vidros de múltiplas camadas, os quais permitem isolamento entre as 

placas (geralmente ar ou algum tipo de gás) e a entrada do calor solar, 

evitando as perdas de calor do interior. 

 uso de cores escuras nas superfícies exteriores fazendo com que os ganhos de 

calor solar sejam maiores, pois absorvem maior quantidade de radiação. No 

interior deve-se optar por cores claras, pois refletem mais luz; 

 uso de paredes tipo Trombe (parede de acumulação). Consiste em criar uma 

convenção induzida pelo aquecimento do ar no espaço entre o vidro e a 

parede.  

 jardins de inverno, que captam a radiação solar e distribuem indiretamente 

aos ambientes internos; 

Os chuveiros elétricos são responsáveis por 32% do consumo de energia elétrica 

em habitações. Para reduzir esse impacto, as construtoras têm investido na adoção de 

energia solar, fonte de energia limpa e renovável, aquecendo até 60% da água quente 

consumida em residências e prédios. Os 40% restantes são aquecidos com gás natural. 

A eficiência energética não somente reduz ou evita as emissões de efeito estufa, 

como também pode aumentar a produtividade e sustentabilidade graças à economia de 

energia e ao apoio ao desenvolvimento social, aumentando o número de empregos e a 

segurança energética (UNEP, 2014) 

2.4.3Redução da Emissão de CO2 e dos Gases Efeito Estufa (GEE) 

O novo relatório da UNEP afirma que para limitar o aumento da temperatura 

global em 2 °C e deter os piores impactos da mudança climática, a neutralidade de 

carbono em âmbito mundial deve ser atingida entre a metade e o final do século. Isso 

também deve manter sob controle a quantidade máxima de CO2 que pode ser emitida na 
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atmosfera para permanecer dentro dos limites seguros de temperatura de 2020 em diante 

(UNEP, 2014). 

O Relatório sobre a Lacuna de Emissões mostra os limites para as emissões 

globais que possibilitariam a permanência dentro da marca dos 2 ºC, incluindo um período 

de pico nos próximo dez anos; a redução pela metade de todas as emissões de gases de 

efeito estufa até meados do século; e, na segunda metade do século, a neutralidade de 

carbono seguida por um saldo nulo de emissões de gases de efeito estufa. 

Como o uso de energia nos prédios e residências é responsável por um terço das 

emissões dos gases causadores do efeito estufa, as ações no setor da construção civil 

podem alcançar uma redução de até 30% na emissão desses gases a partir das construções 

até o ano de 2030. 

Outra forma de reduzir a quantidade de emissões é selecionando os materiais que 

emitam menos carbono na sua fabricação e fornecedores cujos processos de produção 

sejam menos intensivos em emissões de carbono. As construtoras podem usar seu poder 

de influência para induzir os fornecedores a adotarem processos de gestão de carbono. 

A CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) lançou o Guia 

Metodológico para Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa na Construção Civil 

– Setor Edificações, que foi elaborado pelo Sinduscon-SP (Sindicato da Indústria da 

Construção Civil do Estado de São Paulo) em parceria com as grandes empresas do setor 

da construção e visa padronizar os critérios a serem considerados durante o ciclo de vida 

do empreendimento e a metodologia de cálculo a ser utilizada para se elaborar o 

inventário de GEE das obras. Com esse projeto, o setor pode ir se adaptando às normas e 

regulamentações, cada vez mais comuns, e que estão ditando as novas diretrizes sobre 

emissões de carbono no Brasil. 

O guia instrui as empreiteiras e construtoras a calcular as emissões de carbono 

durante o empreendimento e considera as emissões da fabricação e transporte dos 

materiais assim como a execução da obra propriamente dita, e estendendo-se desde o 

período de uso e manutenção do empreendimento até seu destino final, seja o retrofit do 

prédio ou sua demolição. 
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Esta iniciativa lançada pelo Sinduscon-SP, pretende sensibilizar todo o setor da 

construção civil para as questões ligadas à construção sustentável, uma vez que grande 

parte das emissões se dá na fabricação dos materiais utilizados na obra. 

2.4.4 Redução de Resíduos 

Uma das principais maneiras de reduzir o impacto ambiental é com a minimização 

de resíduos a partir de três critérios: Reduzir o desperdício de recursos, Reutilizar os 

produtos do consumo e Reciclar para reduzir o consumo. O reuso apresenta benefício 

como menor gasto de energia, menor taxa de emissão de poluentes (gases) e menor uso 

de água que a reciclagem (CORRÊA, 2009). 

Com a gestão dos resíduos, que nada mais é do que a redução do desperdício e 

dos custos decorrentes da aquisição de novos materiais, pode se chegar a uma redução 

dos custos. Desta forma, a correta seleção e utilização de materiais podem reduzir ainda 

mais a geração de resíduos e os impactos por ela ocasionados, razão pela qual os materiais 

e os resíduos devem ser tratados conjuntamente (CORRÊA, 2009). 

Com o avanço nas políticas de gerenciamento de resíduos sólidos foi criada pelo 

CONAMA9 a Resolução nº 307, que trata dos resíduos da construção e estabelece 

diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão destes resíduos, a forma como deve ser 

o descarte, a reciclagem e o reuso dos resíduos e classificando-os em quatro diferentes 

classes: 

 Classe A: resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados (tijolo, 

concreto, etc); 

 Classe B: resíduos reutilizáveis/recicláveis para outras indústrias (plástico, 

papel, etc); 

 Classe C: resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias viáveis 

que permitam sua reciclagem (gesso e outros) e 

 Classe D: resíduos perigosos (tintas, solventes, etc), ou contaminados (de 

clínicas radiológicas, instalações industriais e outros). 

O resíduo da construção apresenta um grande potencial de uso, principalmente o 

resíduo da Classe A. Para a viabilização da sua reciclagem, porém, são necessários: mais 
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investimentos em pesquisas nesta área, programas de coleta e gestão adequadas, 

principalmente nas grandes capitais (maiores geradoras) e construção de usinas de 

reciclagem em todo o Brasil (conforme já é feito em cidades como Santo André-SP e 

Belo Horizonte-MG). 

A diretora do CBCS2, Diana Scillag, afirma que: 

“a reciclagem é prática ideal de transformação para reduzir o 

volume de extração de matérias-primas, através da substituição 

por resíduos reciclados, redução de áreas destinadas a aterros, 

redução de energia referente ao processo de extração, além de 

possibilitar o surgimento de novos negócios.” 

Com relação à construção civil, o aproveitamento de resíduos é uma das ações que 

devem ser incluídas nas práticas comuns de produção de edificações, visando a sua maior 

sustentabilidade, proporcionando economia de recursos naturais e minimização do 

impacto no meio-ambiente. O potencial do reaproveitamento e reciclagem de resíduos da 

construção é enorme, e a exigência da incorporação destes resíduos em determinados 

produtos pode vir a ser extremamente benéfica, já que proporciona economia de matéria-

prima e energia. 

2.4.5 Uso sustentável da Madeira 

O CBCS2 tem como objetivo induzir o setor da construção a utilizar práticas mais 

sustentáveis que venham melhorar a qualidade de vida dos usuários, dos trabalhadores e 

do ambiente que cerca as edificações, portanto defende a necessidade do uso racional e 

sustentável da madeira na construção civil, minimizando os impactos na extração, 

beneficiamento, utilização e destinação de resíduos.  

O uso racional deve considerar aspectos como qualidade; durabilidade; evitar 

desperdícios, quer seja na sua fabricação, quer na sua utilização; e o uso de produtos para 

preservação da madeira que não causem danos ao meio ambiente e à saúde humana. 

O uso sustentável da madeira na construção civil é de vital importância e o uso 

das chamadas “madeiras alternativas” tem como efeito positivo a possibilidade de 
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competição com a madeira extraída ilegalmente, melhorando seu desempenho 

econômico.  

Foi criado o "Programa Madeira é Legal" que tem como objetivo envolver o 

governo, o setor produtivo da construção civil, os produtores de madeira e a sociedade no 

desenvolvimento de ações conjuntas que visam o combate ao uso da madeira de origem 

ilegal e incentivo ao uso da madeira legal e da certificada. O programa é o resultado da 

parceria formada pelo Sinduscon-SP, o Governo e Prefeitura do Município de São Paulo, 

entidades do setor como AsBEA4 e APEOP, o PFCA e organizações não governamentais 

como CBCS2, WWF-Brasil, Greenpeace e Instituto Ethos e a Fundação Getúlio Vargas. 

Em junho de 2011 o Sinduscon-SP, por meio do seu Comitê de Meio Ambiente 

(COMASP), em parceria com a WWF-Brasil, lançou a publicação "Aquisição 

Responsável de Madeira na Construção Civil - Guia Prático para Construtoras" com o 

objetivo de estimular a utilização responsável da madeira apresentando de uma forma 

didática como as construtoras e incorporadoras podem garantir a aquisição do insumo de 

origem legal, tendo como meta final a substituição gradativa do uso de madeira legal pela 

certificada.  

O guia tem como diretriz: 

 orientar as construtoras sobre a melhor forma de cumprir a legislação 

ambiental com relação à compra e utilização de madeira e seus produtos; 

 criar mecanismos que evitem a aquisição de madeira de origem ilegal ou 

predatória; 

 Promover, na construção civil, o uso de madeiras que criem menor impacto 

ambiental, por meio da elaboração de uma lista de espécies que possam 

substituir aquelas mais visadas pelo mercado; 

 informar ao mercado de construção civil, onde estas madeiras de menor 

impacto ambiental podem ser encontradas e que cuidados se deve ter na 

aquisição; 
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 orientar compradores do setor público e das empresas de construção civil, 

apresentando espécies que possam ser utilizadas para as finalidades usuais da 

construção civil em substituição a espécies tradicionais ameaçadas. 

O COMASP em conjunto com o IPT e Secretaria do Verde e Meio Ambiente do 

Município de São Paulo e em parceria com o WWF-BRASIL desenvolveu um programa 

de capacitação para as construtoras que permite garantir a compra de madeira legal. 

Esta necessidade de capacitação se faz presente decorrente de legislações e de 

diretrizes como da Caixa Econômica Federal que exigirá a comprovação da origem legal 

da madeira nas obras que financiar. Diretriz esta que será adotada por outras instituições 

financeiras que estão formalizando com o Ministério do Meio Ambiente o Pacto Verde 

do setor financeiro. 
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CAPÍTULO III - PROJETOS INOVADORES 

3.1 CONSTRUÇÃO PADRONIZADA 

Para o lançamento do Brink, empreendimento na zona sul da capital paulista, a 

Gafisa adotou uma nova técnica que promete reduzir em dez meses o ciclo de obras de 

seus empreendimentos. A empresa passou a utilizar fôrmas de alumínio para padronizar 

suas operações. Além da economia de tempo, o sistema proporciona queda no volume de 

resíduos gerados. Sem o uso das peças de alumínio, a construção de cada empreendimento 

produz em média 8 toneladas de material descartável. Ao utilizar a nova tecnologia, a 

Gafisa prevê uma diminuição de até 40% desse volume. 

O diretor de operações da empresa, Luís Bueno, comenta que a tecnologia permite 

a uniformização do processo de edificação: “Os empreendimentos terão tipologias e 

acabamentos diferentes, mantendo suas características únicas”, garante. Ele explica ainda 

que o sistema de industrialização será aplicado em todo o Brasil e representará menor 

tempo também na entrega das unidades aos clientes Gafisa. 

Uma área técnica foi criada para definir a melhor metodologia para reduzir o 

tempo gasto na execução de uma obra. Durante 18 meses, a pesquisa verificou tecnologias 

disponíveis no Brasil e no exterior, e a escolha recaiu sobre o método que molda paredes 

e lajes no canteiro de obras. As fôrmas recebem o concreto e tem início a construção andar 

por andar. Os pavimentos são executados com as paredes e lajes de concreto desde o 

térreo até a cobertura. Para possibilitar ainda alterações futuras dos usuários, a Gafisa 

optou pelo uso de dry wall, de gesso acartonado, em algumas paredes internas. 

A Rodobens está usando tecnologia semelhante para a execução de paredes de 

concreto desde 2007. Os moldes de alumínio, fabricados pela Oeste em Cuiabá (MT) e 

pela SF Formas, em Campo Grande (MS), seguem as especificações de cada projeto e 

possibilitam várias vantagens à empresa na construção de casas. Uma delas é a 

padronização da obra, pois evita o trabalho artesanal de alvenaria. “Do ponto de vista 

ecológico, a técnica dispensa a utilização de tijolo, madeiramento e reboco, o que 

significa a redução de aproximadamente 80% da geração de entulho na obra”, ressalta o 

diretor técnico da Rodobens, Geraldo Antônio Costa. 
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3.2 EMPRESA SETIN – REVITALIZAÇÃO DE ANTIGAS FÁBRICAS 

Além de ter como diretriz a gestão de resíduos, a redução do consumo de recursos 

naturais e a separação e reutilização de materiais, a Setin também tem revitalizado antigas 

fábricas e, assim, preferido sites já ocupados. Foi assim que a construtora, ao decidir 

montar um empreendimento em uma antiga fábrica na região de Guarulhos, reaproveitou 

os 12 mil m de concreto do piso do lugar e, em vez de valer-se de uma frota de veículos 

para transportar o material, optou por moê-lo e usá-lo na fabricação de blocos que 

alimentaram a própria obra. 

“No custo, não houve nem gasto nem economia, mas o ganho ambiental é que 

cerca de 1.200 caminhões deixaram de ir para a rua, evitando emissão de carbono, e 

evitamos um novo processo de fabricação de cimento”, explica Lucy Mari Tsunematsu, 

gerente de gestão integrada da Setin. A empresa também faz o controle dos níveis de 

poluição dos caminhões que entram na obra e de acordo com as escalas de cinza da 

fumaça, autoriza ou não a entrada do veículo na obra.  

Para reduzir o impacto dos chuveiros elétricos, responsáveis por 32% do consumo 

de energia elétrica em habitações, a construtora tem investido na adoção de energia solar, 

fonte de energia limpa e renovável, para aquecer até 60% da água quente consumida em 

residências e prédios. Os 40% restantes são aquecidos com gás natural. Além disso, a 

água que sai do chuveiro é tratada e reutilizada em bacias. Lucy calcula que, em 12 meses, 

essa substituição promova uma economia anual no valor do condomínio de R$ 66 mil 

para R$ 11 mil, aproximadamente.  

Dentre as várias ações da Setin, destaca-se a adoção de sensores de iluminação 

setorial e de redutores de vazão de água, preservação da mata nativa dos sites construídos 

em níveis maiores do que os estabelecidos pela legislação e a compensação, com novos 

plantios, das árvores cortadas. Nas fachadas dos prédios, a empresa descartou o uso de 

tintas à base de materiais voláteis e prefere pedras naturais coloridas e extraídas em 

regiões próximas a São Paulo. 
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3.3 CONSTRUÇÃO DE CIDADE INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL NO 

JAPÃO 

A construção da cidade, na Província de Kanagawa, situada cerca de 50 km a oeste 

de Tóquio, faz parte de um projeto realizado pela Panasonic com mais oito empresas 

parceiras com o intuito de recuperar áreas devastadas por um terremoto e tsunami. A 

prioridade na “Cidade Inteligente e Sustentável de Fujisawa” é a consciência energética 

e ecológica. 

A “cidade do futuro” já é realidade, pelo menos, no Japão. Na última semana o 

projeto da Fujisawa Sustainable Smart Town teve a fase de construção concluída. A 

Panasonic, responsável pelo complexo, trabalha agora nos últimos detalhes e na venda 

das residências. 

A iniciativa pretende demonstrar que saber usar tecnologias diversas ajuda na 

construção de uma cidade verde. Em consequência, isso contribui para que estas 

construções sejam mais valorizadas. 

As casas já possuem painéis solares embutidos, que fornecem energia para a 

residência e ainda armazenam o excedente em uma bateria para uso posterior. O projeto 

também oferece um bairro exclusivo para moradores que não possuem carros próprios, 

com opções para o compartilhamento e aluguéis de carros elétricos. 

Toda a cidade é equipada com sensores em rede que controlam a iluminação 

pública garantindo que a energia não seja desperdiçada através de uma “smart grid” local. 

O município também tem um “eixo verde”, com parques e plantio de vegetação ao longo 

das estradas principais. São várias soluções para alcançar um novo estilo de vida e um 

novo modelo de desenvolvimento econômico. 

3.4 PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM 

CANTEIRO DE OBRAS 

O projeto de gerenciamento de resíduos sólidos em canteiro de obras vem sendo 

realizado em parceria com a Universidade de Brasília – UnB (Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo e Departamento de Engenharia Civil e Ambiental) e o setor produtivo 

(empresas construtoras). 
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Em sua primeira fase, contou com o apoio do Sebrae-DF, Sinduscon-DF e várias 

outras instituições, e foi apresentado um piloto para o Distrito Federal e Goiânia, 

contemplando planos de redução de resíduos, reutilização e reciclagem. Observou-se que 

os principais resultados deste projeto para as empresas construtoras foram a redução de 

custo devido o menor numero de caçambas necessárias à coleta em canteiro, a melhoria 

da organização e limpeza da obra e a contribuição da empresa com a educação ambiental 

de sua mão de obra. 

Sobre pesquisas de reciclagem, ressalta-se a potencialidade destes resíduos para a 

produção de novos materiais e componentes para habitações e infraestrutura, como placas 

de piso, blocos de vedação, argamassas, meio-fio, etc. Observou-se que o entulho de 

construção (classe A) tem um grande potencial para a construção de habitações de 

interesse social, realizadas por meio de autoconstrução, permitindo economia de matéria-

prima e de energia, por meio do uso de materiais e componentes reciclados, ao invés de 

materiais mais nobres. 

 

3.5 CANTEIRO SUSTENTÁVEL DA CONSTRUTORA BKO 

A construtora BKO implantou medidas para reduzir o consumo de água e energia 

elétrica no alojamento provisório e na administração da obra "Águas de Março", em São 

Paulo As medidas fazem parte do projeto Canteiro Sustentável, encabeçado pelo 

engenheiro José Roberto Cordeiro Leite.  

Em março de 2010, no empreendimento residencial localizado no bairro Vila 

Andrade, na zona Sul da cidade foram usadas soluções para eletricidade, água e 

iluminação natural em ambientes internos. 

Telhado Branco: 

O telhado do alojamento onde se encontram salas da engenharia, da gerência e do 

setor administrativo da obra foi pintado de branco, cor que reflete de volta para a 

atmosfera boa parte dos raios solares que transmitiriam calor para dentro dos ambientes 

internos. Assim, evita-se o superaquecimento das salas, melhorando o conforto térmico 

e, às vezes, até dispensando o ventilador. "Aqui não precisamos do ar-condicionado", 

afirma José Roberto. 
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"No 'Águas de Março', as telhas foram pintadas a um custo médio de R$ 5/m2", 

explica o engenheiro. Também é possível comprar telhas já fabricadas na cor branca. 

Claraboias: 

Além do telhado branco, é possível fazer claraboias com a aplicação de telhas 

plásticas transparentes em pequenas áreas estratégicas do telhado. A intenção é trazer luz 

natural para dentro das salas nos pavimentos superiores, de forma que os funcionários do 

setor administrativo não precisem acender as lâmpadas durante todo o dia.  

O importante é que, sobre cada um dos ambientes, haja 1m2 de claraboia no 

telhado. "O custo de instalação é de R$ 950 - o que engloba as telhas transparentes e 

madeira para os requadros nos forros." 

Chuveiro a gás: 

Com o novo sistema de aquecimento a gás da água, a construtora manteve o 

conforto dos banhos quentes para seus funcionários e ao mesmo tempo conseguiu reduzir 

a conta de energia elétrica. Segundo o engenheiro da BKO, o banho com esse sistema é 

ainda melhor do que com chuveiros elétricos, já que a pressão de saída da água é maior e 

sua temperatura, mais agradável. "No cálculo que fizemos, o que se gasta com a instalação 

de infraestrutura é menor do que o investido para chuveiros elétricos, apesar de os 

equipamentos a gás serem mais caros. No fim, o esforço é compensado por consumos 

racionalizados de água e de eletricidade", explica.  

Reaproveitamento de água: 

Uma medida importante para reduzir o impacto ambiental do canteiro é o 

aproveitamento da mesma água em mais de uma atividade. Dependendo da finalidade que 

terá o reaproveitamento, a água terá de passar por uma estação de tratamento, dentro do 

próprio canteiro, antes de ser destinada aos pontos de consumo. "Essa técnica permite 

diminuir o gasto de água potável por meio de um sistema que racionaliza seu consumo e 

reduz o volume de esgoto jogado na rede pública", pondera José Roberto.  

Assim, a água usada para lavar as mãos, ou lavar as roupas e tomar banho, é 

captada, desce por uma prumada de esgoto e, no subsolo, fica armazenada em um 
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reservatório, é tratada e bombeada para outra caixa d'água. De lá, segue para vasos 

sanitários, rega de jardim e limpeza de áreas comuns - mas nunca para a ingestão humana.  

A água proveniente da cozinha também é reaproveitada, mas antes de passar pelo 

tratamento, é filtrada em uma caixa de gordura para retirar as partículas de óleo e 

alimentos. Depois de reutilizadas, as águas são finalmente descartadas pelo sistema de 

coleta de esgoto. 

Segundo a BKO, os custos de instalação do sistema no canteiro de obras são 

recuperados em apenas quatro meses. "A solução gerou uma economia de R$ 1.000 por 

mês nas contas de água", explica Leite. 

Mesmo com um custo inicial de implantação superior ao dos outros canteiros da 

construtora, afirma Leite, a redução de consumo energético e de água já compensou os 

investimentos. "Hoje já é possível dizer que tivemos um retorno além do investimento 

inicial, com uma redução de custos de 15% na instalação do canteiro", declara o 

engenheiro. 

 

3.6 EVEN - CERTIFICAÇÃO AQUA E INVENTÁRIO DE EMISSÕES DE 

GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE) 

Certificação AQUA 

Em 2012, a Even se tornou a primeira construtora e incorporadora da América 

Latina a receber a certificação Empreendedor AQUA (Alta Qualidade Ambiental), 

verificando todo o processo de construção de empreendimentos residenciais, qualificando 

dessa forma a cadeia de valor envolvida no setor da construção civil. 

Com a obtenção dessa certificação, a empresa passou a incorporar a 

sustentabilidade em todas as etapas do seu negócio, ou seja, desde a concepção até a 

entrega e a utilização do produto pelo cliente. O gerenciamento dos projetos passou a 

transformar determinados procedimentos em rotinas, tais como o cuidado com o conforto 

térmico e acústico dos empreendimentos, o uso racional de energia e água, a coleta 

seletiva de lixo, e demais práticas que levem o produto a ter mais vida útil, com menos 

agressão ambiental e mais economia de recursos. 
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As iniciativas para a certificação Processo AQUA têm início na Incorporação. 

Com esse selo, a empresa assumiu o compromisso público de conceber e preparar para a 

certificação todos os produtos residenciais nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, sem 

parceiros e construídos pela própria empresa. A certificação é composta por três fases 

(Programa, Concepção e Realização) e abrange desde o planejamento do 

empreendimento até a entrega das unidades habitacionais aos clientes. 

Em todos os empreendimentos realizados são considerados os impactos dos 

materiais utilizados na construção. 

Para que um empreendimento receba a Certificação AQUA, se observam quatorze 

categorias, que estão agrupadas em quatro áreas: 

 Eco construção: Relação do Edifício com o seu Entorno; Escolha Integrada 

de Produtos, Sistemas e Processos Produtivos; e Canteiro de Obras com Baixo 

Impacto Ambiental. 

 Eco gestão: Gestão de Energia; Gestão de Água; Gestão de Resíduos de Uso 

e Operação do Edifício; e Manutenção – Permanência do Desempenho 

Ambiental. 

 Conforto: Conforto Hidrotérmico (temperatura e umidade); Conforto 

Acústico; Conforto Visual; e Conforto Olfativo. 

 Saúde: Qualidade Sanitária dos Ambientes; Qualidade Sanitária do Ar; e 

Qualidade Sanitária da Água. 

Exemplos de uso da certificação AQUA: 

 Persianas que permitem 100% de luz ou blackout; 

 Shaft visitável; 

 Graças à adoção de bacias de duplo acionamento, torneiras com redutores de 

vazão e sistema de reuso de águas cinza, a economia com água nos 

apartamentos e na área comum pode chegar a 27% em relação a um 

empreendimento que não possui esses itens; 

 Área para triagem e armazenamento intermediário de resíduos domésticos na 

unidade habitacional; 



 
 

34 
 

 Sistema de aquecimento por energia solar pode proporcionar economia de até 

40% no consumo de gás (para aquecimento de água dos chuveiros e 

torneiras); 

 Caixilhos que privilegiam melhor iluminação e ventilação, garantindo 

economia de energia e conforto hidrotérmico. 

Os desafios ambientais globais e locais estão diretamente ligados às atividades da 

construção civil e visando reduzir os impactos de suas obras e de seus produtos a Even 

está constantemente em busca de alternativas e tecnologias, nos seus empreendimentos. 

O consumo de energia dos empreendimentos construídos pela Even já era 18% 

menor que o padrão, após a certificação esse índice chegou a 39%. Com relação à água, 

o consumo era 25% menor que o padrão e após a certificação passou a 27% (EVEN, 

2014). 

Nas garagens foram implantados os sensores de movimento com desligamento 

automático. Esse novo projeto permitiu uma redução de 60% do consumo em relação ao 

processo convencional onde as luminárias permaneciam ligadas o tempo todo. 

Com a utilização de lâmpadas fluorescentes halogênicas, a empresa obteve uma 

melhora na eficiência do sistema de iluminação, considerando que consomem, em média, 

60% menos energia que as lâmpadas convencionais. 

O sistema de shaft visitável, que possibilita uma eventual manutenção nas 

tubulações sem a necessidade de grandes reformas, é atualmente utilizado em todos os 

empreendimentos da Even, além de também serem empregadas bacias de duplo 

acionamento, com o objetivo de reduzir o desperdício de água. Esse sistema economiza 

3 litros de água em comparação ao convencional. 

São utilizadas nos empreendimentos, as tintas com baixo VOC (Componente 

Orgânico Volátil, na sigla em inglês), ou seja, com menos solventes, que reduz a poluição 

do ar e os riscos à saúde humana; bem como os azulejos colados direto sobre o bloco, 

reduzindo a necessidade de revestimentos; o uso de brita reciclada para drenagem de 

subsolos e jardins, diminuindo o volume de resíduos gerados na obra; e redutores de vazão 

para chuveiros, para economizar água (EVEN, 2014). 
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Toda a madeira utilizada nas obras da empresa é adquirida de fornecedores 

regularizados no IBAMA, sendo feito o acompanhamento da entrega e exigindo-se a 

documentação onde comprova a produção em áreas de manejo florestal sustentável. 

Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) 

A Even foi a primeira construtora brasileira a publicar e divulgar um inventário 

de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). Esse trabalho envolveu a apuração de 

dados, levantamento de informações e um mapeamento dos processos da empresa e dos 

fatores de emissão que caracterizam a cadeia, incluindo todas as instalações e fontes de 

emissão da empresa no país. Também foi feita uma verificação externa, conduzida pela 

empresa KPMG. 

O inventário de carbono da Even segue os padrões do Greenhouse Gas Protocol 

(GHG), a ferramenta mais utilizada em todo o mundo para quantificar e gerenciar 

emissões, e também da norma ISO 14064-1, que estabelece regras e padrões para a 

elaboração do inventário. 

O cálculo contempla as emissões em três escopos: I) emissões diretas da 

companhia; II) emissões indiretas da energia adquirida; e III) emissões indiretas das 

atividades que ocorrem fora da empresa, como a produção da matéria-prima pelos 

fornecedores. O escopo III é o de maior impacto no inventário, correspondente a 98% das 

emissões, justamente em razão das atividades dos fornecedores. 

Os processos e iniciativas, em cada uma das etapas conduzidos pela Even, 

encontram-se alinhadas ao conceito de construção sustentável e podem ser enumeradas 

como inovação nos detalhes; emissões de Carbono; novo inventário de emissões de 

carbono; programa de redução de emissões de gases de efeito estufa; gestão de resíduos; 

monitoramento de indicadores ambientais; gestão de materiais; consumo de energia; 

consumo de água; produtos e embalagens recuperados. 

A Even participa do grupo de empresas que apoiou o Sinduscon no 

desenvolvimento do Guia Metodológico para Inventários de Emissões de Gases de Efeito 

Estufa na Construção Civil. 

Pelo segundo ano consecutivo, a Even foi eleita a Empresa Mais Sustentável do 

Setor de Construção Civil no Guia Exame de Sustentabilidade. 
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CONCLUSÃO  

Conforme demonstrado ao longo desse trabalho, apesar da indústria da construção 

causar um grande impacto ambiental ao longo de toda a sua cadeia produtiva, ocupando 

terras, extraindo matérias-primas, produzindo e transportando materiais, construindo 

edifícios e gerando e dispondo resíduos sólidos, é também um dos grandes contribuintes 

do desenvolvimento sócio econômico em todos os países e dessa forma a sustentabilidade 

na construção civil passou a ser um tema de extrema importância. 

As ações sustentáveis no setor da construção civil estão sendo cada vez mais 

incorporadas no dia a dia das pessoas, das construtoras, dos fornecedores e do Governo 

que se mobilizam no sentido de alterar as políticas e práticas a fim de preservar o meio 

ambiente e manter os recursos naturais essenciais à vida no planeta. 

Pode-se concluir que apesar de haver ainda muita informalidade nesse setor e os 

custos para atingir a construção sustentável continuarem muito elevados, a 

sustentabilidade na construção civil está caminhando e se adaptando às novas práticas, 

diretrizes e políticas que estão ficando cada vez mais rígidas e presentes no cotidiano das 

pessoas em razão das drásticas mudanças climáticas que vem ocorrendo mundialmente. 

A constante inovação de projetos sustentáveis em todas as etapas da construção civil, 

estão sendo aplicadas cada vez mais, e tem o objetivo de conservar o meio ambiente, 

conscientizar as pessoas e melhorar a qualidade de vida. 
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES  

AQUA   Alta Qualidade Ambiental  

CBCS   Conselho Brasileiro de Construção Sustentável  

CCM   Métrica Comum de Carbono  

CIB   Conselho Internacional da Construção  

CONAMA  Conselho Nacional do Meio Ambiente  

FSC   Forest Stewarship Council  

GEE   Gases de Efeito Estufa  

GHG   Greenhouse Gas Protocol  

IDHEA  Instituto para o Desenvolvimento da Habitação Ecológica  

IPCC   Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas  

MMA   Ministério do Meio Ambiente  

ONU   Organização das Nações Unidas  

PIB   Produto Interno Bruto  

PNUMA  Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente  

SB   Sustainable Buildings  

SBCI   Sustainable Building and Climate Initiative  

SECOVI Sindicato das Empresas de Compra e Venda, Locação e 

Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais  

SINDUSCON  Sindicato da Indústria e da Construção Civil  

SUSHI   Iniciativa para Casa Social Sustentável  

UNEP   United Nations Environment Programme  
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VOC   Componente Orgânico Volátil 
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INTRODUÇÃO 

O termo sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável vem sendo debatido há 

muito tempo, mas popularizou-se mundialmente a partir de 1987, quando foi utilizado 

pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas em 

seu relatório “Nosso Futuro Comum”, também conhecido como Relatório Brundtland, o 

qual difunde o conceito de desenvolvimento sustentável. 

A sustentabilidade nas organizações é um tema recente, pois desde a implantação 

do capitalismo o ideal das empresas era o lucro, sem preocupações com o meio pelo qual 

este está sendo gerado. O pensamento sustentável, atualmente, está cada vez mais 

presente no ambiente empresarial pois, devido á leis e éticas ambientais criadas para 

defender o meio ambiente, há a percepção de que as medidas as gerencias para diminuir 

impactos ambientais, sócias e econômicos se tornaram essenciais para o desenvolvimento 

das organizações.  
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CAPÍTULO I - A SUSTENTABILIDADE 

1.1 O QUE É SUSTENTABILIDADE 

Sustentabilidade no dicionário é a qualidade de vida e condição do que é 

sustentável, ou seja, é aquilo que pode se sustentar, manter, defender ou conservar 

Sustentabilidade é uma característica ou condição de um processo ou de 

um sistema que permite a sua permanência, em certo nível, por um determinado prazo. 

Ultimamente este conceito tornou-se um princípio, segundo o qual o uso dos recursos 

naturais para a satisfação de necessidades presentes não pode comprometer a satisfação 

das necessidades das gerações futuras, e que precisou do vínculo da sustentabilidade no 

longo prazo, um "longo prazo" de termo indefinido, em princípio.  

Sustentabilidade também pode ser definida como a capacidade do ser humano 

interagir com o mundo, preservando o meio ambiente para não comprometer os recursos 

naturais das gerações futuras. É um conceito que gerou dois programas nacionais no 

Brasil. 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: É preciso respeitar o ser humano, para que este possa respeitar 

a natureza. E do ponto de vista humano, ele próprio é a parte mais importante do meio 

ambiente. 

• Questão Energética: Sem energia a economia não se desenvolve. E se a economia 

não se desenvolve, as condições de vida das populações se deterioram. 

• Questão Ambiental: Com o meio ambiente degradado, o ser humano abrevia o 

seu tempo de vida; a economia não se desenvolve; o futuro fica insustentável. 

O princípio da sustentabilidade aplica-se a um único empreendimento, a uma 

pequena comunidade, até o planeta inteiro. Para que um empreendimento humano seja 

considerado sustentável, é preciso que seja: 

 Ecologicamente correto 

 Economicamente viável 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Necessidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
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 Socialmente justo 

 Culturalmente diverso 

     O termo sustentabilidade está cada vez mais presente no ambiente empresarial. 

A definição de sustentabilidade mais difundida é a da Comissão Brundtland (WCED, 

1987), a qual considera que o desenvolvimento sustentável deve satisfazer às 

necessidades da geração presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras. 

Essa definição deixa claro um dos princípios básicos de sustentabilidade, a visão de longo 

prazo, uma vez que os interesses das futuras gerações devem ser analisados. Um estudo 

encomendado pela Organização das Nações Unidas (ONU) a um grupo de cientistas e 

especialistas, liderados pela médica Gro Brundtland, que havia sido primeira ministra da 

Noruega, com o objetivo de entender como as atividades humanas estavam impactando a 

vida na Terra. Esse estudo resultou em um livro chamado “Nosso Futuro Comum” onde, 

pela primeira vez, tivemos uma definição bastante aceita do que seja a sustentabilidade: 

“É preciso que a economia humana seja capaz de suprir as necessidades das gerações 

presentes, sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem às suas 

próprias necessidades. 
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1.2 OS TIPOS DE SUSTENTABILIDADE 

Sustentabilidade econômica: É uma gestão de recursos naturais, que foca o 

crescimento econômico, desenvolvimento social e manutenção dos recursos naturais, que 

atende as exigências sociais do trabalho adequando uma justa distribuição de renda. 

Sustentabilidade social: Foca o desenvolvimento na melhoria da qualidade de 

vida, promovendo uma igualdade social, racial e econômica. 

Sustentabilidade ambiental: É a manutenção de sustentação dos ecossistemas. A 

emissão de poluentes não pode ser maior a capacidade de transformação ou absorção por 

parte do planeta. 

Sustentabilidade ecológica: É a manipulação correta dos recursos naturais em 

variedades ecossistemas. 

Sustentabilidade cultural: Ameniza a manutenção de culturas tais como costumes 

e valores. 

Sustentabilidade territorial ou espacial: Foca o equilíbrio nas relações inter 

regionais, para que cessem as desigualdades seja investimento público, conservação da 

biodiversidade e o desenvolvimento ecológico. 

Sustentabilidade geográfica: A sustentabilidade geográfica está relacionada a má 

distribuição populacional no planeta. 

Sustentabilidade institucional: Busca a qualidade das instituições públicas ou 

privadas. 
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1.3 AS DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE 

A maioria dos estudos afirmam que sustentabilidade é composta de três dimensões 

que se relacionam: econômica, ambiental e social. Essas dimensões são também 

conhecidas como tripple bottom line. A dimensão econômica inclui não só a economia 

formal, mas também as atividades informais que provêm serviços para os indivíduos e 

grupos e aumentam, assim, a renda monetária e o padrão de vida dos indivíduos. A 

dimensão ambiental ou ecológica estimula empresas a considerarem o impacto de suas 

atividades sobre o meio ambiente, na forma de utilização dos recursos naturais, e contribui 

para a integração da administração ambiental na rotina de trabalho. A dimensão social 

consiste no aspecto social relacionado às qualidades dos seres humanos, como suas 

habilidades, dedicação e experiências, abrangendo tanto o ambiente interno da empresa 

quanto o externo.  

Relação triple bottom line 

 



 
 

8 
 

 

 Atualmente, o discurso dos gestores e dos empreendedores sobre sustentabilidade 

é dirigido a seus funcionários, ao mercado consumidor, aos concorrentes, aos parceiros, 

às Organizações Não-Governamentais (ONGs) e aos órgãos governamentais. Esses 

discursos buscam vincular práticas gerenciais ambientais, sociais e econômicas a uma 

imagem positiva da empresa. No entanto, várias empresas têm dificuldade em associar 

seus discursos e práticas gerenciais a uma definição completa de sustentabilidade. 

Algumas focam questões sociais; outras, questões ambientais; e muitas, questões 

exclusivamente econômicas. 

Existem várias tentativas dentro das diferentes dimensões, para avaliar a 

sustentabilidade. Isso ocorre apesar das lacunas teóricas e empíricas que existem nesses 

modelos unidimensionais e da quase ausência de projetos de indicadores relacionados a 

determinadas dimensões, como é o caso da institucional. Entretanto, a partir de sistemas 

mais específicos, alguns sistemas para integrar as diversas dimensões da sustentabilidade 

foram elaborados. O DSR é um dos métodos mais conhecidos entre os que procuram 

integrar as diversas dimensões do desenvolvimento sustentável. O método de avaliação 

driving force, state, responde (DSR) foi adotado pela Comissão de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas em 1995 como uma ferramenta capaz de organizar 

informações sobre o desenvolvimento. O objetivo do programa é tornar acessíveis aos 

tomadores de decisão os indicadores relacionados ao desenvolvimento sustentável, no 

nível nacional, definindo-os, elucidando as suas metodologias e fornecendo treinamento 

e capacitação. 
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     Nesse sistema, o item driving force representa as atividades humanas, 

processos e padrões que causam impacto no desenvolvimento sustentável. Esses 

indicadores fornecem uma medida das causas das mudanças, negativas ou positivas, nos 

estados de desenvolvimento sustentável. Exemplo são as taxas de crescimento da 

população e de emissão de CO. 

     Os indicadores do item state fornecem uma medida do estado de 

desenvolvimento sustentável, ou um aspecto particular dele, num determinado momento. 

Pertencem a esse item indicadores qualitativos e quantitativos como número estimado da 

população na escola ou a concentração de poluentes no ambiente, que é uma medida da 

qualidade do ar nas áreas urbanas.  

     Indicadores do item response mostram as opções políticas e outras respostas 

para as mudanças no estado do desenvolvimento sustentável. Eles fornecem uma medida 

de disposição e efetividade da sociedade em fornecer respostas. Algumas respostas para 

mudar o estado em relação ao desenvolvimento sustentável pode ser a legislação, 

regulação e etc. Exemplos deste indicador são tratamentos de agua poluída e gastos na 

diminuição da poluição. 

     O sistema DSR foi desenvolvido basicamente a partir do sistema PSR utilizado 

pela OECD em seus trabalhos sobre indicadores ambientais. No sistema DSR, o item 

pressure (p) foi substituído por driving force para que fosse possível incorporar os 

aspectos sociais, econômicos e institucionais do desenvolvimento sustentável. 

     Isso revela que existe uma variedade de sistemas de indicadores, que atuando 

em diferentes dimensões procuram mensurar a sustentabilidade do desenvolvimento. 
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Alguns 

sistemas de 

indicadores 
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CAPÍTULO II - SUSTENTABILIDADE NAS 

ORGANIZAÇÕES 

2.1 COMO AS EMPRESAS ABORDAM ESTE TEMA 

Os impactos causados pelas empresas ao meio ambiente refletem no seu mercado 

de atuação e na imagem da organização perante a opinião pública. Diante disso, as 

companhias passaram a incorporar a questão ambiental e o conceito de desenvolvimento 

sustentável nos seus relatórios como adotar sistemas de gestão ambiental e investir em 

procedimentos que reduzam os impactos que suas atividades causam ao meio ambiente. 

O ponto de partida para a consolidação do conceito de desenvolvimento 

sustentável é tido com o relatório nosso futuro comum onde à ideia central foi definida 

como desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. Esta 

abstração normativa foi amplamente aceita e utilizada por milhares de organizações 

governamentais, empresariais e outras organizações em todo o mundo. 

A partir de então, empresas precisam identificar e discutir quais práticas condizem 

com o entendimento de sustentabilidade, e principalmente abrangendo muito mais do que 

seu próprio ambiente.  O conceito mais utilizado no ambiente corporativo se baseia nos 

três pilares (Tripple Botom Line) desenvolvido por Elkington (2001) que determina a 

sustentabilidade em três dimensões, ambiental, ecológica e social, e para cada ambiente 

práticas e indicadores que serão determinantes para o sucesso de sua empreitada e 

consequentemente gerar vantagem competitiva. 

A empresa ser sustentável ou não hoje é um fator que vai muito além da 

competitividade e diferenciação, é um fator de sobrevivência no mercado, desta forma os 

grandes desafios vão desde a concepção do termo até sua aplicabilidade e escolha de 

indicadores que comprovarão sua prática, e o meio mais utilizado para divulgação são os 

relatórios de sustentabilidade divulgados anualmente. 

Assim é possível perceber que é fundamental o engajamento dos colaboradores, 

planejamento e principalmente pensar em longo prazo, claro que não é fácil, mas suas 

práticas, quando bem feitos, levam a empresa a resultados que vão muito além da 

lucratividade, à tornado uma agente transformadora da sociedade. 
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O discurso organizacional pode gerar diferentes resultados, dependendo da forma 

como é feito e do objetivo da organização com relação a seu discurso e público-alvo. 

Considerou-se que discurso organizacional é uma ação realizada pela alta gestão da 

empresa, em níveis de diretoria e presidência. O discurso dirigido a seus diversos 

stakeholders é capaz de melhorara imagem da empresa e também contribuir para o 

aprendizado de seus funcionários. Uma vez que o discurso organizacional interno é 

utilizado no sentido de conscientizar os funcionários para determinado assunto, pode-se 

dizer que esse é um fator decisivo na interpretação do funcionário a respeito de 

sustentabilidade. Em outras palavras, o discurso organizacional sobre sustentabilidade 

afeta positivamente a interpretação completa do funcionário sobre o termo 

sustentabilidade. 

Outro meio de abordagem do tema desenvolvimento sustentável nas organizações 

tanto internamento como externamente é o marketing verde, uma estratégia adotada pelas 

empresas e está relacionado ao vínculo da marca com uma imagem ecologicamente 

correta e consciente. Pode ser considerado um estudo dos aspectos positivos e negativos 

dos processos e atividades empresariais no que diz respeito à poluição e ao uso dos 

recursos renováveis e não-renováveis. Todas as atividades que estão ligadas ao Marketing 

Verde têm a intenção de satisfazer as necessidades dos consumidores, contanto que estas 

ocorram com o mínimo impacto ambiental. 

Com a constante divulgação de informações sobre o aquecimento global, efeito 

estufa, derretimento de geleiras, desmatamento, alterações do clima e tantos outros 

assuntos ligados ao meio ambiente, a onda de conscientização na sociedade tem 

aumentado – tanto individual, quanto coletivamente – e isso inclui as ações das empresas 

frente à problemática ambiental em todo o mundo. 

Desde a Revolução Industrial a situação ambiental foi tomando espaço na mídia, 

gradativamente, mas só na década de 1970 é que o tema “Marketing Verde” teve destaque 

nos Estados Unidos, em um workshop cujo foco da discussão era o impacto ambiental 

decorrente do crescente consumo e produção naquela época. 

Alguns critérios classificam os processos empresariais como ecologicamente 

corretos: 

• O uso de componentes sustentáveis – reciclados ou recicláveis; 
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• O uso de matérias-primas sustentáveis – recicladas, reutilizadas, orgânicas, extrativistas 

cultiváveis ou que não causam danos ao meio ambiente; 

• A redução do uso de embalagens e/ou uso das que são feitas com materiais recicláveis; 

• A utilização de métodos de produção e transporte utilizando fontes de energia limpa, 

menor consumo de água e o tratamento dos efluentes; 

• O processo de logística reversa após o consumo, com o descarte adequado ou sua 

reutilização. 

Mesmo com tantas ações positivas, é necessário um investimento constante e 

gradativo relacionado à sustentabilidade a fim de que essa ideia se torne um preceito 

aplicado desde a fase de planejamento de uma marca, um produto ou um serviço, e essa 

característica se estenda ao restante dos processos empresariais, desde a elaboração e 

criação do produto até a sua venda e depois ao seu uso e seu descarte adequados pelo 

consumidor. 
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2.2 INVESTIMENTOS  

A parte econômica da sustentabilidade dentro das organizações é a qual gerou e 

ainda gera mais polêmica e receio. O custo ambiental compreende o gasto referente ao 

gerenciamento de uma maneira responsável, dos impactos da atividade empresarial no 

meio ambiente, assim como qualquer custo incorrido para atender os objetivos e 

exigências ambientais dos órgãos de regulação, devendo ser reconhecido a partir do 

momento em que for identificado. Os custos ambientais podem ser uma porcentagem 

significativa do total dos custos gestão eficaz. Nesse sentido, menciona-se que os custos 

ambientais devem ser relatados e classificados separadamente com intuito de que os 

gestores possam avaliar o impacto na rentabilidade da empresa. Do mesmo modo, 

destaca-se que atribuir custos ambientes aos produtos e processos revela as fontes desses 

custos e auxilia a identificar suas principais causas de forma que possam ser controlados. 
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Os gastos e os custos ambientais relacionados à proteção ambiental, incluindo 

redução de poluição e resíduos, monitorização da avaliação ambiental, impostos e 

seguros, têm aumentado com a crescente e exigente regulamentação ambiental, 

decorrente da lucubração constante da sociedade. Esses investimentos podem ser 

exemplificados como o desenvolvimento de uma tecnologia mais limpa e/ou os gastos 

necessários para uma máquina ou equipamento para redução de poluição entrar em 

operação 

O Balanço Social de acordo com o modelo do Instituto Brasileiro de Análises 

Sociais e Econômicas (IBASE) classifica os investimentos em responsabilidade social em 

três grandes grupos, como demonstra o Quadro  

 

Muitos acreditavam que essas práticas sustentáveis iriam diminuir os lucros ou 

encarecer a produção, mas há algum tempo o que se tem notado é que empresas 

sustentáveis, com projetos sociais, ambientais ou culturais, possuem um diferencial, são 

vistas com respeito e trazem uma sensação ao seu consumidor de consumo responsável, 

o produto que ele está comprando não agrediu o meio ambiente ou não foi produzido por 

trabalho escravo mas sim o contrário, parte de seu custo é revertido em projetos sociais 

ou ambientais. 

A partir daí os economistas viram surgir necessidade de elaborar um modelo de 

desenvolvimento que inclua todas as variáveis econômicas e sociais. Sob o prisma 

econômico, desenvolvimento é, basicamente, o aumente do fluxo de renda real, isto é, o 

incremento na quantidade de bens e serviços por unidade de tempo à disposição de 

determinada coletividade. A ideia é que desenvolvimento deve ser encarado como um 

processo de transformações econômicas, políticas e, principalmente, humanas e sociais. 

Que desenvolvimento é o crescimento— incrementos positivos no produto e na renda —
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transformado para satisfazer às mais diversas necessidades do ser humano, como saúde, 

educação, habitação, transporte, alimentação e lazer. Um desses economista foi o 

Economista polonês, naturalizado francês. Referenciado também como 

ecossocioeconomista, por sua concepção de desenvolvimento como uma combinação de 

crescimento econômico, aumento igualitário do bem-estar social e preservação ambiental. 

O termo ecossocioeconomia foi cunhado por Karl William Kapp, economista de origem 

alemã e um dos mais brilhantes inspiradores da ecologia política nos anos 1970. Há mais 

de trinta anos Ignacy Sachs lançou alguns dos fundamentos do debate contemporâneo 

sobre a necessidade de um novo paradigma de desenvolvimento, baseado na convergência 

entre economia, ecologia, antropologia cultural e ciência política. Suas ideias são hoje 

mais claramente compreendidas, no cenário das mudanças climáticas e da crise social e 

política mundial. 

Esse desenvolvimento empresarial com uma combinação de crescimento 

econômico, aumento igualitário do bem estar social e preservação ambiental foi sendo 

aderida aos poucos por muitas empresas. Atualmente a maioria das grandes organizações 

tem diversos projetos de sustentabilidade, principalmente as quais seus produtos poluem 

ou agridem o meio ambiente ou as pessoas que também dependem dos recursos utilizados 

por elas. 

Os esforços ligados à sustentabilidade devem existir de forma equilibrada 

envolvendo todos os setores que compõe a cadeia. Entretanto, de acordo com uma 

pesquisa realizada pelo site qualidade online, os investimentos à sustentabilidade provem 

da pressão dos líderes das próprias empresas, com 45% das respostas escolhidas no Brasil 

e 38% nos Estados Unidos. Nos dois países a opção lidera o ranking. Outro aspecto a 

destacar é que a imposição sustentável dos clientes causa mais impacto nas decisões dos 

executivos que a pressão do governo. Nos dois países o item aparece em segundo lugar 

com 29% (Brasil) e 26% (EUA). Contudo, podemos deduzir que o governo brasileiro 

exerce pouca pressão e oferece raros incentivos as ações sustentáveis, já que o país 

apresentou uma porcentagem pouco menor comparada aos EUA, com 12% (Brasil) e 20% 

(EUA). 
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Mesmo com grande parte das empresas trabalhando no investimento à 

sustentabilidade, ainda existem obstáculos que dificultam a progressão sustentável. De 

acordo com a pesquisa, o principal obstáculo está ligado à falta de conhecimento e 

experiência para realizar projetos de melhoria, no Brasil 33% das pessoas entrevistadas 

escolheram esta opção. A falta de recursos e o fato de não haver nenhum retorno 

mensurável também são pontos que dificultam a ação, as opções apresentaram 

respectivamente 21% (BR) e 17% (EUA) das respostas. Conclui-se que há interesse em 

investir na sustentabilidade, mas não existem ações efetivas, já que a resistência interna 

e a resistência do fornecedor aparecem como minoria, com 17% (BR) e 13%(EUA) das 

respostas. 
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Há diversos ganhos em trabalhar dentro de princípios de sustentabilidade, basta 

compreender onde esses conceitos se encaixam dentro do seu negócio. Pode haver ganhos 

na economia de matérias-primas, de energia, nos processos de produção ou no descarte 

adequado de resíduos, esses seriam ganhos ambientais diretos. Em questões sociais os 

ganhos podem estar na relação ética com seus consumidores e fornecedores, em participar 

de forma cidadã nas comunidades que são impactadas por seu negócio, seja a sua rua, 

bairro ou cidade, em utilizar sua publicidade não apenas para vender seus produtos e 

serviços, mas também para reforçar boas práticas e cidadania. No aspecto econômico, 

compreender que sua empresa não é apenas uma máquina de ganhar dinheiro, mas 

também uma organização que é parte da qualidade de vida de seus gestores, das famílias 

envolvidas e das comunidades as quais atende.  

 

2.4 DIFERENCIAÇÕES NO MERCADO 

A crescente preocupação mundial com a escassez dos recursos naturais 

disponíveis, com as consequências negativas que o sistema produtivo vem causando ao 

meio ambiente natural e, com as enormes diferenças sociais existentes, fazem com que a 

sociedade pressione as empresas para que estas passem a assumir a sua responsabilidade 

social e ecológica no desenvolvimento sustentável do planeta. Neste ambiente altamente 

competitivo, é preciso planejar o desenvolvimento futuro das organizações para que 

possam, não apenas sobreviver, mas ser capazes de crescer, preparando-as para enfrentar 

os novos desafios que se apresentam 

Portanto, as empresas que seguem corretamente o que expõem conquistam a 

confiança e fidelidade dos consumidores, agregando um valor inestimável à sua marca, 

produto ou serviço e contribuindo para a minimização da degradação ambiental e além 

disso são capazes de aumentar as suas margens de lucro ou reduzir o preço de venda, já 

que seus custos fixos são menores. 

Um exemplo de pensamento sustentável com diminuição de custos é a Nat’sufran 

uma empresa que produz buchas vegetais na cidade de Franca que enxergou um novo 

nicho de mercado a partir da sobra de resíduos, que sempre foi muito alta em seu processo 

produtivo. Rosangela de Andrade, sócia da empresa ao lado do marido, conta que desde 

o começo do empreendimento havia uma preocupação grande com essas sobras. 
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“Começamos a pesquisar soluções para os resíduos e desenvolvemos o xaxim de bucha, 

que estamos chamando de ‘Buxaxim’”, conta a empreendedora, que antes utilizava as 

sobras como cobertura para o solo na plantação de bucha vegetal. “Nosso desperdício 

sempre foi mínimo. A diferença agora é que descobrimos uma forma de transformar o 

resíduo em um novo produto”. Sendo fornecedora de uma grande rede de supermercados, 

que comercializa suas buchas como marca própria em 22 estados brasileiros, a Natu’sfran 

percebeu que, em breve, a sustentabilidade vai deixar de ser um adicional para as 

empresas. “Temos que nos adequar porque o que hoje é um diferencial competitivo para 

a empresa, num futuro próximo será o padrão exigido pelo mercado”, avalia a empresária. 

 

 

 

No mundo atualmente o empresário que se inova a cada dia que passa, ele estará 

um passo à frente do seu concorrente, se destacando e atingindo um público alvo, esse 

público está a cada dia mais exigente com a preocupação ambiental e os meios que a 

empresa utiliza para compor o seu produto e seu espaço. 

Para as empresas passarem a ter uma gestão sustentável está se tornando um 

grande desafio, pois pequenas modificações podem gerar benefícios positivos para o meio 

ambiente. Para tornar-se uma empresa sustentável é necessário antes de tudo fazer um 

planejamento que inclua análises do produto, negócio e da produção. É mito dizer que 

gestão sustentável envolve muito dinheiro, O empresário precisa visar no futuro, à adoção 

do modelo sustentável, e o maior desafio é baixar os preços e a demanda não é satisfatória. 

Para atingir o sucesso é necessário conhecer o seu cliente e descobrir seu segmento de 

mercado. 

Para ser sustentável, o empresário tem que ter um planejamento estratégico 

adequado onde possua uma análise detalhada do produto, do seu negócio, e da sua 

produção. A empresa precisa conhecer bem o seu produto e seus clientes para atendê-los 

da maneira desejada, pois eles estão preocupando-se e cobrando das empresas que 
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também se preocupem porque elas são as que mais afetam o meio ambiente, diretamente 

ou não. Atualmente, preservar o maio ambiente, não é apenas focalizar na preservação 

ambiental, mas uma carta na manga das micro e pequenas empresas para divulgarem seus 

produtos, atrair aquele público que busca estratégias inovadoras. 

Grandes empresas que atual no Brasil, além de organismos de governo, trabalham 

para fortalecer a sustentabilidade em sua “Cadeia de Valor”. Isso significa que já cobram 

de seus fornecedores as melhores práticas em gestão ambiental e social, além de exigir 

certidões negativas de dívidas tributárias e trabalhistas. Algumas já estão exigindo, para 

fazer negócios, inclusive certificações ambientais e sociais, como normas de qualidade 

ambiental e certificados de origem de matérias-primas e recursos naturais. Há, ainda, 

aquelas que exigem comprovação de destinação adequada de resíduos.  

Uma das coisas importantes em sustentabilidade empresarial é entender o que as 

empresas fazem, como elas fazem, com que recursos fazem e que tipo de resíduos geram 

ao colocar seus produtos no mercado. A isso se dá o nome de Ciclo de Vida do Produto, 

um processo de análise da produção que leva em conta o tipo de matéria-prima, que 

energia é utilizada, como os produtos são fabricados e consumidos. A partir dessa análise 

as empresas podem fazer uma abordagem criativa de seus processos e buscar melhorias 

de desempenho nas diversas fases de produção. 

Certificações – Produzir dentro de critérios de qualidade que sejam apoiados por 

certificações, que podem ser de origem dos recursos naturais, da excelência dos processos 

ou de organizações sociais beneficiadas (ver publicação sobre Certificações); 

CO² - Procure fazer um inventário de emissões de gases causadores das Mudanças 

Climáticas, principalmente CO², e faça ajustes em seus processos para reduzir a emissão 

desses gases, que são produzidos principalmente pela queima de combustíveis fósseis e 

pela queimada de áreas de florestas nativas e em queimadas agrícolas para a “limpeza” 

do campo. 

Embalagens – Quase sempre é possível reduzir o uso de embalagens, seja na 

escolha de materiais, que podem ser reciclados ou recicláveis, como utilizando-se menos 

materiais em sua confecção; 

Energia – É importante saber qual é o tipo de energia utilizado em sua empresa e 

buscar não apenas uma redução, mas se possível escolher uma energia renovável; 
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Logística – Buscar a otimização dos espaços nos veículos de carga, seja para o 

transporte de sua matéria-prima, como para a distribuição de seus produtos, de forma a 

reduzir o número de viagens e o combustível gasto. Dê preferência a biocombustíveis nos 

veículos utilizados por sua empresa. 

Logística Reversa – É a necessidade de trazer de volta à produção materiais que 

são descartados, especialmente aqueles que são descartados após seu uso pelos 

consumidores. É um dos pontos mais complexos da gestão de resíduos. 

Política Nacional de Resíduos Sólidos – A PNRS foi aprovada pelo presidente 

Luiz Ignácio Lula da Silva após 20 anos de tramitação no Congresso Nacional. É uma 

política de gestão de resíduos que vale em todo o território nacional e tem como centro a 

responsabilidade compartilhada entre empresas, consumidores, sociedade civil e governo 

na coleta e destinação adequada dos resíduos em todo o país. 

Resíduos – Esse é um tema crítico, gerar resíduos, ou lixo como normalmente 

chamamos, é um dos grandes problemas para a sustentabilidade. O melhor é sempre 

aplicar os 4 Rs: Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Reeducar. 

Reduzir – produzir menos resíduos, seja durante o processo extração de matérias-

primas ou de elaboração dos produtos, mas também no pós-consumo, ou seja, depois que 

os consumidores utilizam seus produtos; teste 

Reutilizar – É dar novo uso a materiais que seriam normalmente descartados. O 

principal benefício é não precisar extrair mais desses materiais da natureza, além da 

economia que isso proporciona. 

Reciclar – A reciclagem, além de proporcionar uma grande economia de matérias-

primas, promove uma importante cadeia de valor que inclui cooperativas de catadores, 

poder público e empresas. 

Reeducar – Nossa sociedade desenvolveu uma relação pouco responsável em 

relação aos resíduos. Na maioria das vezes eles são descartados em sacos que são 

recolhidos nas ruas e “desaparecem”. É preciso mudar essa cultura, implantar a separação 

dos resíduos por classe, tipo e materiais, de forma a permitir o sucesso da reciclagem e 

do reuso. 
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CAPÍTULO III - EMPRESAS SUSTENTÁVEIS 

3.1 EMPRESA SUSTENTÁVEL: UMA VIA DE MÃO DUPLA 

Com o despertar da consciência social ambiental de cada um, a sustentabilidade 

vem ganhando cada vez mais importância no cenário mundial. E com a consciência de 

que é necessário conciliar progresso com conservação ambiental e ações sociais, o 

governo vem incentivando empresas e indústrias a adotar práticas sustentáveis. 

Diante destes incentivos o número de empresas preocupadas em investir em 

sustentabilidade vem aumentando cada vez mais. Ser sustentável se tornou mais que uma 

pratica consciente, se tornou lucrativa e um método de obter fama positiva na colaboração 

com o meio ambiente e a sociedade.  

Ser uma empresa sustentável é uma via de mão dupla, pois ao mesmo tempo em 

que a empresa está contribuindo com a sociedade, ela também se beneficia. Uma gestão 

empresarial que adere a sustentabilidade está baseando-se em três fatores importantes: 

o ambiental, o social e o econômico. 

 -  Ambiental: toda empresa utiliza de maneira direta ou indireta os recursos 

naturais. A partir do momento que uma organização adota uma postura sustentável, ela 

passa a utilizar estes recursos de maneira mais racional. Algumas atitudes, por mais que 

pareçam pequenas, podem ajudar a diminuir diversos impactos ambientais. 

 - Social: uma empresa exerce grande influência social e a partir do momento que 

se compromete a oferecer produtos, prestar serviços e adotar atitudes diferenciadas, deixa 

claro qual é a sua postura dentro da sociedade. Nessa mesma linha, a gestão empresarial 

sustentável tem um papel muito importante. A empresa serve de exemplo aos seus 

funcionários e aos seus stockholders de forma geral, que são motivados a mudar os seus 

atos e serem mais conscientes quanto ao meio ambiente. 

 -  Econômico: do ponto de vista econômico, ser uma empresa sustentável pode 

ser também bastante lucrativo. A começar pelos recursos naturais, se você utilizá-los da 

melhor maneira, pode ter menos gastos, ou se passa a reaproveitar alguns materiais, 

também pode evitar desperdícios. Sem contar que hoje o governo já oferece para 

as empresas sustentáveis diversos incentivos fiscais como a facilidade de créditos e 

a isenção de determinados imposto.  
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Logo após a assinatura do tratado de Kyoto em 1997, que tem como objetivo 

firmar acordos e discussões internacionais para conjuntamente estabelecer metas de 

redução na emissão de gases-estufa na atmosfera, principalmente por parte dos países 

industrializados, além de criar formas de desenvolvimento de maneira menos impactante 

àqueles países em pleno desenvolvimento, a necessidade de se tornar uma empresa 

sustentável se intensificou e assim o governo implantou diversas ações para incentiva-

las: 

- Em muitas regiões do País há incentivos fiscais para as empresas que se adéquam 

às regras ambientais, tanto a nível municipal quanto estadual ou federal. 

- Recentemente, foi aumentada a rigidez nas punições às empresas que infringem as 

leis ambientais. 

- Desde março deste ano, o Governo Federal instituiu regras para licitações que 

obrigam as empresas participantes a terem programas de sustentabilidade. Veja 

quais os principais requisitos exigidos agora: 

- Emprego de sistemas que permitam reuso da energia e da água utilizadas na 

empresa; 

- Comprovação da legalidade da origem da madeira utilizada em construções 

- Utilização de energia solar 

- Políticas funcionantes de redução do consumo energético 

- Priorizar o uso de materiais biodegradáveis, reciclados ou reutilizáveis. 

 

Uma das formas de mostrar aos consumidores que a empresa se preocupa com a 

sustentabilidade é a utilização de selos verdes, também chamados de selos sustentáveis. 

Os benefícios que o selo verde trás para a empresa, além de beneficiar o planeta com suas 

ações, vai ajudar na comunicação de sua responsabilidade ambiental para cliente e 

fornecedores. Alguns benefícios que a empresa pode obter: 

- Consolida sua empresa como séria e sólida, preocupada com o meio ambiente. 
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 - Pode ser utilizado como ferramenta de marketing. 

 - Posiciona sua empresa como pioneira e referência em sustentabilidade no segmento. 

 - Melhoria de processos internos – em virtude das ações tomadas para obter a 

certificação, aumentando a eficiência e diminuindo desperdício. 

 - Melhoria no relacionamento com as comunidades a qual a empresa faz parte. 

  - Acesso a linhas de crédito exclusivas, pois bancos oferecem benefícios para 

empresas com políticas de sustentabilidade sólidas. 

 - Sinaliza comprometimento de longo prazo para acionistas e fornecedores. 

 

 

 

3.2 NATURA: EMPRESA SUSTENTÁVEL E SEUS PRINCIPAIS 

PROJETOS 

A necessidade de conciliar o progresso com a conservação ambiental e ações 

sociais fez com que o governo criasse incentivos para as empresas para que adotem 

práticas sustentáveis. Uma das maiores empresas que aderiu à gestão sustentável foi a 

Natura Cosméticos. 

A Natura está atualmente entre as 20 maiores empresas sustentáveis do Brasil. Ela 

consegue estabelecer uma filosofia socioambiental não só para a criação e implementação 

de seus projetos sustentáveis, como para sua comunicação junto ao seu público-alvo e 

stakeholders. “Nossa Razão de Ser é criar e comercializar produtos que promovam o bem-

http://inst.sitesustentavel.com.br/selos-ecologicos-marketing-verde/
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estar/estar bem”. Neste caso, a filosofia do “bem-estar é a relação harmoniosa, agradável 

do indivíduo consigo mesmo, com seu corpo”, e por consequência o “estar bem é a relação 

bem-sucedida, prazerosa do indivíduo com o outro, com a natureza da qual faz parte com 

o todo” significando que a Natura se preocupa com o bem estar de todos, da natureza, 

mas ao mesmo tempo, certifica-se de que é necessário a venda de seus produtos para que 

sua filosofia seja colocada em prática e sua empresa continue gerando lucro. De uma 

forma equilibrada, a Natura incorporou o conceito do triple bottom line em sua 

organização.  

A Natura pode ser classificada como uma empresa de grande porte e médio risco. 

Sua política ambiental (PA) contém importantes compromissos que uma empresa deve 

ter com o meio ambiente. Por ser uma empresa ligada diretamente à natureza, em que 

muitos de seus produtos têm como matéria-prima recursos naturais, ela assume a 

responsabilidade de estar sempre gerenciando o impacto de seus processos no meio 

ambiente, identificando seus riscos, e capacitando seus colaboradores e auditoria. 

 Em sua política ambiental ela também assume que inclui a questão ambiental em 

sua estrutura organizacional e no seu planejamento estratégico. Promove a educação 

ambiental como uma das diretrizes de sua política de meio ambiente e busca a eco 

eficiência de sua cadeia de valor. Dentre os termos que devem conter uma PA pode-se 

dizer que a Natura atende muitas desses compromissos, e isso é essencial para uma 

empresa que tem como imagem a natureza. 

Para conseguir cumprir com seu papel sustentável e realmente se diferenciar no 

mercado como uma empresa verde a Natura desenvolveu diversos projetos sustentáveis 

no âmbito social e ambiental refletindo no seu setor econômico. 

Atualmente o que se pode perceber é a existência de um movimento universal a 

favor da conscientização ambiental e que desenvolve a noção de que para ter um consumo 

sustentável não é necessário abrir mão de seus padrões de consumo, nem de sua 

comodidade e não pagar mais caro por isso. Visando essa conscientização a Natura utiliza 

o Marketing Ambiental como fator de educação ambiental para seus consumidores, 

principalmente através de campanhas como a do refil, a qual explica que comprando um 

refil, o consumidor, além de pagar menos, economiza o material que é usado para fazer a 

embalagem inteira do produto e assim diminui seus impactos no meio ambiente. 
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Outro programa que visa a sustentabilidade social e ambiental é o da linha Ekos, 

a qual criou o Programa de Certificação de Fornecedores de Produtos Florestais para as 

áreas e reservas com as quais se relaciona, visando garantir que os recursos da flora 

brasileira sejam extraídos de forma social e ambientalmente correta. Em síntese, o 

programa é composto por seis etapas: auditoria do local de origem dos ativos, elaboração 

de um plano de manejo, avaliação do impacto ambiental e social, implantação do plano 

de manejo, obtenção do certificado e monitoramento periódico. O certificado de manejo 

florestal sustentável é expedido pela Imaflora, instituição que representa no Brasil o 

ForestStewarship Council (FSC), organização ambiental que monitora a certificação de 

produtos florestais, reconhecida internacionalmente. O Programa tem como essência o 

retorno econômico para as reservas extrativistas, além de respeitar o modo de vida das 

populações locais, agregando valor ao trabalho e ao produto final comercializado pelas 

comunidades. Em2005, um projeto piloto de desenvolvimento sustentável foi implantado 

em Iratapuru, comunidade no Estado do Amapá que fornece matérias-primas para a 

produção da linha Ekos como castanha, copaíba e breu branco. Um plano de gestão de 

negócios foi desenvolvido para as 30 famílias fornecedoras, com ajuda da ONG Amigos 

da Terra. 

Em relação às ações relacionadas ao desenvolvimento sustentável, a Natura criou 

uma nova diretoria, chamada Diretoria da Sustentabilidade, para cuidar especificamente 

desta área, certificando-se de estar criando condições reais de sustentabilidade para suas 

operações e para seus relacionamentos com as comunidades extrativistas. Segundo a 

Gerente de Desenvolvimento Sustentável da empresa, a Natura, pioneira nos processos 

de cadeia de custódia, está aprendendo junto com as comunidades esta nova forma de 

trabalho muito bem adaptada ao conceito de tri-polaridade do Desenvolvimento 

Sustentável, através do seu investimento nas pessoas, no meio ambiente e no seu negócio, 

só valoriza sua marca e a posiciona muito bem em relação às outras organizações 

socioambientais internacionais, o que facilitará sua expansão internacional, 

principalmente nos mercados onde os consumidores se preocupam com a questão 

ambiental. 

No âmbito econômico, a Natura conseguiu perceber que o marketing ambiental 

não funciona se não houver a credibilidade com o consumidor em relação à sua gestão 

ambiental. Após construir esta imensa credibilidade com o cliente pode perceber um 
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crescimento em suas vendas de 100%, mas a expectativa dos consumidores de que ela 

tenha atitudes proativas em relação aos âmbitos ambientais e sociais também deslanchou.  

 

 

 

3.3 EXEMPLOS DE COMPANHIAS COM AS MELHORES PRÁTICAS 

DE SUSTENTABILIDADE 

Melhor do Agronegócio: Bunge 

 Agronegócio brasileiro Bunge tem investido pesado para aumentar a eficiência 

de sua logística. Em março deste ano, a empresa inaugurou um terminal portuário em 

Barcarena, no Pará, que reduz em 20% a distância para exportar grãos à Europa e em 20% 

as emissões de carbono, em comparação com os embarques pelos portos de Santos e 

Paranaguá. Também firmou uma parceria com a ONG The Nature Conservancy (TNC) 

para monitorar pequenos produtores em relação às boas práticas. 

Melhor da Auto indústria: Volvo 

A eficiência reside nos pequenos detalhes. Baseada em pequenas intervenções 

feitas ao longo de uma década, a montadora sueca Volvo diminuiu em 63% a energia 

necessária para fabricar um veículo na sua fábrica em Curitiba, que produz ônibus e 

caminhões. De quebra, a empresa cortou pela metade a emissão de gás carbônico. 

Melhor de Bens de capital: Tetra Park 
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Inovação tecnológica é a palavra de ordem na subsidiária brasileira da fabricante 

de embalagens Tetra Pak. Para reduzir o impacto ambiental de seus produtos, a empresa 

aumentou de 75% para 82% a proporção de material renovável usado nas embalagens. A 

taxa foi alcançada graças à substituição do plástico comum pelo polietileno obtido da 

cana. O papel-cartão, outro componente da embalagem, é feito de papel certificado. 

Agora, só falta encontrar o alumínio “verde”. 

Melhor de Bens de Consumo: Unilever 

Hoje, 40% dos insumos agrícolas da Unilever brasileira vêm de fontes 

certificadas. Há três anos, eram apenas 20%. A empresa anglo-holandesa tem atuado 

fortemente com centenas de fornecedores de insumos agrícolas para adoção de boas 

práticas socioambientais. Até o final da década, a empresa persegue a meta de 100% de 

matéria-prima agrícola com certificação de origem. 

Melhor de Construção Civil: Even 

Conviver com o barulho de bate-estacas de uma obra não é fácil. Buscando atenuar 

os incômodos, a construtora Even, de São Paulo, criou o programa Ação Vizinho. Antes 

de começar um novo trabalho de construção, um grupo de funcionários vai de casa em 

casa, dentro de um raio de 1km, avisando aos moradores sobre o início da obra, os 

transtornos possíveis e como o morador pode entrar em contato com a empresa para fazer 

reclamações ou dar sugestões. A atenção dada à vizinha é um dos pilares da política de 

sustentabilidade da empresa. 

Melhor de Consultoria, Gestão e TI: Promon 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que obriga fabricantes e varejistas a dar 

destinação correta ao lixo e aos resíduos dos próprios produtos, traz desafios e 

oportunidades para as empresas. Exemplo disso vem do trabalho do Grupo Promon, que 

atua em projetos de infraestrutura, de tecnologia da informação e de consultoria. 

Atendendo ao pedido de um cliente industrial, a Promon criou um programa que gera 

benefícios sociais e econômicos para a cadeia da reciclagem. A empresa investiu em cerca 

de 30 cooperativas de catadores, oferecendo capacitação e equipamentos mais modernos 

para elevar a produtividade da pré-triagem dos resíduos. 
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Melhor de Eletroeletrônicos: Philips 

De que adianta fazer produtos “ verdes” se ninguém pode pagar por eles? Atenta 

à questão, a holandesa Philips tem se esforçado para produzir lâmpadas eco eficientes que 

pesem menos no bolso do consumidor. O preço das novas lâmpadas LED, que permitem 

economia de energia de até 80% em relação aos modelos incandescentes, caiu 70% em 

dois anos. Desde 2013, a empresa obtém metade de suas vendas globais com produtos 

ambientalmente mais eficientes. 

Melhor de Energia: AES Brasil 

O grupo americano AES, que atua em geração, distribuição e comercialização de 

energia elétrica no Brasil, está atento ao potencial das energias renováveis por aqui. Por 

isso, planeja dobrar a capacidade instalada de 300 megawatts até 2016. Para ajudar nesse 

objetivo, a subsidiária brasileira, AES Brasil, participou no final de outubro do primeiro 

leilão de reserva de geração de energia solar do país. A ideia é instalar usinas solares junto 

às hidrelétricas, para aproveitar as sinergias e reduzir os custos operacionais. 

Melhor de Hotelaria: Grupo Rio Quente 

Quem tem a ajuda da natureza como atrativo turístico precisa cuidar muito bem 

dela. O Grupo Rio Quente se destaca nesse sentido. A empresa administra oito hotéis e 

um parque aquático na cidade de Rio Quente, no sul de Goiás, com base em uma sólida 

política de sustentabilidade. Destaque para os programas de educação ambiental focados 

em clientes, funcionários, fornecedores e na comunidade. Durante 12 vezes ao ano (em 

datas comemorativas ao meio ambiente), a empresa realiza caminhadas ecológicas, 

oficinas de reciclagem e plantio de mudas. Sua investida mais recente foram as EcoAulas, 

que envolveu 900 crianças da comunidade local. 

Melhor de Infraestrutura: CCR 

A agenda de sustentabilidade da CCR tem um objetivo claro: reduzir os impactos 

sociais, econômicos e ambientais das atividades da concessionária. Uma das principais 

investidas nesse sentido é o programa Estrada para a Cidadania, implantado em nove 

rodovias sob administração da empresa. Desde 2002, quando foi criado, o programa já 

levou conceitos de educação de trânsito, cidadania e meio ambiente para 1,5 milhão de 
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alunos do ensino fundamental de escolas públicas em 117 municípios. Além disso, em 

2013, foram entregues 95 000 cartinhas a motoristas com dicas de segurança no trânsito 

produzidas por crianças participantes do programa. 

Melhor entre Instituições Financeiras: Itaú Unibanco 

No final de 2013, o Itaú Unibanco registrou um marco: a menor taxa de 

inadimplência dos clientes desde a fusão entre as duas instituições, em 2008. Parte dessa 

melhora deve-se a uma reconfiguração de risco e crédito. O banco passou a enfatizar 

produtos como crédito imobiliário e consignado, em lugar de outros mais arriscados, 

como empréstimo pessoal. O banco também reformulou seu programa de educação 

financeira aos funcionários. 

 

Melhor de Material de Construção: Masisa 

Conectar a cadeia produtiva é o desafio central da política de sustentabilidade da 

subsidiária brasileira da chilena Masisa, uma das líderes em produção e comercialização 

de painéis de madeira na América Latina. Olhando para sua cadeia de valor, a empresa 

busca identificar gargalos do setor madeireiro, e soluções. Em parceria com o Senai do 

Rio Grande do Sul, do Paraná e de São Paulo, a empresa promove cursos gratuitos para 

marceneiros. Em 2014, chegou a criar curso exclusivo para mulheres, com material 

didático específico e novas disciplinas, como cidadania e autoestima. 

Melhor de Mineração e Siderurgia: ArcelorMittal 

Atenta à necessidade de reduzir impactos ambientais e economizar energia, a 

ArcelorMittal, maior produtora de aços longos e planos da América Latina, introduziu em 

sua usina em Juiz de Fora, Minas Gerais, um projeto-piloto inovador. A nova tecnologia 

permite aproveitar a energia térmica gerada no processo de queima de carvão vegetal nos 

altos-fornos da siderúrgica e transformá-la em energia elétrica. Com a investida, a 

empresa espera reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 650 000 toneladas por 

ano a partir de 2015. 
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Melhor de Papel e Celulose: Fibria 

Por meio do melhoramento genético do eucalipto, a Fibria, maior produtora 

mundial de celulose de fibra curta de eucalipto, espera aumentar a produtividade e reduzir 

em um terço a área necessária para a produção de celulose. Os investimentos nessa área 

renderam 18 novas patentes em biotecnologia só em 2013. Outra preocupação é reduzir 

em 91% os resíduos sólidos destinados a aterros e avançar na meta de recuperar 40.000 

hectares de florestas até 2025. Só no ano passado, a empresa restaurou mais de 5 000 

hectares. 

Melhor de Química: Beraca 

Em uma das regiões mais pobres do país, o município de Curimatá, no sul do 

Piauí, a indústria química paulista Beraca, cujo principal negócio são produtos e serviços 

para tratamento de água, implementou o projeto Pace (Piauí, Água, Cidadania e Ensino). 

Perto de uma escola, perfurou um poço e construiu uma estação de tratamento de água 

para a comunidade, que sofria com a falta de uma fonte segura. A investida inspirou um 

dos clientes da empresa, o grupo francês de cosméticos Estée Lauder, a enviar recursos 

para furar mais quatro poços na cidade. Além disso, a Beraca reformou outras três escolas, 

construiu uma creche e criou um centro de apoio a crianças e adolescentes. 

Melhor de Serviços de Saúde: Laboratório Sabin 

Valorizar as mulheres é um dos pilares da política de sustentabilidade do Sabin, 

maior laboratório de análises clínicas do Centro-Oeste. Elas representam 75% do quadro 

de funcionários e ocupam 78% dos cargos de chefia. Apoiado nessa força 

majoritariamente feminina, a empresa almeja conquistar novos mercados, preservando os 

princípios que o nortearam nos últimos 30 anos, como o investimento contínuo nas 

pessoas – todos os funcionários, por exemplo, têm previdência privada e participação nos 

resultados. 

Melhor de Telecomunicações: Algar Telecom 

A Algar Telecom, operadora de telefonia com sede na cidade de Uberlândia, em 

Minas Gerais, mantém um projeto que consegue atender de forma equilibrada a três 

objetivos de sustentabilidade da empresa: preservação do meio ambiente, incentivo à 
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educação e apoio a comunidades carentes. Trata-se do Ecobanner. A empresa recolhe 

lonas acrílicas usadas em outdoors, painéis e placas publicitárias nas cidades que atende. 

O material coletado serve de matéria-prima para uma série de produtos, como bolsas, 

estojos e porta-cartões. Detalhe: tudo é produzido por cooperativas ou organizações 

sociais. 

Melhor de Transporte e Logística: Grupo Libra 

Sozinho, o Grupo Libra, de logística, movimenta 9% dos contêineres nos portos 

brasileiros. É um trabalho pesado que gera grande emissão de carbono. Atenta ao impacto 

ambiental, a empresa já investiu mais de meio bilhão de reais em equipamentos para 

reduzir a emissão de gases de efeito estufa em suas operações portuárias. Parte disso foi 

para a troca de equipamentos a óleo diesel por outros que operam com eletricidade. A 

meta é reduzir em 40% a emissão de gases no terminal do Rio de Janeiro e em 50% no 

porto de Santos até 2017. 

Melhor de PME: Zanzini 

Localizada na pequena cidade de Dois Córregos no interior paulista, a fabricante 

de móveis feitos com paineis de madeira Zanzini mostra que não é preciso ser uma grande 

empresa para ter um grande impacto na sociedade. A Zanzini investe na construção de 

uma relação próxima com a população local, formada por pouco mais de 26 mil pessoas, 

a partir de ações pontuais e programas permanentes que buscam minimizar problemas 

sociais e ambientais do município. E colhe os bons frutos: 98% dos moradores estão 

satisfeitos com a atuação da empresa e 100% acham que ela é importante para a cidade, 

apontou uma pesquisa de 2013. 

Melhor em Gestão de Resíduos: Coca-Cola 

A Coca-Cola tem uma meta desafiadora: reciclar 100% das suas embalagens de 

refrigerantes até 2020. Hoje, a empresa já recicla 98% do alumínio, mas apenas 60% do 

plástico da garrafa PET. Para melhorar essa taxa, a empresa criou o projeto Coletivo 

Reciclagem. Dele participam cerca de 400 cooperativas, que recebem auxílios conforme 

suas necessidades. As menores e mais rudimentares, por exemplo, recebem apoio jurídico 

para se formalizar e comprar equipamentos de segurança, como luvas e botas. 
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Melhor em Gestão da Biodiversidade: Danone 

Você sabe qual o impacto ambiental de um Danoninho? Instigada para saber a 

resposta desta pergunta, a fabricante de produtos lácteos Danone fez, ao longo de 2013, 

um detalhado estudo. Para compensar os efeitos da produção de seu famoso petit suisse 

sobre os recursos naturais, a a empresa adotou uma série de ações. Investiu 29 milhões de 

reais nos rios da região de Poços de Caldas, em Minas Gerais, onde fica sua fábrica, para 

melhorar a qualidade das águas, indispensável para a produção do Danoninho, e também 

fechou parcerias com fornecedores para reduzir a quantidade de defensivos agrícolas 

usados nos morangos. 

Melhor em Ética e Transparência: L’Oréal 

O respeito às pessoas, às leis e aos costumes locais são pilares do código de ética 

da multinacional francesa de cosméticos L’Oréal. Criado há mais de dez anos, ele é 

atualizado com frequência para inserir novas diretrizes. A prevenção contra a corrupção 

é uma das mudanças mais recentes. E a diretriz veio acompanhada de mecanismos de 

denúncia. A empresa criou um canal exclusivo para receber denúncias de irregularidades, 

batizado de Voz Ativa, que vale internamente, como também nas negociações e parcerias 

com o público externo. 

Melhor em Relação com a Comunidade: Bunge 

Em 2009, a Bunge inaugurou uma usina de açúcar e etanol na cidade de Pedro 

Afonso, em Tocantins. Mas os planos da gigante do agronegócio não se resumiam apenas 

à nova unidade. Por meio de sua fundação, a empresa patrocinou iniciativas para melhorar 

o ambiente de negócios na cidade. Ofereceu, por exemplo, cursos em parceria com o 

Sebrae para empreendedores. Além de ajudar a reduzir a informalidade dos negócios 

locais, a Bunge também atuou na melhoria da qualidade da mão de obra local, que passou 

a ser incorporada pela própria empresa. 
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CONCLUSÃO 

A partir deste trabalho podemos concluir que a sustentabilidade nas organizações 

é algo inevitável. Para que uma organização consiga sobreviver e competir no mercado 

de trabalho ela precisa se desenvolver, mudar e se adaptar à ele. O conceito de 

crescimento sustentável dentro das organizações que a incorporam reflete no âmbito 

social, econômico e ambiental não apenas da empresa mas de todas as pessoas envolvidas.  

Com a sustentabilidade ganhando cada vez mais importância em nossas vidas, de 

acordo com o despertar da consciência social e ambiental de cada um, as empresas são 

exigidas a terem uma postura sustentável e consciente também. Diante desta pressão ser 

sustentável, para uma organização, não significa mais apenas ter uma pratica consciente, 

mas sim uma forma de se destacar no mercado e lucrar mais.  

Para que as empresas se sintam mais motivadas a aderir a este pensamento o 

governo desenvolveu facilidades e benefícios que funcionam como atrativos. 

O modo de introduzir o pensamento sustentável dentro da organização difere em 

cada uma, mas o que se pode concluir é que a empresa consegue influenciar e moldar seu 

funcionário. A empresa sustentável funciona como um modelo a ser seguido pelo seu 

funcionário, e um motivo de orgulho e satisfação para o consumidor.  

A natura, empresa pesquisada, introduziu a sustentabilidade com projetos sociais 

e ambientais e de uma forma como se ser sustentável, no seu caso, era apenas uma 

obrigação, o que deveria ser feito, já que todos os seus produtos são tirados da natureza e 

colhido e desenvolvidos por pessoas que dela também precisam.  

O conceito de sustentabilidade: uso dos recursos para a satisfação 

de necessidades presentes não pode comprometer a satisfação das necessidades das 

gerações futuras. É um conceito ao qual devemos atribuir em nossa geração e implantar 

nas gerações futuras, e assim consequentemente todas as organizações serão sustentáveis 

não pensando no lucro ou nos benefícios fiscais, mas sim porque é assim que devemos 

ser.  
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INTRODUÇÃO 

 O jovem de hoje em dia tem preocupações e objetivos de vida diferentes daqueles 

de antigamente. Hoje a maioria se preocupa com mobilização social e com o meio 

ambiente, e procura trabalhar em empresas que compartilhem do mesmo pensamento. Por 

isso também, vem sendo tão importante para as empresas investir parte de seu tempo e 

recursos em programas sociais. 

 Dessa forma, serão apresentadas as implicações da baixa escolaridade do jovem, 

o que é um fato especialmente grave, porque o mercado de trabalho tende a se especializar 

e, portanto, a excluir indivíduos com pouca escolaridade. E contextualizando essa 

situação dentro do mercado óptico, serão apresentados os projetos sociais que buscam 

solucionar ou amenizar este e outros problemas da nossa sociedade. 
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CAPÍTULO I – REALIDADE DO JOVEM DE BAIXA 

ESCOLARIDADE 

1.0 - COTIDIANO E QUALIDADE DE VIDA 

 O termo cotidiano significa aquilo que é habitual ao ser humano, ou seja, está 

presente na vivência do dia a dia dele. Cotidiano também pode indicar o tempo no qual 

se dá a vivência de um ser humano; também pode indicar a relação espaço-tempo na qual 

se dá essa vivência. 

 Já qualidade de vida é o método utilizado para medir as condições de vida de um 

ser humano. Envolve o bem espiritual, físico, mental, psicológico e emocional, além de 

relacionamentos sociais, como família e amigos e também a saúde, educação, poder de 

compra, habitação, saneamento básico e outras circunstâncias da vida.  

Qualidade de vida foi um conceito criado pelo economista J.K. Galbraith, em 

1958, que veicula uma visão diferente das prioridades e efeitos dos objetivos econômicos 

de tipo quantitativo. De acordo com este conceito, as metas político-econômicas e sociais 

não deveriam ser perspectivadas tanto em termos de crescimento econômico quantitativo 

e de crescimento material do nível de vida, mas sim de melhoria em termos qualitativos 

das condições de vida dos homens. Isso só seria possível através de um melhor 

desenvolvimento de infraestrutura social, ligado à supressão das disparidades, tanto 

regionais como sociais, à defesa e conservação do meio ambiente, entre outros fatores. 

 Dessa forma todos buscam ter qualidade de vida em seu cotidiano como uma 

forma de se aproximar do bem-estar e de sua realização pessoal. Os jovens de hoje, que 

podem ser representados pelas gerações Y e até mesmo Z, sendo a primeira formada por 

aquelas pessoas que nasceram entre as décadas de 1980 e 1990, e a segunda por aqueles 

que nasceram após 1990, possuem uma visão diferente e nova sobre esse assunto no 

âmbito profissional. 

 Esses jovens profissionais estão preocupados com mobilização e meio ambiente e 

querem empresas que respeitem tais ideais. O tempo em que os trabalhadores pretendiam 

se estabelecer por anos e anos na mesma empresa e ter um bom salário era o suficiente 

para deixá-los satisfeitos já se foi. Hoje em dia o pensamento é bem diferente em relação 

à safra de trabalhadores que vem surgindo nos últimos anos.  
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Imediatista esta é uma geração que não tem muita paciência para colher os frutos 

profissionais, pois quer alcançar o futuro o quanto antes. Esse assunto foi debatido com a 

gerente da DMRH – Cia de Talentos, Sandra Cabral, durante uma palestra no 1º RH 

Conference, que foi promovida pela IBE-FGV, em Campinas. Nela, Sandra revelou que 

durante a 10ª Pesquisa Empresa dos Sonhos dos Jovens, a média de tempo que os jovens 

disseram pretender manter-se em um emprego é de 20 anos. “Busca uma empresa na qual 

se sinta integrado, participante. Está pensando em qualidade de vida, mobilização social 

e no meio ambiente, por isso quer uma organização que também respeite estes ideais”, 

explica Sandra. 

Na nona edição dessa mesma pesquisa vinte e sete por cento dos entrevistados 

declararam que trocariam de empresa por conta de um melhor ambiente de trabalho. Pelo 

segundo ano consecutivo o item qualidade de vida conquistou também um honroso 

terceiro lugar. Sinais de que os novos líderes desejam alcançar o sucesso profissional e 

financeiro, mas não à custa de jornadas de trabalho excessivas, assédio moral e crises 

constantes de estresse. Um grande exemplo de bom senso e sabedoria que essa nova 

geração vem demonstrando no inicio de sua trajetória. 

 

1.1 – OBSTÁCULOS NA VIDA DO JOVEM 

Porém, a parcela de jovens que possuem essas concepções ainda é muito pequena no 

Brasil, isso devido a um macro problema e grande desafio a ser enfrentado por todos nós, 

o que é realmente muito decepcionante frente ao incrível potencial intelectual que 

poderíamos ter. 

Esse grande desafio que temos em nosso país está diretamente ligado com o conceito de 

qualidade de vida e ele é o baixo nível de escolaridade média da população. Sem o nível 

mínimo de escolaridade fica muito difícil de alcançar durante a futura trajetória de vida o 

bem espiritual, físico, mental, psicológico e emocional, citados anteriormente, assim 

como bons relacionamentos sociais, poder de compra, habitação, saneamento básico e 

outras circunstâncias do cotidiano.  

O nível de escolaridade é também desigual e com qualidade ruim, podemos observar mais 

detalhes desse desafio com o artigo escrito para o Jornal Brasil de Fato por Sérgio 

http://www.brasildefato.com.br/v01/agencia/analise/educacao-de-jovens-e-adultos-a-dura-realidade-dos-que-querem-estudar
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Haddad, economista, doutor em educação, coordenador geral da Ação Educativa e Diretor 

Presidente do Fundo Brasil de Direitos Humanos. 

O tema do analfabetismo e da educação de jovens e adultos voltou com força em função 

da divulgação pelo IBGE do documento Aspectos Complementares da Educação de 

Jovens e Adultos, baseado nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 

PNAD de 2007. Primeiro estudo desta natureza, o documento traz informações relevantes 

e complementares para se compreender a realidade de milhões de brasileiros que não 

conseguiram realizar os seus estudos de forma regular. 

O Brasil tem como macro problema e grande desafio a ser enfrentado o baixo nível de 

escolaridade média da sua população, além de ela ser desigual e com qualidade ruim. Em 

2007, a escolaridade média era de 7,3 anos, abaixo dos oito anos de escolaridade 

obrigatória estabelecida como lei desde 1971 (lei nº. 5.692, de 1971) e da meta de 

implantação gradativa dos nove anos até 2010 (lei nº 11.274, de 2006). Esta média cai 

para 6.3 anos se a população é preta e parda, seis anos para os que moram no nordeste, 

cinco anos para os 20% mais pobres e 4.5 anos para a população que vive na zona rural. 

A desigualdade na escolaridade acompanha as conhecidas desigualdades da sociedade 

brasileira, ajudando e reproduzi-las. 

Vários são os motivos que levam a esta situação, todos já bastante conhecidos: além dos 

fatores sociais que condicionam a aquisição da escolaridade, o acesso é restrito na 

educação infantil e há níveis insuficientes de permanência e desempenho no ensino 

fundamental, unido ao tema das desigualdades e da baixa qualidade do ensino ofertado. 

Com isto, produzimos uma escolaridade insuficiente para quem permanece no sistema, e 

excluímos da escola um contingente significativo de pessoas sem completar sua 

escolaridade. 

O Brasil tem uma população de 141, 5 milhões de pessoas com 15 anos ou mais. Destas, 

14,1 milhões não sabem ler nem escrever, 10% da população. Em 2007 apenas 2.9% dos 

jovens analfabetos entre 15 e 24 anos frequentavam algum curso de alfabetização. Entre 

os adultos, acima de 24 anos, apenas 1.8%. De cada 100 pessoas que saem dos programas 

de alfabetização apenas seis ingressam nos programas de Educação de Jovens e Adultos. 

Isto é grave porque os cursos que correspondem à primeira metade do Ensino 

Fundamental são aqueles responsáveis por sedimentar o aprendizado em programas de 
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alfabetização. Afinal, os 6 a 8 meses dos cursos de alfabetização são apenas um primeiro 

passo neste processo que deveria ter continuidade até o término do Ensino Médio. 

Desta maneira vão se produzindo os “analfabetos funcionais”, aqueles que passaram pela 

escola e não têm o domínio suficiente da leitura e da escrita para utilizar no seu cotidiano, 

no seu trabalho, na sua vida em geral. Podemos medir este indicador, por exemplo, com 

aqueles, com quinze anos ou mais, que só estudaram até 3 anos de estudos. E são muitos, 

15,5 milhões de pessoas. Se somarmos aos 14 milhões que não sabem ler nem escrever, 

chegamos a cerca de 30 milhões da população brasileira, quase 22% dos jovens e adultos 

que são incapazes de utilizar a leitura e a escrita. 

A pesquisa do IBGE mergulha neste universo e trás dados que nos ajudam a compreender 

este fenômeno e apontar soluções. Em primeiro lugar mostra o baixíssimo número de 

pessoas estudando em EJA. Do total da população em 2007 com quinze anos ou mais, 

apenas 2.0 %, 2.9 milhões de pessoas. A maioria são mulheres (54%), de baixa renda, na 

faixa etária entre os 18 e 39 anos de idade, demonstrando claramente que a EJA não tem 

sido uma válvula de escape para os adolescentes da escola regular, mito bastante 

difundido. 

Outra informação importante é que os alunos estão frequentando ou frequentaram 

principalmente o segundo seguimento do ensino fundamental ou o ensino médio, e uma 

minoria a primeira metade do ensino fundamental, demonstrando que tem mais facilidade 

de acessar a EJA as pessoas que querem complementar seus estudos do que aqueles que 

buscam consolidar sua capacidade de ler, escrever e contar. 

Sobre a motivação em frequentar os estudos, 70% responderam que era para voltar a 

estudar ou para adiantar os estudos (fazê-lo de forma mais rápida). Apenas 19% dos 

entrevistados responderam que a motivação para estudar era para conseguir melhores 

oportunidades de trabalho. Estas respostas apontam para um interesse maior dos alunos 

para sua formação geral do que um olhar instrumental para a escola como acesso para 

melhores empregos. 

Dentre os motivos para a não conclusão do curso de EJA, os principais foram: o horário 

das aulas não era compatível com o horário de trabalho ou de procurar trabalho (27,9%); 

ou com o horário dos afazeres domésticos (13,6%); não havia curso próximo à residência 

(5,5%); não havia curso próximo ao local de trabalho (1,1%); não teve interesse em fazer 
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o curso (15,6%); tinha dificuldade de acompanhar o curso (13,6%). Apenas (0,7%) disse 

não ter conseguido vaga. Estes dados demonstram que uma das dificuldades principais 

para o aluno freqüentar a EJA é a inadequação ou inexistência dos cursos ou horários 

compatíveis com a vida desta população jovem e adulta. É por isso que dos poucos que 

foram atendidos até 2007, 42,7% largaram os estudos. 

As informações sobre a inexistência, insuficiência ou inadequação na oferta de cursos, 

unida ao fato de que apenas uma parcela mínima dos que frequentam cursos de 

alfabetização tem continuidade nos programas de EJA, e ainda o fato de apenas 24% das 

escolas públicas oferecem EJA, nos apontam para os principais problemas no 

atendimento desta parcela da população. 

A grande realidade é que o governo federal ainda não encontrou seu papel neste tema. 

Apenas para falar da história recente, transitamos da omissão do governo FHC, que 

transferiu recursos públicos destinados à alfabetização para a ONG Alfabetização 

Solidária, criada e dirigida pela primeira-dama Ruth Cardoso, para o programa Brasil 

Alfabetizado do governo Lula, que apesar de trazer para a responsabilidade desta oferta 

para o poder público, ainda não conseguiu chegar com qualidade aos que demandam estes 

serviços, nem conseguiu garantir a continuidade dos alfabetizados em programas de EJA. 

A grande maioria dos governos estaduais e municipais tem mostrado pouco empenho no 

atendimento de jovens e adultos, não identificando, como exige a legislação, aqueles que 

necessitam se escolarizar, e muito menos oferecendo vagas de forma adequada para 

facilitar a participação dos alunos. 

A sociedade civil, por sua vez, ao sair da clandestinidade que marcou sua atuação na 

alfabetização de adultos na década de 1970, também não conseguiu um lugar nesta seara, 

algumas vezes desempenha papel de executora terceirizada, outras vezes, quando não 

consegue apoio suficiente para um trabalho consequente, acaba por realizar uma 

alfabetização superficial e sem continuidade nos sistemas de ensino. 

Apenas para recordar, o Plano Nacional de Educação, aprovado em 2000, estabeleceu 

erradicar o analfabetismo até 2010, além de assegurar para 2005 a oferta de educação de 

jovens e adultos equivalente às quatro séries iniciais do ensino fundamental para 50% da 

população de 15 anos e mais, e até 2010 a oferta de cursos equivalentes às quatro séries 
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finais do ensino fundamental para toda a população de 15 anos e mais que concluiu as 

quatro séries iniciais. 

 

1.2 – INSERÇÃO SOCIAL DO JOVEM 

 Esse problema do baixo nível de escolaridade dos jovens no Brasil implica em 

outra consequência prejudicial à sociedade no âmbito da inserção do jovem no mercado 

de trabalho. Segundo dados da PNAD e as informações apresentadas no Gráfico 1, a 

dedicação exclusiva à escola é predominante até 18 anos, a partir de quando o trabalho 

assume esse papel. Vale notar que a combinação de trabalho e estudo cresce 

paulatinamente a partir dos dez anos, com a contribuição maior do trabalho em áreas 

rurais, e atinge o seu pico aos 17 anos. Assim, a mudança drástica em termos de entrada 

no mundo do trabalho se dá entre 17 e 19 anos, aumentando mais fortemente a partir dessa 

idade. 

 

A frequência à escola praticamente se universalizou entre 10 e 12 anos, quando mais de 

98% das crianças frequentam a escola de forma associada ao trabalho ou não. 

Considerando as idades de frequência obrigatória de 6 a 15 anos, os percentuais variam 

acima de 90%, percentual relativo à idade de 15 anos. Nesse sentido, a norma legal está 

sendo razoavelmente respeitada. Cabe observar, no entanto, que a maior frequência à 

escola se dá aos 10 anos (98,5%), havendo abandono gradativo a partir de então. No que 
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concerne estritamente à frequência à escola, o problema principal não consiste no 

abandono da escola antes dos 15 anos, mas no atraso escolar, que faz com que isso ocorra 

antes que o ensino fundamental tenha sido concluído. 

A proporção de jovens que nem estudam nem trabalham, que inclui indivíduos na PEA 

na condição de desocupados, cresce paulatinamente a partir dos 12 ou 13 anos, 

apresentando uma evolução semelhante à dos que só trabalham até os 18 anos. Nessa 

idade, o percentual aumenta fortemente e se mantém depois em um patamar estável, em 

torno de um quinto da população. Trata-se de uma proporção elevada, relativa a um 

contingente de jovens sob condições diferenciadas - busca de emprego, casamento ou 

maternidade, afazeres domésticos, além de transições diversas, que variam conforme o 

status socioeconômico do jovem e a situação de residência urbana ou rural. Embora esse 

não seja um indicador habitual de mercado de trabalho, a proporção de jovens que nem 

estudam nem trabalham é reconhecida como útil para medir o potencial não utilizado de 

trabalho dos jovens. No plano individual, a inatividade do mercado de trabalho, associada 

à não frequência à escola, é uma das variáveis-chave a considerar quando se trata de medir 

o grau de vulnerabilidade dos jovens. 

Estes dados remetem diretamente às questões quanto ao processo de inserção dos jovens 

no mercado de trabalho. Além de evidenciar que o processo de escolarização permanece 

curto - mesmo abstraindo a questão do atraso escolar -, mostra que os 18 anos podem ser 

usados como uma idade de referência para analisar a situação dos jovens no mercado de 

trabalho, já que, a partir daí, menos da metade dos jovens continua a estudar. Fica 

evidente, ainda, que, embora haja uma importante superposição da escola com o trabalho, 

que atinge o pico de 25% para o contingente de 17 anos, a transição da escola para o 

mundo do trabalho não se faz sem tropeços, já que, entre 21 e 25 anos cerca de um quarto 

dos jovens nem estudam, nem trabalham. 

O prolongamento da escolaridade pode ser entendido de duas maneiras. Por um lado, é 

uma forma de reduzir o déficit educacional, melhorando, no futuro, as condições de 

empregabilidade e de rendimento. Por outro, trata-se de postergar a inserção no mercado 

de trabalho, escapando, assim, das atuais condições adversas para a inserção produtiva, 

que se refletem na alta taxa de desemprego aberto. 
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Em princípio, o aumento da escolaridade deve melhorar as condições de inserção, seja de 

obter uma ocupação, principalmente se o ensino médio for concluído, seja de aumentar o 

rendimento do trabalho, já que os retornos à educação permanecem fortes. Evidências 

recentes mostram que, embora o prêmio salarial associado aos ciclos mais baixos de 

educação - 4 e 8 anos de estudos completos - venha declinando nos últimos 15 a 20 anos, 

o que é compatível com a demanda por mão-de-obra crescentemente qualificada, ainda 

ocorrem ganhos importantes mesmo para aqueles que completam oito anos de estudo, em 

torno de 15%, em relação àqueles que completaram apenas 4 anos de estudo. 

No entanto, postergar a entrada no mercado de trabalho também tem custos. Sabe-se que, 

para os jovens, ter alguma experiência de trabalho é mais importante que a escolaridade. 

De fato, há evidências empíricas que, para os indivíduos de 15 a 24 anos, "o mercado de 

trabalho valoriza mais a experiência que a escolaridade" e que um ano a mais de 

experiência aumenta em 20% a probabilidade de o jovem estar ocupado, enquanto um 

ano a mais de escolaridade aumenta essa probabilidade em apenas 1%. Desse modo, é 

possível que o aumento da escolaridade, mas com a postergação de entrada no mercado 

de trabalho, signifique, no futuro, taxas crescentes de desemprego para a faixa etária 

acima dos 25 anos. Isso significaria transferir para uma parcela crescente dos que 

consideramos não-jovens as dificuldades de inserção, associadas à falta de experiência de 

trabalho dos jovens. 

Quanto ao rendimento do trabalho, os dados da Tabela 5 mostram que o rendimento 

médio dos jovens permanece muito baixo em relação ao dos não-jovens. Embora os 

jovens tenham sofrido perdas reais do rendimento do trabalho nos últimos anos, como os 

demais trabalhadores, sua desvantagem relativa diminuiu ligeiramente. Isso não ocorreu 

por se tratar de jovens, mas porque os seus rendimentos são mais baixos, e os rendimentos 

baixos tiveram menos perdas no período, em parte em função da política de valorização 

real do salário mínimo. Essa evolução certamente contribui, embora marginalmente, para 

o declínio da desigualdade que vem se observando desde 1997, já que o rendimento do 

trabalho dos jovens é, em média, cerca da metade do dos trabalhadores não-jovens. 
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Para um determinado nível de qualificação, o rendimento do trabalho dos jovens é mais 

baixo que o dos não-jovens, já que um determinante importante do rendimento do 

trabalho é a experiência do trabalhador. Dado o baixo nível de escolaridade da mão-de-

obra brasileira, seria desejável que tivesse havido um salto em termos de qualificação de 

jovens nesses últimos anos, de modo a propiciar uma maior redução dos diferenciais de 

rendimento entre jovens e não-jovens. O fato de isso ter ocorrido muito marginalmente 

entre 1996 e 2005, é evidência de que permanecem déficits educacionais importantes 

dentre o contingente jovem. 

O baixo nível de qualificação dos jovens brasileiros pode explicar as dificuldades de 

inserção e, de forma mais geral, a alta proporção de jovens que nem estudam nem 

trabalham. 

Apesar dos avanços realizados em termos de acesso à escola, persistem problemas sérios 

de baixo aproveitamento e elevadas taxas de repetência, que, como se viu na Seção 3, 

desembocam em abandono gradativo da escola, especialmente a partir dos 12 anos. Como 

as taxas de frequência à escola declinam com a idade - de 53,5% aos 18 anos para 14,9% 

aos 25 anos -, sua combinação com o atraso escolar elevado resulta em baixo nível de 

escolaridade para um contingente significativo dos jovens. Esse fato é especialmente 

grave, porque o mercado de trabalho tende a se especializar e, portanto, a excluir 

indivíduos com pouca escolaridade. Embora indivíduos que já trabalham possam 

compensar, em parte, a baixa escolaridade com a experiência, é bem mais difícil a 

inserção inicial no mercado de trabalho de um jovem pouco escolarizado. 

As evidências empíricas que mostram a existência de um enorme contingente de jovens 

de 18 a 25 anos tão pouco qualificado são, sem dúvida, alarmantes. Isso porque, como se 

sabe, o mercado de trabalho brasileiro se especializa rapidamente, excluindo 

trabalhadores com baixa escolaridade. 
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Como se sabe, a exclusão dos trabalhadores menos qualificados, inicialmente em 

detrimento dos ocupados com menos de quatro anos de escolaridade, evolui naturalmente 

para uma crescente exigência em termos de anos de estudo. A rapidez e a intensidade 

desse processo pode ser visualizada através da mudança de composição da estrutura dos 

ocupados segundo anos de estudo nos últimos dez anos, como mostra a Tabela 8. Embora 

trabalhadores com menos de 8 anos de escolaridade ainda representem quase 50% dos 

ocupados, em 2005, sua participação caiu drasticamente em relação aos 63% que 

representavam em 1996, e mesmo seu número absoluto declinou. Em contrapartida, a 

participação aumenta fortemente para aqueles com pelo menos o ensino médio completo. 

Os resultados de 2005 indicam que o ensino médio já constituiu o requerimento mínimo 

de escolaridade para os novos trabalhadores. 

Embora essa tendência à qualificação crescente da mão-de-obra seja um fenômeno 

desejável e, de certa maneira, inevitável, em função da aceleração do progresso 

tecnológico, a velocidade com que ocorre se constitui, naturalmente, em objeto de 

constante preocupação. A baixa escolaridade significa uma desvantagem relativa para os 

jovens no mercado de trabalho, o que pode ser visto por dois ângulos distintos: o da 

condição na atividade e na ocupação e o do rendimento. 

 

 

Quanto ao rendimento do trabalho, o dos jovens pouco escolarizados, que não frequentam 

a escola, é cerca de 1/3 inferior ao verificado para o total dos jovens. Como é fato geral, 

os rendimentos obtidos nas áreas mais desenvolvidas, das quais a metrópole de São Paulo 
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é uma proxy, são mais favoráveis, o que tem a ver com o nível de produtividade das 

atividades econômicas e com o custo de vida local. No entanto, o mercado de trabalho, 

nessas áreas, é naturalmente mais exigente, de modo que rendimentos são obtidos por 

uma proporção relativamente baixa desses jovens, isto é, aqueles que conseguem 

ocupação remunerada, 53% na metrópole de São Paulo. 

Embora a baixa escolaridade possa ser associada à pobreza - de fato, dentre os jovens 

pobres, 41% têm baixa escolaridade e não frequentam a escola, enquanto dentre os não-

pobres a proporção é de 18% -, em números absolutos, os contingentes de jovens nessas 

condições não são radicalmente diversos, quando se considera o país como um todo, 

embora para sub-áreas específicas ocorram situações diferenciadas, e nem sempre os 

maiores contingentes de jovens pouco educados possam ser classificados como pobres 

(Tabela 11). Assim, na metrópole de São Paulo, onde o contingente de jovens pouco 

educados e que não frequentam a escola é relativamente restrito, os jovens são 

majoritariamente pobres e, provavelmente, migrantes recentes. Já no Sudeste rural, a 

maioria desses jovens se classifica como não-pobres. 

 

Esse fato evidencia que, mesmo dentro de um grupo definido a partir de uma característica 

tão específica, o seu perfil pode ser muito diferenciado, havendo, em particular, 

diferenças geográficas importantes. Especificidades locais em termos de incidência e 

caracterização dos jovens vulneráveis têm de ser levadas em conta na concepção das 

medidas que visem a equacionar as questões estreitamente vinculadas de baixa 

escolaridade, dificuldades de inserção no mercado de trabalho, baixo rendimento e 

pobreza. 
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CAPÍTULO II – O MERCADO ÓPTICO 

2.0 – COMO SE ORGANIZA 

O mercado óptico brasileiro está em emergente crescimento, ele é formado por 

óticas, laboratórios e empresas fornecedoras de lentes, maquinário e aparelhos para todo 

o setor. Frente a todo esse mercado presente em nosso país, está a Associação Abióptica, 

Associação Brasileira da Indústria Óptica, que foi criada para acolher todas as empresas 

do setor. 

A Associação Abióptica foi fundada em 11 de novembro de 1997. Até 2002, a 

associação era parte do SINIOP - Sindicato da Indústria Óptica. Mas a instituição ganhou 

independência e identidade própria a partir de 2003 com a abertura de mercado e o 

crescimento das empresas de representação internacional, entre outras organizações. 

Também teve o apoio de indústrias nacionais, que também se filiaram, o que somou forças 

para ampliar a atuação da Abiótica no mercado. 

Com mais liberdade para desenvolver projetos para o segmento, a Abióptica 

desenvolveu um novo modelo de gestão, com uma assembleia - órgão máximo, conselho 

de administração com até 44 membros e comitê gestor com 12 membros – como órgão 

auxiliar da direção executiva. O resultado dessa mudança pode ser conferido pela união 

dos associados, maior democracia e efetivação dos trabalhos da Abiótica como essenciais 

para o desenvolvimento do setor. 

Com 15 anos de história e, atualmente, com mais de 100 associados, a Associação 

Brasileira da Indústria Óptica – Abióptica consolida-se como a mais importante 

instituição do segmento óptico brasileiro. Ela reúne 90% das empresas do setor, acolhe 

indústrias, fabricantes, importadores e distribuidores - incorporando o varejo e a mídia 

especializada. Seu principal objetivo é fomentar os negócios no segmento e regulamentar 

o setor, com intensa e efetiva atuação no mercado. O resultado desse trabalho pode ser 

visto com as novas possibilidades de crescimento para o setor por meio de suas ações, 

sempre na vanguarda dos acontecimentos. 

Uma pesquisa que foi encomendada pela Abióptica revelou dados importantes 

sobre o tamanho do setor óptico no Brasil e mostrou um ramo em franco crescimento, 
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com cerca de 30 mil pontos de venda e que quase dobrou de tamanho nos últimos quatro 

anos. 

Comparando os acontecimentos do período de tempo entre os anos de 2006 e 

2010, a região que mais viu surgir novas unidades de varejo foi o Centro-Oeste (hoje com 

2.032 lojas e crescimento acumulado de 24,4% no período), seguida pelo Sudeste (hoje 

com 12.774 ópticas e evolução de 13,7% desde 2006). O Nordeste, que soma 7.235 

ópticas (crescimento de 12%) vem na sequência e as regiões onde essa expansão no 

número de lojas foi menor foram o Norte (903 ópticas em 2010, 3,7% de crescimento no 

período) e o Sul, com 3.185 ópticas (1,9% de expansão). 

Outro dado interessante levantado no estudo é a questão das condições de 

pagamento do consumidor nas ópticas. Revelando um setor altamente dependente de 

crédito, a pesquisa mostra que só 1% optam por pagamento à vista. Outros 13% preferem 

parcelamento em três vezes, 17% em quatro vezes e a maioria (44%) parcela suas compras 

em seis vezes. A pesquisa completa ainda traz informações sobre volumes de vendas de 

lentes, armações, importação, ilegalidade, entre outros dados. 

O varejo óptico brasileiro fechou o ano de 2010 com 26.129 pontos de venda – 

desse total, 49% estão concentrados na região sudeste. O número de lojas aumentou em 

todas as regiões do país, especialmente no centro-oeste (uma evolução de 23,4%). 

As capitais reúnem quase um terço das ópticas no Brasil – para ter uma ideia, a 

concentração de população nas capitais do país, fica em 24%. Já as cidades com menos 

de 50 mil habitantes possuem uma relação até superior – mais de um terço – em relação 

ao número total de ópticas. 
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Nos últimos cinco anos, o mercado segue em trajetória de ascendência, obtendo avanços 

significativos: na primeira pesquisa, movimentava R$ 8,8 bilhões e, no ano passado, esse 

valor ficou em R$ 15,9 bilhões. Sendo um setor de peso no mercado brasileiro. 

 

 

 

 



18 
 

2.1– QUAL SEU PAPEL SOCIAL? 

O mercado óptico possui uma grande responsabilidade social, pois está diretamente 

ligado à saúde visual. Essa é também uma grande preocupação da Associação Abióptica 

que luta todos os dias para combater a pirataria e o comércio de óculos e lentes não 

autorizados, que podem causar danos irreversíveis à visão de seus consumidores pelo fato 

de não possuir lentes com camadas de proteção UV. 

Cerca de 10.000 mil novos consultores com formação técnica e qualificação para 

atendimento de qualidade serão necessários para suprir a nova demanda do mercado 

óptico. E de onde virá, quem, como e onde será treinado este contingente expressivo? 

Todo país deseja crescer e ir cada vez mais longe com melhores serviços e 

tecnologias, mas crescer sem estrutura básica, entretanto é um risco sério que não se deve 

tolerar. Sem educação não há progresso, haja vista nossa alienação e estagnação de 

séculos que impediu uma competição mais igual com países desenvolvidos. 

 Por isso existem iniciativas do próprio setor óptico para fornecer às empresas a 

mão de obra com a qualificação e formação técnicas esperadas para suprir esse grande 

contingente necessário para o crescimento esperado do setor. 

 

2.2– A FUNDAÇÃO ABIÓPTICA 

 Frente a toda a importância do setor óptico no mercado brasileiro, a Associação 

Abióptica teve a iniciativa de dedicar parte do seu tempo, atenção e recursos para criar 

uma fundação que atenda as necessidades sociais do setor e que faça com que a atuação 

das empresas que o formam tenha um sentido maior que o do simples comércio. 
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 E assim surge a Fundação Abióptica – Pelo Direito de Enxergar Direito, que é 

uma entidade civil, sem fins lucrativos, que tem em sua essência e premissas a defesa dos 

direitos do cidadão – crianças, adolescentes, adultos e idosos – de enxergar direito. Foi 

criada para desenvolver ações que visem a gerar e administrar meios e recursos que 

propiciem aos jovens em situação de vulnerabilidade social uma melhor qualidade de 

vida. 

 

 

 A Fundação visa ser agente de transformação da sociedade por meio da promoção 

de ações de implantação de políticas públicas na defesa do cidadão de enxergar direito, 

assim como a criação de oportunidades de qualificação profissional voltadas ao mercado 

óptico, além do desenvolvimento pessoal para jovens em situação de vulnerabilidade 

social. 

 Tem a missão de proporcionar á sociedade condições de melhora na saúde visual 

e possibilitar a inserção de jovens em situação de vulnerabilidade social no mercado de 

trabalho por intermédio de programas de formação profissional. E presa pelos valores de 

desenvolvimento social, comprometimento, transparência, altruísmo e ética. 

 A Fundação Abióptica se propõe a ser um agente de transformação social. Para 

isso estruturou suas atividades sobre quatro pilares de sustentação: Transformação Social, 

Saúde, Educação e Voluntariado. Abaixo segue uma declaração do presidente da 

fundação, Edy Titelbaum, mostrando o carinho e importância de sua atuação. 

“Por acreditar que somos capazes de promover a transformação social por meio 

da educação, em 2009 implantamos projetos para viabilizar a inserção de jovens no 

mercado de trabalho, após sua qualificação profissional, assim como para contribuir com 

a melhora da qualidade da saúde visual da população carente. 
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Tais projetos têm como foco principal a mobilização da comunidade como um 

todo para duas questões traumáticas e que demonstram claramente a necessidade de ações 

como as adotadas pela Fundação Abióptica: inserção profissional e melhora da saúde 

visual. 

Por continuar acreditando, com base nos resultados apresentados em 2009, que 

somos capazes de promover a transformação social por meio da educação, em 2011 

daremos continuidade aos projetos realizados, atendendo mais uma turma com as mesmas 

características e objetivos, certos de que os resultados não poderão ser diferentes dos 

traçados em nosso plano estratégico, que tem como premissa mudar a vida de 15 jovens 

que passaram por um processo de seleção rigoroso e bem elaborado. 

Embora os desafios sejam muito parecidos com os do ano anterior, é importante 

ressaltar que os resultados precisam ser ‐ como de fato serão ‐ muito melhores, tendo em 

vista que a coordenação da entidade já dispõe de maior conhecimento da causa, assim 

como do apoio de um número cada vez maior de empresas que compartilham dos mesmos 

ideais. 

E por acreditar que a justiça social só poderá ser possível quando as oportunidades 

de desenvolvimento pessoal e formação forem iguais para todos, agradecemos aos 

colaboradores, sejam profissionais ou instituições, que estiveram conosco ao longo deste 

ano, apoiando e possibilitando a realização dessas atividades, aproveitando para fortalecer 

o apelo para que continuem nos auxiliando na continuidade dos trabalhos”. 
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CAPÍTULO III – PROJETOS SOCIAIS 

3.0 – PROJETO FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 O Projeto de Formação Profissional surgiu no ano de 2009, já que a Fundação 

Abióptica acredita na transformação social por meio da Educação. Por isso, investe neste 

projeto com o objetivo de possibilitar que jovens em situação de vulnerabilidade social 

tenham acesso a um processo de qualificação que lhes permita serem inseridos no 

concorrido mercado de trabalho. Em seu terceiro ano de atuação, o projeto se manteve 

com excelentes resultados.  

Em 2009 dos 130 inscritos, 15 jovens foram selecionados e atendidos, tendo 

desta forma sua qualidade de vida melhorada, não somente no que diz respeito à questão 

profissional, como também por terem sido abordados ao longo do ano temas como 

cidadania, meio ambiente, formação educacional, entre outros. Todos foram 

encaminhados para entrevistas em empresas do setor, destes, 12 foram empregados, um 

índice de aproveitamento de 80%. 

O curso de Montador Óptico é oferecido gratuitamente a jovens carentes, pelo 

professor Luis Pinguelo, com o principal objetivo de formar jovens na profissão do ramo 

óptico e incluí-los no mercado de trabalho. 

A seleção dos participantes é feita em duas etapas. Na primeira, o candidato realiza 

a inscrição e num segundo momento é entrevistado por um professor e uma psicóloga. A 

cada edição são aprovados 15 alunos.  

As primeiras edições contavam com uma duração de dez meses e 

aproximadamente 800 horas, o curso era dividido em dois módulos. No módulo de 

Cidadania são ministradas aulas de conhecimento pessoal, como a Descoberta do Eu, 

Família, Saúde, Meio Ambiente e Ecologia, Comunicação e Tecnologia e 

Empreendedorismo. Já o módulo Técnico Introdução Profissional, compreende os temas 

Mundo da Óptica, Introdução ao Laboratório, Princípios Básicos da Óptica, Montagem 

de Lentes Oftálmicas, Técnicas de Venda e Organograma e Fluxograma da Óptica.  
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Para Luis Pinguelo, técnico em Óptica e um dos professores do curso, a principal 

meta é formar mão de obra especializada para o ramo óptico e contribuir com a sociedade 

na formação de jovens, proporcionando a oportunidade do primeiro emprego.  

"É importante ressaltar que os alunos finalizam o curso com uma excelente 

bagagem de conhecimentos para trabalhar em qualquer área do setor óptico. Isso porque 

todos os anos fazemos atualizações na grade curricular, sempre priorizando as 

necessidades do mercado de trabalho. As empresas interessados em contratar nossos 

alunos estão cientes de que essa é a oportunidade do primeiro emprego, mas que é 

possível também aprimorar o conhecimento e formar um profissional de acordo com o 

perfil de cada empresa" – Luis Pinguelo.  

De acordo com Bento Alcoforado, diretor presidente da Associação Brasileira da 

Indústria Óptica (Abióptica), "Essa é uma iniciativa pioneira e inédita, pois alia projeto 

social à formação profissional e oportunidade de emprego”. 

Depois o curso passou a ter a duração de apenas seis meses, visando conseguir 

atender a um numero maior de jovens e aproveitar a grande demanda por profissionais no 

ramo. Durante os seis meses de curso, a turma formada por em média quinze alunos, ainda 

recebe aulas técnicas para especialização no ramo óptico, e continuam sendo abordados 

assuntos de cunho social, o que faz toda a diferença no resultado final da formação desses 

jovens, já que o recrutamento dos candidatos é feito na zona sul de São Paulo, em 

comunidades carentes, de classe baixa, visando atender jovens com necessidades, mas 

também com interesse e potencial para entrar no grande ramo óptico. 

Além dessas atividades ministradas em uma sala de aula na sede da Fundação 

Abióptica, o professor Luis Pinguelo busca sempre trazer novas oportunidades e desafios 

aos seus alunos. Por isso, sempre que possível, são agendadas visitas a empresas do ramo, 

a laboratórios de montagem e de surfassagem, tudo para que seus alunos tenham o 

máximo de contato com a realidade do ramo óptico e para que tenham o máximo de 

oportunidades e aprendizado. 

Um exemplo dessas visitas à empresas foi quando a quarta turma do curso visitou 

as instalações da empresa Multfoco. O objetivo desse evento foi disponibilizar aos alunos 

uma primeira vivência no mundo empresarial e corporativo onde, puderam ver toda a 
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estrutura de uma empresa comercial e de serviços. Conheceram as linhas de produtos, 

insumos, acessórios e serviços de manutenção. 

 

Puderam também ter contato com os profissionais de cada área da empresa e após 

o lanche oferecido, escutaram o depoimento desses profissionais sobre carreira e futuro. 
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Durante o ano que antecede a implantação é importantíssimo que a fundação 

consiga efetuar a seleção de alunos e a composição da unidade. E para isso segue o 

cronograma de implantação abaixo. 

 

Necessidades da unidade: 

 Espaço para sala de aula em conjunto ou não com o laboratório. 

 Máquinas / materiais / equipamentos angariados com os nossos parceiros. 

 Divulgação com os parceiros para ajuda na seleção dos voluntários. 

 Alimentação, uniforme e transporte fornecidos pela unidade.  

 Data de início das aulas  

 Número ideal pedagogicamente para que tenhamos um ensino mais próximo entre 

os alunos, seria entre 12 e no máximo 20 (de acordo com o espaço). 

 

Datas que utilizadas na unidade de São Paulo: 

 Divulgação para seleção: segunda semana de Agosto até final de Setembro. 

(dependendo do número de inscrições pode-se encerrar antes). 

 Seleção e entrevistas: Outubro. 

 Definição de selecionados e matrícula Novembro. 

 Sempre ter alguns inscritos como Suplentes, para substituição em caso de 

desistência antes do inicio do curso ou após as visitas. 

 Novembro, Dezembro com possibilidades até Janeiro, visitas ás residências para 

explicação aos pais e comprovação de situação. 

 Empregabilidade: Outubro começam as divulgações para os parceiros 

(lab./lojas/administrativos mais técnicos) e outras empresas que pretendam 



25 
 

contratar funcionários. Fazemos uma semana de estágio na última semana de 

outubro para que as empresas que passaram os perfis analisem e confirmem ou 

não a contratação. 

 

INSCRIÇÕES E SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO: 

Pré-requisitos para as inscrições: 

 Estar estudando em escola pública. 

 Ter entre 16 e 19 anos. 

 Família não ter condições de pagar por um curso profissionalizante. 

A seleção é feita em escolas públicas. Desde a primeira turma entramos em contato 

com a Diretoria da escola ou a Coordenação pedagógica, no começo era mais complicado 

e difícil o acesso, pois ninguém conhecia a Fundação e achavam que se tratava de um 

desses cursos que afirmam ser gratuito e depois começam a cobrar dos pais dos alunos.  

Algumas escolas apesar de achar o curso muito bom não nos deixam passar nas salas, 

mas afixam a propaganda no mural. 

Quando troca-se a Diretoria da escola ou a coordenação, temos que explicar todo o 

processo novamente e algumas deixam apenas fazer a propaganda do curso nos murais, 

ou a coordenação passa falando na sala. 

Outro processo que faz parte da seleção são as indicações. Recebemos indicações de 

candidatos á alunos dos próprios alunos, dos pais dos ex-alunos, vizinhos destes, centros 

comunitários sociais e dos parceiros da Fundação Abrinq. 

 

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE ALUNOS: 

Após o período de inscrições, as fichas são avaliadas pelo professor e a psicóloga 

voluntária. São analisados condição financeira, moradia, condição familiar e estes 

critérios ainda não definem a exclusão do candidato. 
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Os candidatos são chamados para entrevista e sempre que possível a psicóloga 

voluntária participa. 

Nesta entrevista explicamos todo o funcionamento do curso e tentamos avaliar a 

verdadeira vontade do candidato. Tentamos fazer com que o jovem demonstre realmente 

que quer fazer o curso e o principal, que deseje realmente o primeiro emprego.  

Ao longo do curso são trabalhados os traços de personalidade com o professor e 

os voluntários para que tenhamos a transformação do jovem, exemplos os tímidos o lado 

para soltarem a personalidade, os desorganizados a trabalhar em equipe e respeitar 

horários e etc. Sempre preparando a parte técnica, mas muito para ambiente de empresa, 

comportamento profissional o tempo todo, pois eles não têm experiência nenhuma de 

rotinas de trabalho. 

 

3.1– OUTROS PROJETOS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NO SETOR 

ÓPTICO 

Outra iniciativa da Fundação Abióptica é o Projeto Nossas Crianças, que a partir 

de uma parceria com a Fundação Abrinq, tem tornado possível atender crianças e jovens 

da rede “Nossas Crianças”, cabendo à Fundação Abióptica a doação dos óculos àqueles 

em que for diagnosticada a necessidade do uso das lentes corretivas para melhora da 

qualidade da saúde visual.  

O índice de atendimento teve sua elevação observada ao longo do ano, tendo como 

previsão mensal o número de 50 (cinquenta) atendimentos por mês. Os atendidos por essa 

parceria puderam fazer a escolha das armações, cedidas por empresas como: Master 

Glasses Indústria Óptica, Jaguar Produtos Ópticos, Ikony, Sáfilo do Brasil, entre outras, 

que entenderam a importância do projeto e nos contemplaram mais uma vez com seu 

apoio. 

A ideia é  alavancar as doações por intermédio de ações de divulgação mais bem 

elaboradas e periódicas e intensificar o trabalho, visto que já conseguimos ter uma visão 

do déficit de indivíduos necessitados dessas doações, chegando a algo muito mais 

próximo da realidade. 
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Iniciativas não veem apenas da fundação, mas também de empresas, muitas das 

empresas do ramo colaboram com a fundação seja financeiramente como também 

fornecendo equipamentos para as aulas e dando a oportunidade de receber os alunos no 

dia-a-dia da sua empresa. 

Outro exemplo de projeto social foi um criado pela franquia Super Ótica São José, 

de Poços de Caldas, Minas Gerais, administrada pelo empresário e franqueado Ciro 

Vilela, o qual promoveu e patrocinou uma ação de fundamental importância para todas 

as crianças carentes de todas as regiões da cidade. 

A parceria da Ótica, que ofereceu armações e lentes grátis juntamente com as 

consultas também gratuitas realizadas pelos médicos do Instituto Donato de oftalmologia, 

fez com que a população tivesse acesso à saúde através dos cuidados e prevenção de 

problemas relacionados com a visão de inúmeras crianças. 

O Objetivo deste projeto, foi atender de forma solidária ao próximo que merece 

uma assistência digna e de qualidade sempre visando um futuro melhor para as crianças. 

 

Sempre surgem novas ações e projetos buscando dar a sociedade uma melhor 

qualidade de vida. O Instituto de Olhos Freitas promoveu no último dia 20 de novembro, 

a campanha "Um olhar solidário", que ofereceu atendimento oftalmológico gratuito para 

crianças e adolescentes com idade até 20 anos de Salvador. Serão doados mais de 70 pares 

de óculos para quem necessita de correção visual. 
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A ação, que acontece pelo quarto ano consecutivo, tem como objetivo melhorar 

saúde visual e, consequentemente, qualidade de vida das crianças e adolescentes. O 

evento conta com o apoio do Instituto Varilux da Visão, das Óticas Carol, do Laboratório 

Tecnolens e também da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) e Ong Bahia 

Solidária. 

Situada na cidade de Capivari, interior de São Paulo, a Casa da Criança (CEAC) 

é uma associação civil, filantrópica, sem fins lucrativos, nem intuitos econômicos, sem 

vinculação político-partidária ou religiosa, voltada ao atendimento assistencial, 

educacional e moral de crianças e adolescentes, assim como orientar as famílias das 

crianças assistidas, procurando sua reorganização e o seu ajustamento. 

Além de proporcionar educação física, intelectual, profissional, moral, social, 

cívica, desportiva e sexual e também busca a colocação do adolescente como estagiário 

em empresas públicas ou privadas a instituição, fundada em 27 de setembro de 1994, visa 

à promoção da criança carente com vistas ao seu futuro. 

Com esta missão em foco, o CEAC esteve no centro de um projeto patrocinado 

pela Óptica Carrara e apoiado pela Transitions Optical que, não por acaso, se 

chamou Visão do Futuro.  

É um projeto que teve por objetivo cuidar dos olhos dos clientes da ótica e garantir 

o futuro das crianças do CEAC. Assim, quem adquiria na Carrara lentes da marca 

Transitions, além de cuidar dos próprios olhos e garantir uma visão saudável, garantia 

igualmente o futuro de crianças carentes, já que parte da renda foi revertida em donativos 

para a Casa da Criança. 

Fundada em 1997, a Óptica Carrara sempre buscou oferecer bons produtos, com 

tecnologia e garantia de qualidade, trabalhando com as mais modernas marcas disponíveis 

no mercado. Já a Transitions Optical se orgulha em promover uma visão saudável em 

todo o mundo, através de parcerias em causas sociais, como o projeto Visão do Futuro. 

http://www.casadacriancacapivari.org.br/
http://www.opticacarrara.com.br/
http://www.transitions.com.br/
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As duas empresas dão um testemunho de que é possível realizar projetos sociais 

em toda e qualquer área em que a sociedade apresente necessidade de auxílio. Basta o 

empresário estar sintonizado com isso, não importa seu ramo de atuação 

. 

  3.2– QUAL A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO SOCIAL 

DESENVOLVIDO POR EMPRESAS DO RAMO ÓPTICO? 

 Os trabalhos sociais desenvolvidos pelas empresas e do mercado óptico e também 

pela Fundação Abióptica são de extrema importância para a sociedade, pois com 

pequenas ações, em diversas localidades de São Paulo e do país inteiro, é possível 

melhorar a qualidade de vida das pessoas beneficiadas. E ao mesmo tempo beneficiar às 

empresas, à medida que seus gestores e colaboradores se sentem satisfeitos com o que 

puderam proporcionar a tantas pessoas, e também se sentem preenchidos, pois deram um 

sentido maior ao seu cotidiano no momento em que seu trabalho não gera apenas lucro e 

não tem como objetivo apenas o lado comercial, e sim porque valoriza as ações sociais. 
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Podemos observar isso em dois relatórios feitos por alunos da quinta turma do 

curso Montador Óptico após terem visitado a empresa Multfoco no mês de novembro de 

2014. 

O primeiro feedback foi dado pelo aluno Reginaldo, no qual fala “A visita que 

fizemos a Multfoco foi um aprendizado para cada um de nós, pelo fato do Marcelo 

(diretor da empresa) nos contar um pouco da sua experiência de vida, de falar das 

oportunidades que teve e de como agarrou todas sem pensar duas vezes. Acho que ele 

quis dizer que como somos jovens ainda devemos batalhar e agarrar as oportunidades que 

tivermos pela frente, e de como isso vai nos favorecer mais para frente. Uma coisa que 

admiro muito nas pessoas é a humildade, na Multfoco o que mais percebi de cada um, é 

que todos foram excepcionais, e nos trataram com muito respeito e dignidade. Ali percebi 

que todos eram uma família, e como o Marcelo disse todos são uma empresa. E é claro 

agradecer por ter nos mostrado os equipamentos de alta tecnologia e as ferramentas que 

tive a oportunidade de analisar. Obrigado”. 

A empresa também teve a oportunidade de receber a declaração de outro jovem, 

a aluna Jessica, que escreveu “A visita à Multfoco foi bem informativa. Conseguimos 

conhecer um pouco mais sobre as máquinas e ferramentas do ramo óptico, de vários 

modelos, umas com as mesmas funções das que temos aqui no curso, mas com modelos 

diferentes do que estamos acostumados a ver. Os funcionários da Multfoco explicaram 

detalhadamente cada função de cada uma das máquinas expostas, se preocupando com o 

nosso entendimento. Fomos bem recepcionados por todos eles. A máquina que mais me 

chamou a atenção foi a máquina de ultravioleta que colore as lentes a exposição ao sol e 

o aparelho foi o lensômetro digital da Rodenstock. Obrigada por nos receber”. 

Esses depoimentos demonstram o quanto essas atividades proporcionadas aos 

alunos no curso acrescentam e fazem diferença no conhecimento desses jovens, elas 

despertam a vontade de trabalhar para alcançar uma qualidade de vida melhor da que tem 

atualmente. E também podemos ver isso com o alto índice de empregabilidade dos jovens 

que concluem o curso, confirmando a efetividade do projeto na vida desses jovens que 

tem suas vidas completamente transformadas, para uma melhor fase. 
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CONCLUSÃO 

Como o governo apresenta baixíssimo empenho em melhorar a educação dos 

jovens, parte dessa responsabilidade é resgatada por empresas que desenvolvem 

programas sociais em busca de cumprir o objetivo de amenizar a desigualdade existente 

na sociedade. 

No mercado óptico essas ações sociais estão se fazendo cada vez mais presentes, 

o que traz apenas benefícios à sociedade. Como foram apresentados, existem vários 

projetos de assistência social, e esse é um tema de muito peso para a Associação Abióptica 

e para a Fundação Abióptica, a responsável direta pelo curso Montador Óptico. 

Este é um caminho benéfico para todos os envolvidos no processo, pois aqueles 

que estão no lado de dar, conseguem realizar uma ação maravilhosa que os satisfaz 

pessoal e profissionalmente. E aqueles que estão no lado de receber, são imensamente 

beneficiados, tendo suas vidas transformadas com portas abertas para um futuro mais 

próspero. 
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INTRODUÇÃO 

Para entender o recentíssimo conceito CRM (Customer Relationship 

Management), que abre um segmento de mercado para o qual estão convergindo desde 

desenvolvedores de software até tradicionais gigantes da indústria de hardware, pode-se 

começar por lembrar do dono do armazém. Aquele que marcava as compras em uma 

caderneta e era dado a atenções como ligar para o freguês avisando que mandaria entregar 

a encomenda, quando recebesse a mercadoria. 

O CRM ou Customer Relationship Management é, literalmente, a gestão do 

relacionamento com o cliente. Muitos associam o CRM a uma solução informática que 

permite partilhar a informação sobre os clientes de uma forma muito alargada dentro da 

empresa. Mais correto será defini-lo como um processo de gestão da mudança suportado 

numa base tecnológica que tem como finalidade atender, reconhecer e cuidar do cliente 

em tempo real. Para este fim, o CRM transforma dados dispersos em informações úteis e 

centralizadas, que devem ser utilizadas por todos em benefício, primeiro do cliente e, em 

segundo lugar, da empresa. É um método sobretudo útil ao nível das vendas: conseguir 

que os clientes atuais aumentem o seu grau de satisfação o que os levará a comprar mais 

e a dizer bem da empresa o que, por sua vez, irá atrair mais clientes. O objetivo final é 

conseguir a lealdade do cliente 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO AO CRM 

1.1– O QUE É O CRM? 

"CRM é um sistema que ajuda a empresa a reunir todo o conhecimento coletivo 

sobre clientes que possui dentro de si, colocando-o num lugar onde possa ser aproveitado 

por todos os funcionários por meio do uso de um conjunto variado de ferramentas. Com 

ele, a empresa consegue entender melhor os clientes, oferecer-lhes mais apoio, servi-los 

melhor e, em última análise, ganhar novos clientes." Juan Carlos Gaset da Pivotal. 

"CRM é alinhar estratégia de negócios, cultura organizacional, informação sobre 

o cliente e tecnologia. A organização precisa construir uma infra-estrutura que permita 

compartilhar estratégias entre as áreas de marketing, vendas e serviços. 

Outro conceito importante é o closed loop marketing: além de partilhar, é 

importante realimentar toda a organização à medida que o contato com o cliente acontece. 

Nessa perspectiva, o data warehouse permite determinar perfis mais lucrativos, 

alimentando o atendente/vendedor com informações para que ele possa oferecer opções 

de serviços compatíveis com a categoria dos clientes." Lisa Loftis, Consultora. 

Lembre-se sempre: antes de se agir em prol da causa, atendê-la. É muito 

importante. Conversando sobre as experiências com outros programadores e funcionários 

de outras agências, é comum constatarmos empresas que simplesmente compram 

qualquer “ferramenta” de CRM e começam a utilizar sem fazer qualquer tipo de 

planejamento. 

- Automatização da gestão de marketing. 

- Automatização da gestão comercial, dos canais e da força de vendas. 

- Gestão dos serviços ao cliente. 

Identificando os pontos e como funciona o conceito de marketing, devemos ir 

atrás de uma ferramenta ou seja, de uma tecnologia que atenda os pontos levantados e 

estudados pela equipe de gestão de marketing. 

Imagine o quão desmotivado ficaria um funcionário se o setor dele funcionasse 

perfeitamente com as ferramentas que ele estava utilizando e, de repente, um gestor 

maluco colocasse uma ferramenta grotesca de CRM que fizesse com que ele demorasse 

nove vezes o tempo que ele levaria para fazer o que fazia do modo antigo. 
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Portanto lembre-se: entender o conceito é importante para não confundir na hora 

de mudar a empresa. 

Para competir no cenário atual, não basta oferecer produtos e serviços com mais 

qualidade e preço menor. Também é preciso conhecer o consumidor, ser capaz de 

satisfazê-lo e não perdê-lo, logo a seguir para a concorrência. Em outras palavras, se faz 

necessário saber criar e gerenciar o relacionamento com o cliente de forma a gerar valor 

para a companhia. A grande questão é: como fazer isso? 

Uma das respostas possíveis é partir para o uso do Customer Relationship 

Management (CRM) que, em Português, significa Gerenciamento da Relação com o 

Cliente. CRM é um sistema integrado de gestão da interação com o cliente, ou seja, 

conhecer a fundo todas as necessidades e comportamentos dos clientes gerenciando 

assim, a relação da empresa com o cliente. 

O CRM busca auxiliar as organizações a conquistar possíveis clientes e a fidelizar 

os atuais, sempre tendo em mente, alcançar a satisfação total, por intermédio do 

entendimento das suas necessidades e expectativas, e possuindo tais dados, traçar 

estratégias de mercado com o objetivo de maximizar suas vendas.  

Mas toda a aplicação de CRM, só seria possível através da tecnologia, com 

ferramentas voltadas para armazenar, organizar e criar as estratégias necessárias para 

satisfazer o cliente. Assim, as ferramentas de CRM permitem que se tenha controle e 

conhecimento de todas as suas informações de maneira integrada, principalmente com o 

acompanhamento e registro de todas as interações com a empresa, que ficam disponíveis 

a todos os setores que necessitem dessa informação. 

Portanto, este projeto busca mostrar alguns conceitos básicos sobre o CRM, 

colocando assim, a exposição de um problema juntamente de sua possível solução. 

Também há a justificativa em se trabalhar com tal tema, os objetivos a se alcançar ao 

término, os métodos para o desenvolvimento do trabalho e por fim, um cronograma 

especificando os passos que foram e serão tomados. 
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1.2 - IMPLEMENTANDO O CRM 

A implementação é a fase final do processo. Apesar de todos os cuidados 

anteriores, esta fase pode ser morosa já que é necessário que, por um lado, todas as 

informações sejam integradas e, por outro, que todos os colaboradores aprendam a 

trabalhar segundo uma nova lógica, a da partilha da informação. Um projeto CRM, para 

ser eficaz, tem que ser capaz de integrar as informações recolhidas nas várias ferramentas 

à disposição das empresas atualmente para estabelecer contactos com os clientes. A saber: 

Mailings (tradicional e eletrônico), catálogos, call centers, terminais de ponto de 

vendas, comércio eletrônico, etc. 

Ao nível concreto, a implementação pode dividir-se em várias grandes fases: 

Instalação do software, introdução do software standard, desenhar o produto para resolver 

as necessidades concretas da empresa, carregamento de dados, definição de acessos, 

ações de teste, que podem durar alguns dias, elaboração de um relatório sobre as ações de 

teste, ações de formação, para o técnico de informática que ficará responsável pela 

manutenção do software, para todos os utilizadores finais, utilização propriamente dita 

por parte de todos: o período de habituação pode ser relativamente longo, sobretudo se o 

software tiver muitas potencialidades, controlo e tomada de ações corretivas. 

Durante todo este processo, o líder do projeto assim como a sua equipe, têm uma 

função de esclarecimento e de motivação essencial para que o sistema seja usado da 

melhor forma por todos os colaboradores. Por isso, a sua disponibilidade deve ser total 

para explicar as várias fases do processo, insistindo sempre na exemplificação das 

vantagens que a implementação de um sistema de CRM irá trazer para cada trabalhador 

em particular. Só assim se conseguem vencer algumas resistências. 

Um dos maiores erros que ocorre nos projetos de CRM, e que leva inevitavelmente 

a subutilização dessa técnica, é iniciar a implementação pela seleção da solução e pela 

compra do hardware como se esta decisão fosse resolver todos os problemas da empresa. 

Normalmente, a empresa investe somas significativas de recursos, porém não o 

suficiente e nem onde deveria para promover a mudança cultural e organizacional que é 

necessário para competir em tempo real. CRM é uma estratégia que possui raízes no 

marketing de relacionamento e impacta a gestão da empresa, principalmente no que se 

refere ao relacionamento com os clientes e à infra-estrutura da indústria (fornecedores e 

outros públicos). 
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A implementação do CRM está assentada em dois pilares: 

 Um processo de trabalho orientado para o cliente que permeia e é 

compartilhado por toda a empresa; 

 O uso intenso da informação do cliente, suportado pela 

informatização de vendas, marketing e serviços. 

Para não tratar o CRM como tecnologia, é recomendado que a empresa assuma a 

estratégia de CRM em quatro etapas: 

 Definição e planejamento do modelo de relacionamento 

 Redesenho dos processos de atendimento do cliente 

 Seleção da solução; 

 Implementação da tecnologia de CRM 

- Definição e planejamento do modelo de relacionamento 

Começa-se definindo como o cliente será tratado, quais os eventos de 

relacionamentos que gerarão resposta, e em que tempo, e como o plano de comunicação 

deverá ser desenvolvido para construir o relacionamento e fazer a entrega de valor de 

proposta pela estratégia competitiva da empresa. Nesta etapa é indispensável o 

envolvimento da alta direção, pois implica uma série de decisões que determinarão uma 

mudança de postura em relação ao cliente e diversas outras atividades que precisam ser 

repensadas para realmente fazer a entrega de valor. 

- Redesenho dos processos de atendimento ao cliente 

É o levantamento e documentação dos processos do atendimento do cliente, desde 

o pedido de uma visita, o atendimento telefônico, a venda pelo telemarketing, até o fluxo 

do pedido dentro da empresa. Apesar de ser considerada uma fase demorada e onerosa, a 

empresa precisa passar por essa etapa, porque 80% das falhas na implantação do CRM 

devem-se à falta de planejamento. 
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- Seleção da solução 

A decisão pela solução de CRM passa pela seleção do software, que é determinada 

pelo modelo de relacionamento. O software, por sua vez irá determinar qual é o melhor 

hardware para compor a solução. 

- Implementação da tecnologia de CRM 

É a aplicação, em toda a empresa, do processo de revisa a forma de pensar o 

negócio. Técnicas, tecnologias e processos são agora implementados para materializar a 

estratégia de CRM, incluindo telemarketing receptivo e ativo, informatização da força de 

vendas, terminais ponto-de-venda, canais virtuais e muito mais. Essa implementação 

pode ser escalonada mas deve obedecer a um ritmo que não interrompa a revisão dos 

processos operacionais ou cause descrédito na estratégia proposta. 

 

 

1.3-  MARKETING SOCIAL 

Marketing social é a gestão estratégica da transformação e mudança social, guiada 

por preceitos éticos e de equidade social. 

A principal função do Marketing Social é facilitar a adoção de conhecimentos, 

atitudes e práticas sociais (CAPs), como, por exemplo, o uso de preservativo, o hábito da 

leitura, o respeito à faixa de pedestres, o hábito de não fumar ou beber, entre outros.  O 

Marketing Social “é a gestão estratégica do processo de introdução de inovações sociais, 

a partir da adoção de comportamentos, atitudes e práticas, individuais e coletivas. Estas 
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inovações sociais são orientadas por preceitos éticos e fundamentadas nos direitos 

humanos, na equidade social” (FONTES, 2001, p. 78) e no vínculo estreito com as 

políticas públicas. 

 O Marketing Social ou Marketing para Causas Sociais, como costuma também 

ser denominado em outros países, diz respeito ao esforço mercadológico no sentido de 

associar uma marca ou instituição a uma causa social, que pode ser o desenvolvimento de 

campanhas (para prevenção da saúde e o estímulo à leitura, por exemplo) doações para 

entidades assistenciais, parcerias com entidades filantrópicas, desenvolvimento de 

trabalho junto a comunidades carentes etc. 

Conceitualmente, há algumas complicações no uso desta expressão, porque pode-

se entender, e alguns estudiosos assim o fazem, que o Marketing Social abrangeria, em 

sua amplitude os chamados Marketing Cultural, Marketing Esportivo, o Marketing 

Ecológico e o Marketing Comunitário (para só citar 4 expressões cunhadas recentemente 

e muito em voga). Na verdade, tem sentido, porque, do ponto de vista, prático estimular 

a prática do esporte, a cultura, a consciência ambiental e o desenvolvimento comunitário 

representa desenolver ações sociais importantes. Fica, portanto, de imediato, esta questão 

posta na conceituação de Marketing Social porque o próprio termo social é demasiado 

amplo. 

O Marketing Social tem ganhado corpo nos últimos anos, na medida em que 

empresas e instituições se conscientizam da necessidade de comprometer-se 

definitivamente com a comunidade, em contrapartida ao apoio que esta lhes empresta, 

comprando seus produtos e serviços, disponibilizando-lhe mão-de-obra e, muitas vezes, 

oferecendo-lhe benefícios para a sua instalação e funcionamento (como a isenção de 

impostos, em muitos casos). 

A difusão do princípio básico da Responsabilidade Social ( este conceito faz parte 

deste menu geral sobre conceitos) tem permitido o avanço do Marketing Social. Cuidado, 

no entanto, deve ser tomado no sentido de evitar que empresas e entidades 

demagogicamente o adotem para encobrir suas mazelas. Nesse caso, talvez essas ações 

ainda podem ser consideradas marketing (cada vez menos pela relação estreita que se 

passa a exigir entre atividade de marketing e a ética empresarial), mas dificilmente 

poderiam ser consideradas sociais, porque têm uma inspiração espúria. 
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É necessário olhar com desconfiança para empresas que se propõem a mascarar 

sua atuação socialmente irresponsável na comunidade (poluindo o ambiente, explorando 

o trabalho infantil, desrespeitando o consumidor etc) através de doações , apoio a grupos 

menos privilegiados ou patrocínio de campanhas educativas ou culturais. 

O Marketing Social realmente legítimo não é aquele que se pratica unicamente 

com o dinheiro, mas com a consciência e o coração. 

A maioria das intervenções na área social ainda são realizadas em caráter 

assistencialista e baseadas em uma ótica de necessidades específicas de certas populações. 

O desenvolvimento, a aplicação e a disseminação de novas metodologias para o trabalho 

na área social são insumos fundamentais para fomentar o estabelecimento e a implantação 

de políticas mais coerentes com a realidade das comunidades. 

A utilização de conceitos sobre mercado social, pode ser um importante 

instrumento de trabalho, pois utiliza ferramentas que podem permitir mudanças na forma 

de atuação na área e na potencialização de seus resultados na sua atuação com as políticas 

públicas. 

Um dos mecanismos importantes para permitir o conhecimento e a adoção de 

conceitos para atuação no Mercado Social é a circulação e a elaboração de conteúdos 

científicos e teóricos e o intercâmbio de experiências práticas sobre o tema. Já estão sendo 

desenvolvidos no Brasil, cursos de Marketing Social, voltados para uma visão adaptada 

à realidade do Mercado Social. Mas outros mecanismos de difusão desses conceitos 

precisam ser estimulado 
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CAPÍTULO II – DESAFIOS E EXEMPLOS DO CRM 

2.1- DESAFIOS DO CRM 

O fator humano tem papel fundamental no sucesso do CRM na empresa. Assim, 

a empresa deve ajudar seus funcionários a enxergar o valor das mudanças nas novas 

soluções de CRM. A cúpula da organização precisa reapresentar as informações de tal 

forma que envolva as pessoas, que façam com que elas desejem utilizar o novo sistema. 

As pessoas da área de tecnologia da empresa precisam estar mais voltadas para os 

negócios. Quanto mais compreenderem o negócio, mais podem ajudar a empresa. A 

empresa, no decurso de sua transformação para atuar com o CRM, enfrentará três 

obstáculos: 

 Resistência organizada; 

 Aprendizagem lenta; 

 Esquecimento rápido. 

Esses obstáculos serão superados mais rapidamente se a empresa possuir um 

conjunto de idéias norteadoras, articuladas por empregados no perfil certo para a função, 

com infra-estrutura de TI apoiada na estratégia de CRM, desenvolvida e implantada. 

Outro grande desafio que as empresas terão que superar é pelo fato de seus sistemas não 

estarem relacionados com seus clientes e sim com os produtos. Isso significa que os dados 

dos clientes estão dispersos por meio de sistemas de produtos sem capacidade de interface 

para juntar todos os dados. 

Raramente se pode sucatear uma infra-estrutura de informática e adotar uma 

completamente nova. Portanto, as empresas precisam encontrar meios de adaptar suas 

estruturas atuais, integrando novas tecnologias customer related (relacionadas com o 

cliente). 

É muito fácil identificar quando o CRM é aplicado de forma errada dentro de uma 

empresa. 

Atire a primeira pedra quem nunca precisou ligar para uma empresa e teve que 

repetir seus dados cadastrais para cada setor que o atendente fosse te transferindo. É 

frustrante, certo? 
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Quando você, cliente, fica frustrado com algo ou alguém da empresa que presta 

serviço para você é porque o CRM está sendo aplicado de forma errada, (quem disse que 

CRM também não são pessoas?) ou está sendo aplicado de forma certa e colocado em 

prática utilizando a tecnologia errada. 

Existem inúmeras falhas que poderíamos ficar relatando aqui incansavelmente, 

porém não é este meu objetivo. O importante aqui é você entender como deve fazer para 

evitar que o CRM da sua empresa vá por água abaixo. 

Para saber identificar quando o CRM de uma empresa está sendo aplicado de 

forma correta precisa-se de um pouco mais de contato com a empresa. Precisa explicar 

todos os setores da empresa e “experimentar” de perto como estão sendo feito os 

procedimentos internos. 

O CRM não é um sistema só. O conceito é um só, porém é muito comum vários 

softwares fazerem parte do objetivo que o CRM propõe na sua essência. 

Todos os setores da empresa vêem o cliente como uma coisa só. Todos partilham 

dos mesmos objetivos que são impostos em cada setor da empresa, porém o cliente é um 

só, sempre. 

A integração e um bom processo de relacionamento com o cliente são a chave 

para felicidade da sua empresa e dos seus clientes. 
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2.2 – EXEMPLOS DE CRM 

CRM Operacional - aplicativos de clientes que atuam como interfaces, 

integrando os sistemas de retaguarda ( back-office ) com as soluções de front-office e 

escritório móvel, incluindo automação da força de vendas, do marketing empresarial e 

serviços de suporte a cliente. 

O CRM operacional foca-se na automatização das partes do negócio orientadas 

para o cliente. 

Através de aplicações e software de CRM é possível automatizar partes do 

negócio como o marketing, as vendas e os serviços: 

- Automatização do Marketing 

Aplica a tecnologia aos processos de marketing e torna possível a segmentação de 

clientes (por vezes é feita a nível individual e ofertas únicas a um determinado cliente), a 

gestão de campanhas e marketing baseado em eventos. 

Permite ainda à empresa desenvolver, orçamentar e executar campanhas de 

comunicação. 

- Automatização da Força de vendas 

Aplica a tecnologia na gestão das actividades de vendas de uma empresa. 

- Automatização dos Serviços 

Permite às empresas automatizarem os seus serviços operacionais através de 

canais de comunicação como e-mail, SMS, call centre, entre outros. 

A automatização dos serviços depende significativamente do produto que está a ser 

comercializado. 

CRM Analítico - aplicativos que analisam os dados de cliente gerados pelas 

ferramentas operacionais com o propósito de gerenciamento de performance de suporte. 

O CRM analítico está intrinsecamento ligado ao data warehouse. O CRM analítico 
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preocupa-se com a exploração dos dados dos clientes para aumentar tanto o valor criado 

para o cliente como para a empresa e constrói-se através da informação sobre os clientes. 

CRM Colaborativo - serviços colaborativos, como edição personalizada, e-mail, 

comunidades, conferência e centros de interação e cliente capacitados à WEB, que 

facilitam a interação entre clientes e negócios. É usado para estabelecer um valor vital 

com os consumidores, além da transação, ao criar uma relação de parceria. Por último a 

parte colaborativa; onde o foco é a obtenção do valor do cliente, fundamentada em 

conhecimento e interação com o cliente. 

Alguns autores citam o CRM também como uma estratégia de negócio, muito 

apoiado nos sistemas de informação. 

Existe um desafio grande em conseguir fazer a integração entre os sistemas de 

CRM e os sistemas atuais de uma empresa, reunindo todas as informações obtidas nos 

mais diversos canais de vendas, agrupando tudo isso em uma base de dados única e 

deixando disponível para todos os departamentos da empresa, lembrando sempre que o 

foco principal é o cliente. Alguns clientes que conheço utilizam o CRM diretamente com 

a ferramenta de BI (Inteligência de negócios) para ter uma análise melhor das 

informações. 

Ao adotar a estratégia de CRM a empresa interage com todos os clientes, conhece 

os seus hábitos, criando eventos, promoções e campanhas direcionadas, torna o 

atendimento mais personalizado e consegue a fidelização do cliente. 

Uma empresa consegue identificar clientes potencias e estabelecer um 

estreitamento no relacionamento possibilitando que o mesmo passe a ser cliente efetivo. 

Contudo, para isto é preciso ter uma visão única do cliente com seus dados históricos, 

contatos e transações. CRM mantém seus clientes, aumenta seu faturamento, cria novos 

clientes e torna sua empresa referência no mercado! 

 

 

http://www.ciclocrm.com.br/
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2.3 – Marketing Direto 

O marketing direto é aquele que foca seus esforços no público que de fato tem 

interesse em determinado produto ou serviço, sem intermediários. Ele reforça o 

relacionamento com os clientes e é utilizado dentre outras coisas para fazer com que este 

seja duradouro. O marketing direto vem se tornando uma das principais maneiras de se 

chegar ao consumidor, pois embora não seja necessariamente barato ele assegura que o 

dinheiro não seja gasto com quem não tem interesse por determinado produto ou serviço. 

Sendo assim, para ser efetivo é preciso que se tenha uma carteira de clientes (que pode 

ser comprada ou da própria empresa), e mais do que isso, é preciso conhecer 

detalhadamente essa carteira. 

Para ser feito com sucesso é preciso que se consiga no banco de dados informações 

atuais sobre a população que será o alvo da campanha, tais como: idade, gênero, renda, 

estilo de vida e quaisquer outras informações que possam ser relevantes para a 

segmentação. Só depois de fazer isso será possível estabelecer com quem se está 

“falando” para então decidir a abordagem mais adequada para aquele público-alvo 

específico. 

Esse tipo de marketing deve ser utilizado fundamentalmente para manter e atrair 

novos clientes, fazendo ações direcionadas para determinado público com baixa dispersão 

de verba e gerando resultados mensuráveis. O marketing direto é útil para qualquer 

empresa, mas as pequenas em especial têm muito a ganhar com a sua utilização já que 

dessa forma não precisam utilizar mídias caras e massivas (como anúncios na televisão 

ou em revistas por exemplo), destinando uma verba menor para dirigir sua propaganda a 

um segmento ou nicho específico. 

Mais uma das formas para atingir o consumidor é a utilização 

do Marketing Direto, que se trata de abordar como antigamente o consumidor de forma 

individual, porém houve uma grande mudança com este tipo de marketing, pois 

antigamente o contato era bem próximo ao consumidor, quase um boca-a-boca para 

anunciar produtos e serviços a população, porém anos depois com o surgimento das novas 

tecnologias, televisão e internet principalmente, a forma de fazer marketing mudou 

bastante, pois as grandes empresas vêm investindo pesado neste tipo de divulgação, afim 

http://www.mestredomarketing.com/definicao-de-marketing/
http://www.mestredomarketing.com/tipos-de-marketing/
http://www.mestredomarketing.com/divulgacao/
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de conseguirem o maior número de clientes possíveis. Outra grande vantagem que a 

tecnologia nos trouxe é a possibilidade de conseguirmos armazenar um número altamente 

elevado de informações sobre a população, a fim de separar todos estes dados e 

a partir deles fazer uma divisão de potenciais clientes por categorias mais especificas 

(como região ,idade,poder aquisitivo etc.). O marketing direto é uma das táticas de 

marketing mais agressivas,  pois visa atingir diretamente cada consumidor nos meios 

de comunicação mais diversificados possíveis, O marketing direto visa criar um 

relacionamento com um cliente, através de um dialogo, pois a empresa têm que ouvir a 

opinião de seus clientes para poder criar boas campanhas publicitárias, no marketing 

direto não se deve haver um individualismo por parte da Empresa, pois ela tende a perder 

muito se não tiver um canal de comunicação com seus clientes. No marketing direto é 

muito importante a criação de boas campanhas publicitárias que falem e chamem a 

atenção dos clientes, e para isso cada vez mais deve-se se estar atento as novidades, os 

assuntos em alta, e se utilizar dos últimos recursos disponíveis. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 
 

CAPÍTULO III – FUTURO DO CRM 

3.1 – MARKETING DE RELACIONAMENTO 

Segundo McKenna (2005 p 45), marketing de relacionamento ou pós-marketing 

significa construir e sustentar a infraestrutura dos relacionamentos de clientes. É a 

integração dos clientes com a empresa, desde o projeto, desenvolvimento de processos 

industriais e de vendas. 

Vavra (1993) define o marketing de relacionamento como o processo de garantir 

satisfação contínua e reforço aos indivíduos ou organizações que são clientes atuais ou 

que já foram clientes. Os clientes devem ser identificados, reconhecidos, comunicados, 

aditados em relação à satisfação e respondidos. 

Segundo o livro Mercator XXI (11ª Edição), o marketing relacional tem o seu foco 

nos clientes já existentes e não na angariação de novos clientes e para que uma empresa 

possa apostar no marketing relacional e conseguir fidelizar os seus clientes, deverá ter em 

atenção alguns pontos, nomeadamente: conhecer bem o cliente, saber comunicar e escutar 

as suas necessidades e reconhecer a sua fidelidade. Existem diversas ferramentas que 

podem ser utilizadas para atingir os objetivos propostos pelo marketing relacional, 

nomeadamente a criação de bases de dados, a criação de uma página na internet com 

um fórum, a realização de inquéritos para medir a satisfação do cliente e os seus gostos e 

sugestões, a existência de um sistema que premie a fidelidade dos clientes ou mesmo a 

realização de eventos centrados nos clientes. 

As principais características são: 

 Interatividade: o cliente toma quando quer a iniciativa do contato, como receptor e 

emissor das comunicações; 

 Personalização: todas as ações são direcionadas e personalizadas. As empresas 

podem e devem dirigir mensagens distintas a cada cliente, adequadas às suas 

circunstâncias e historial. 

 Memorização: todas as ações deverão ser registadas em memória contendo a 

identidade, os dados, as características, preferências e detalhes das interacções 

mantidas com os clientes. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_de_dados
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_inicial
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rum_de_discuss%C3%A3o
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 Receptividade: as empresas devem passar a falar menos e a escutar mais. Além do 

mais deverão permitir que seja o cliente quem decida se quer ou não manter uma 

relação, quem defina a forma de comunicação e se a quer manter ou alterá-la. 

 Orientação para o cliente: as empresas deverão acabar com os product managers e 

passar para os consumer managers, centrando-se assim mais no consumidor, suas 

necessidades e todas as formas para que sejam satisfeitas. 

 Praticar o BtoB e o BtoC: o marketing relacional não se deve centrar apenas 

no Business to Consumer. Deverá também apostar no Business to Business por 

forma a desenvolver e explorar todas as formas de potenciação do seu negócio. 

 Pode-se dizer que nos dias de hoje, o marketing relacional é prática comum da 

maioria das empresas, pois ao desenvolvimento de estratégias de retenção de 

clientes estão associadas algumas vantagens para as empresas, nomeadamente: 

aumento da frequência das relações negociais, aumento do volume de negócios, 

redução de custos devido à diminuição da rotação dos clientes e clientes inativos 

podem novamente ser clientes ativos. 

 Com o passar dos anos, o marketing de relacionamento tem vindo a ter uma maior 

importância junto das empresas porque com os cortes de custos verificados, as 

empresas conseguem através desta área do marketing, medir resultados e 

perceberem o seu impacto direto nas vendas. Verifique a importância do marketing 

de relacionamento com mais abrangência nas sessões seguintes. 

 

3.2 – CRM COM APLICATIVOS 

Inteligência empresarial, refere-se ao processo de coleta, organização, análise, 

compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem suporte a gestão de 

negócios. É um conjunto de técnicas e ferramentas para auxiliar na transformação de 

dados brutos em informações significativas e uteis a fim de analisar o negócio. As 

http://pt.wikipedia.org/wiki/B2B
http://pt.wikipedia.org/wiki/B2C
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tecnologias BI são capazes de suportar uma grande quantidade de dados desestruturados 

para ajudar a identificar, desenvolver e até mesmo criar uma nova oportunidade de 

estratégia de negócios. O objetivo do BI é permitir uma fácil interpretação do grande 

volume de dados. Identificando novas oportunidades e implementando uma estratégica 

efetiva baseada nos dados pode promover negócios com vantagem competitiva no 

mercado e estabilidade a longo prazo.2 

Tecnologias BI fornecem histórico, atual e previsíveis visões das operações de 

negócios. As habituais funções do BI são relatórios, processos de análise online, análises, 

mineração de dados, processamento de eventos complexos, gerenciamento de 

desempenho dos negócios, benchmarking, mineração de texto, análises previsíveis e 

análises prescritivas. 

O BI pode ser usado para ajudar na decisão de uma grande variedade de negócios 

variando do operacional ao estratégico. Decisões de operações básicas incluem posição 

do produto ou atribuição de preços. Decisões de estratégia de negócios abrangem 

prioridades, objetivos e direções do mais amplo nível. Em todos os casos, o BI é mais 

efetivo quando combinado a dados procedentes do mercado em que uma companhia opera 

(dados externos) com dados de fontes internas da companhia para os negócios, como 

dados financeiros ou operacionais (dados internos). Quando os dados externos e internos 

são combinado pode fornecer um cenário mais completo,  na realidade, cria uma 

“inteligência” que não pode ser derivada por nenhum conjunto de dados. 

Com o crescimento exponencial do uso das redes sociais por grandes corporações 

nas suas estratégias de negócios, o BI também precisou se reinventar. Várias empresas 

estão desenvolvendo software para ter à disposição o seu histórico de interações e 

relacionamento na Internet. 

A informação é hoje poderoso recurso das organizações, permitindo seu perfeito 

alinhamento estratégico por meio de constantes fluxos bidirecionais entre a empresa e o 

macro ambiente, criando condições para que esta viabilize seus objetivos e cumpra sua 

missão corporativa. 

Customer Relationship Management, ou CRM, é um termo, da indústria de 

Tecnologia de Informação (TI) para metodologias, estratégias, software e outros recursos 

baseados na web que ajudam uma empresa a organizar e gerenciar os relacionamentos 

com os clientes. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Intelig%C3%AAncia_empresarial#cite_note-2
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Atualmente a nova economia vem obrigando as organizações a realizar grandes 

empreendimentos para modificar seus métodos e canais de relacionamentos com seus 

clientes. Muitas dessas iniciativas falham pela falta de entendimento das próprias 

características dessa nova economia, onde uma concorrência acirrada disputa a 

preferência de um novo cliente, que valoriza cada vez mais a velocidade, qualidade, 

variedade, assistência e preço. Outras iniciativas, embora conscientes desse novo cenário, 

falham por não entenderem a solução e as ferramentas que estão adotando. É isto o que 

vem ocorrendo com muitos projetos de CRM. 

Sendo assim a principal meta do CRM é desenvolver clientes lucrativos e fiéis, 

clientes que continuarão a comprar da mesma empresa, mesmo quando houver um 

concorrente alternativo. A concorrência pela fatia de mercado é acirrada em decorrência 

da globalização, da possibilidade de acesso aos produtos pela Internet e das demandas 

sempre crescentes dos clientes. 

Este aumento na concorrência está levando as organizações a adotarem o CRM 

como uma estratégia de negócios que ajuda a contrabalançar os efeitos dos próximos 

desafios corporativos. 

É uma abordagem que interessa muito a gerentes, diretores, profissionais de 

tecnologia de informação preocupados em obter vantagens competitivas, utilizando 

informações sobre clientes em processos de marketing. 

CRM (Customer Relationship Management / Gerenciamento de relacionamento 

com clientes), também conhecido como marketing 1 para 1, ou marketing de 

relacionamento, isto é, diagnóstico, planejamento e integração de soluções voltadas a 

administração do relacionamento com o cliente. Ele é desenvolvido como o elemento 

principal da estratégia corporativa de muitas organizações. CRM, também conhecido por 

outros termos como marketing de relacionamento e gerenciamento de clientes, preocupa-

se com a criação, desenvolvimento e melhoria dos relacionamentos individualizados com 

clientes cuidadosamente selecionados e grupos de clientes, resultando em uma 

maximização da retenção dos clientes. 

É uma estratégia de negócios voltada para o entendimento e antecipação das 

necessidades dos clientes atuais e potenciais. A função do CRM é captar dados de 
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clientes, consolidá-los em um banco de dados centralizado, analisá-los e distribuí-los para 

os gestores estratégicos realizarem ações mercadológicas junto aos clientes. 

Líderes da indústria e estão agora considerando como transformar sua abordagem 

para gerenciamento do cliente. A abordagem tradicional para o marketing tem sido 

crescentemente questionada nos últimos anos. Esta abordagem do gerenciamento do 

marketing principal mescla elementos como produto, preço, promoção e coloca ao 

alcance do contexto funcional do departamento de marketing. 

A nova abordagem de CRM, ainda reconhece que estes elementos-chave ainda 

precisam ser levados em conta, refletindo a necessidade de criar um foco funcional 

relacionado integrado no marketing - com ênfase em manter e conquistar clientes. Desta 

forma o enfoque é trocado da aquisição de clientes para a retenção, assegurando o volume 

apropriado de tempo, dinheiro e recursos administrativos que são direcionados para 

ambas as tarefas. O novo paradigma de CRM reflete uma mudança do marketing 

tradicional para o que está agora sendo descrito como gerenciamento do cliente. 

A adoção de CRM está sendo seguida por um reconhecimento que relações a 

longo prazo com clientes são um dos recursos mais importantes de uma organização e 

que os sistemas de informação precisão ser desenvolvidos para possibilitar a apropriação 

de clientes. Apropriações de clientes bem sucedidas criam vantagens competitivas e 

resultam em melhor retenção de clientes e rentabilidade para empresa. 

Existe um consenso entre os especialistas no assunto, dizendo que custa menos 

manter um cliente atual do que conquistar novos clientes. 

Segundo estudos de várias instituições respeitadas do mercado, o custo de manter 

um cliente atual é cinco vezes menor do que conquistar um novo cliente. Para conquistar 

um novo cliente, é necessário gastar muito dinheiro em propaganda, marketing, 

prospecção, força de vendas e outras coisas, de forma muito mais intensa do que seria 

para um cliente antigo de uma empresa. Além disso, os novos clientes, quando atraídos 

por uma promoção como preços baixos ou algo parecido, logo desaparecem. É assim que 

o entendimento dos clientes e a busca de formas para retê-los, irão gerar muito mais 

retorno para a empresa. 

A questão primordial em um sistema de gerenciamento de relação com os clientes 

é tornar a interação entre cliente e empresa o mais conveniente possível, através da análise 
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das informações geradas nos contatos entre os dois lados. Estes contatos podem ser das 

mais diversas naturezas, como a compra de um produto na loja, uma visita de suporte 

técnico, o atendimento via telefone ou até mesmo a visita do cliente à home page da 

corporação. É sempre interessante ressaltar que o CRM lida com informações que outros 

sistemas geralmente não trabalham, devido à característica mais subjetiva do 

relacionamento do cliente para com a empresa, a simples análise numérica dos dados não 

é suficiente para que um sistema seja considerado um CRM. 

Uma questão bastante complexa nestes sistemas é que devido ao fato de muitas 

informações trabalhadas serem de natureza subjetiva, o resultado final não é muito 

previsível. Como definir, por exemplo, o nível de satisfação de um cliente ou a cor que 

mais agrada determinado público consumidor em um produto? Não agregar qualidade a 

um produto pode ser "letal" para empresa e agregar qualidade demais, pode acarretar em 

prejuízos, pois geralmente mais qualidade tem como conseqüências o aumento de custos. 

Uma questão bastante difícil é a qualidade percebida, pois muitas vezes os investimentos 

qualitativos em um determinado produto não são percebidos ou não agregam valor para 

o consumidor. 

Uma empresa que possua uma filosofia CRM e que coloquem em prática os 

conceitos de fortalecimento da interação ente as duas partes e a adequação dos vínculos 

entre consumidor e organização pode atingir uma grande vantagem competitiva, o que é 

muito bom, pois a tendência é o aumento de concorrência na maior parte dos segmentos 

econômicos. O melhor exemplo, talvez, sejam as empresas que atuam no ramo de 

comércio eletrônico, com uma interface pobre (design) ou apresentando falhas técnicas 

que fazem com que o cliente deixe de acessar e compre em outro lugar, devido às 

facilidades de busca que existem na Internet. 

As aplicações do CRM estão ligadas à implantação de ferramentas que, a partir da 

identificação dos hábitos de compra fornecidos pelo histórico do cliente, identificam seu 

potencial, inclusive para a compra de outros produtos oferecidos pela empresa. O objetivo 

do CRM tende a ser a prática do marketing de relacionamento, que prevê alto grau de 

personalização. No mercado de CRM há três segmentos principais de produtos: 

automação da força de vendas, serviços ao cliente e marketing. 

Os investimentos em CRM em todo o mundo estão crescendo constantemente 

porque as tecnologias de relacionamento estão apenas começando. 
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Automatizar o CRM não é tarefa que um único produto consiga fazer. É um 

processo em desenvolvimento, que significa também uma alteração estratégica ao nível 

do modo como se lida com o cliente. Em termos tecnológicos, as ferramentas necessárias 

à implementação de um CRM são as bases de dados, armazéns de dados (Data 

Warehouse), servidores, sistemas de telefone, aplicações para informação de negócio, 

gestão de fluxo de trabalho, middleware e ferramentas de gestão de administração do 

sistema. 

Desde que a economia mudou seu direcionamento, de um modelo baseado em 

fornecimento para um modelo focado na demanda, a tecnologia tem elevado 

dramaticamente as expectativas e demandas do cliente. 

A gestão do relacionamento com os clientes tem evoluído como grande tendência 

nas organizações, deslocando seu foco dos processos internos para concentrar seus 

esforços e recursos nos clientes e mercados. Aplicações de CRM, Data Warehouse e 

Sistemas de Gestão Empresarial (ERP, Enterprise Resource Planing) deverão ser 

rapidamente intensificados para alcançar essa necessidade de mudança. 

A aplicação de conceitos e soluções tecnológicas na área de CRM foi intensificada 

nos últimos cinco anos, criando um novo e promissor mercado na área de software. 

CRM não é um produto. Não é nem mesmo um conjunto de produtos, mas sim 

um conceito que requer um modelo de negócios centrado nos clientes. É evidente que ele 

será apoiado por um conjunto de ferramentas que integrarão tanto o front como o back 

office. Este conjunto de aplicações, devidamente coordenadas, irá assegurar um maior 

grau de satisfação dos clientes que terão uma ligação direta com organizações lucrativas. 

As organizações estão direcionando todos os seus esforços internos e externos 

com o foco voltado para o elemento que é a razão de sua existência: o cliente. 

Normalmente os benefícios da gerência de relacionamento com clientes podem 

ser encontrados em uma ou mais das seguintes áreas: 

 Menor custo no processo de recrutamento de clientes - economia em marketing, mala-

direta, contato, acompanhamento, desempenho, serviços, etc. 

 Não é necessário conseguir tantos clientes para manter um grande volume de negócios. 
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 Custo reduzido nas vendas - os clientes existentes respondem melhor. O melhor 

conhecimento dos canais e preferência dos clientes induz mais eficiência na relação. 

 Maior lucratividade por cliente - maior participação na carteira; melhor 

acompanhamento das vendas, mais clientes indicados devido à maior satisfação dos 

clientes com os serviços; capacidade de efetuar vendas cruzadas ou aumentar as vendas 

a partir dos volumes de vendas atuais. 

 Retenção e lealdade crescente dos clientes - os clientes permanecem mais tempo, 

compram mais, entram em contato com a empresa quando sentem necessidade (o que 

amplia a força da relação) e o ciclo de compra com mais freqüência. Dessa forma, o 

CRM aumenta as oportunidades e a realização de negócios. 

 Avaliação da lucratividade do cliente – conhecendo os clientes que são realmente 

lucrativos e os que devem ser transferidos da classe que não dão lucro ou dão lucro 

baixo por meio de vendas cruzadas ou aumento de vendas. É possível identificar os 

clientes que nunca serão lucrativos, os clientes que devem ser gerenciados por canais 

externos e os clientes que devem render futuros negócios. 

A maioria das aplicações de CRM trata dos aspectos operacionais da relação com 

o cliente. O call-center, por exemplo, quando é usado como ferramenta de SAC (serviço 

de atendimento a clientes) registra todas as ligações e ocorrências de um determinado 

cliente, facilitando, teoricamente, as próximas interações do cliente com a empresa. 

Outros sistemas, como o sistema de automação de vendas (SFA) facilitam a vida 

dos vendedores e dos gerentes, permitindo o registro dos clientes, das oportunidades de 

negócio e o acompanhamento dos indicadores das vendas. Quase a totalidade dos projetos 

de CRM envolve somente a automação de aspectos operacionais da empresa, importantes, 

sem dúvida, mas CRM não é só isso. 

O CRM Operacional trata das ações operacionais com os Clientes como os 

processos do SAC – Sistema de Atendimento a Clientes, SFA – Sistema de Automação 

da Força de Vendas e Automação do Marketing. Neste ambiente fazem parte também os 

Sistemas de Mobile Office e as interfaces com os Sistemas Tradicionais de Back Office. 

O CRM operacional trata das ações operacionais com os Clientes, além dos 

sistemas já citados, este ambiente deve contemplar a integração do back office e do 

mobile ou virtual office. 



 
 

25 
 

O CRM colaborativo engloba todos os pontos de contato com o cliente onde 

ocorre a interação entre ele e a empresa, como os processos de atendimento telefônico 

ativo e receptivo, carta, web, e-mail , etc. Os vários canais de contato devem estar 

preparados para não só permitir essa interação, como também garantir o fluxo adequado 

dos dados resultantes para o resto da organização. 

O CRM analítico, fonte de toda a inteligência do processo, serve para o ajuste das 

estratégias de diferenciação de clientes, bem como para o acompanhamento de seus 

hábitos, com o objetivo de identificar suas necessidades e os eventos que possam ocorrer 

na vida de cada um deles. Tudo com o objetivo de tornar, para os melhores clientes, a 

relação com a empresa algo fácil e conveniente, buscando sua satisfação e fidelidade. 

O que se convencionou chamar de CRM analítico é, para a maioria dos 

fornecedores do mercado, um casamento entre as ferramentas de gestão do 

relacionamento com clientes e as ferramentas de Business Intelligence (BI). O intuito 

dessa união é garantir que todas as informações armazenadas em aplicações operacionais 

de sistemas de gestão de ¬¬- como call center e automação da força de vendas - sejam 

utilizadas para agregar inteligência ao negócio. Uma vez que a empresa tenha seus canais 

de contato com os clientes e as informações consolidadas, partir para iniciativas analíticas 

é uma conseqüência natural. 

Além disso, é através das ferramentas analíticas que identificamos os clientes de 

menor valor para a empresa. Através de tratamento diferenciado, pode-se conseguir uma 

redução significativa dos custos de atendimento a esses clientes. 

Idealmente, as ferramentas de análise, mineração de dados (data mining), 

relatórios analíticos, devem ter como única fonte de dados o Data Warehouse, base de 

dados históricos integrados que tem como objetivo fornecer uma visão única, orientada a 

assuntos, dos dados da empresa. Entretanto, nem sempre podemos aguardar que o DW 

fique pronto, e utilizamos sistemas isolados. É importante ressaltar a importância da 

integração dos dados analíticos ao longo do tempo, para não correr o risco de lidar com 

"distintas versões da verdade". 

De um modo geral, como nos sistemas tradicionais, os sistemas de CRM devem 

vislumbrar aplicações analíticas, que como já foi dito, são a verdadeira fonte de 

informações para a busca de vantagem competitiva. 
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Basicamente as tecnologias de Sistemas de Informação mais utilizadas em um 

CRM são o data warehouse e o data mining que possibilitam extrair informações de uma 

grande massa dados. Estas duas ferramentas podem ser usadas nos mais diversos sistemas 

de informação, porém quando elas são utilizadas para atender o CRM, as informações 

que estas produzirão terão sempre o foco no consumidor e na sua conexão com a 

organização. 

 

 

3.3 – TENDÊNCIAS 

Integrar todos os canais de comunicação da central de atendimento é o caminho 

para aprimorar o relacionamento com o cliente Informações integradas é a base do 

conceito CRM, que tem como meta aprimorar o relacionamento com o cliente. 

Mas ainda é muito comum, nas centrais de atendimento, ligações de consumidores 

que precisam repetir a mesma história, passada por fax ou e-mail, para os operadores. De 

acordo com os especialistas do setor, isso ocorre porque os call centers nortearam as 

iniciativas de CRM nas corporações. Agora a internet está forçando a criação de novos 
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canais e não basta oferecer uma forma de contato para os consumidores, é preciso 

descobrir como eles querem falar com a empresa. 

"A filosofia está mudando e as companhias precisam incorporar recursos como 

VoIP, chat, SMS e e-mail", conta Kátia Vaskys, consultora de vendas da Siebel. Valdir 

Pandolfi, diretor de CRM e BI da Atos Origin Brasil concorda: "as corporações ainda não 

assimilaram a cultura de focar as ações nos clientes", avisa. "O ideal é ter vários canais 

com única regra de atendimento e uma base de dados e relatórios padronizados. Só assim, 

a estratégia de atendimento estará integrada aos negócios da companhia", ressalta 

Fernando Mousinho, gerente de soluções CRM da Avaya. 

Como os projetos de CRM são insipientes no Brasil, a maior parte das corporações 

está trabalhando na implementação do contact center. Os primeiros passos já foram dados 

por empresas como Philips e Grupo Pão de Açúcar. O projeto de CRM da Philips na 

América Latina faz parte de uma estratégia mundial da companhia e, por aqui, é tocado 

pelo gerente de marketing corporativo Sérgio Camargo. A multinacional já implementou 

ferramentas de CRM que são capazes de unificar o atendimento de e-mails, cartas, fax e 

telefone. "Utilizamos o sistema da Siebel e já instalamos os módulos no Brasil, Argentina 

e Chile, agora vamos expandir o projeto para outros países latino-americanos", revela o 

gerente. 
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CONCLUSÃO 

Na verdade, o CRM é a transformação de antigos conceitos em idéias práticas, o 

que os profissionais de marketing sempre sonharam fazer, agora é possível através das 

novas tecnologias, numa verdadeira aproximação do pensamento estratégico com a ação 

tática. 

Enfim, o conceito de CRM nada mais é do que uma nova terminologia para antigos 

conceitos, agora com um grande suporte tecnológico. E, devido ao seu crescimento e 

penetração na cúpula das organizações, motivou grandes empresas de tecnologia a 

investirem muito em novas soluções, evidenciando e aumentando a competitividade deste 

mercado. 

Muitas empresas estão encarando o CRM, como um aspecto meramente 

tecnológico, sem foco estratégico de comunicação. E é exatamente aqui onde devem 

entrar as empresas especialistas em marketing direto, planejando e sistematizando ações 

que usufruam de todo o potencial tecnológico citado, avaliando resultados e identificando 

oportunidades sempre que possível. 

CRM então é mais que um processo de coleta de dados com uma interpretação 

inteligente que auxilie a empresa a vender os produtos certos, no momento certo para sua 

clientela. 

O ponto principal do CRM, ignorado por quase todos os seus usuários, é a 

possibilidade de gerir todas as informações colhidas nos diversos pontos de contato com 

o cliente e tê-las facilmente acessíveis para usá-las a fim de tornar o relacionamento com 

o cliente cada vez mais proveitoso para todas as partes. 
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CAPITULO I - OS INDICADORES FINANCEIROS DO 

GOVERNO DILMA  

1.1 DETERIORAÇÃO DOS ÍNDICES MACROECONÔMICOS  

 Os indicadores macroeconômicos evidenciam que a presidente Dilma Rousseff, 

terminará o seu mandato (2010-2014) de forma melancólica com uma inflação acumulada 

de 27%, o crescimento do PIB per capita que soma 3,5% e com uma taxa media anual de 

crescimento da economia de 1,7%, atingindo o seu pior percentual desde o Plano Real de 

Fernando Henrique Cardoso.  

  

O gráfico acima mostra o percentual da taxa acumulada da inflação desde 1995, 

quando Fernando Henrique Cardoso assumiu a presidência, até 2014, ultimo ano de 

Dilma Rousseff na presidência.   

 No ano de 2011, a inflação média medida pelo Índice de Preços do Consumidor 

Amplo (IPCA) atingiu uma taxa de 6,5% , sendo a maior taxa inflacionaria desde o ano 

de 2004, que chegou a 7,6%. No ano seguinte, a taxa acumulada da inflação obteve um 

percentual de 5,84%, ou seja, houve uma desaceleração do processo inflacionário em 
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relação ao ano de 2011, porém, a taxa continua sendo acima da expectativa do Banco 

Central. De acordo com informações do IBGE o acrescentamento nos preços no final do 

ano de 2012 foi causado sobretudo pelos alimentos, devido a problemas com o clima. Por 

um lado os empregados domésticos foram os que mais encareceram enquanto pelo outro 

lado, os automóveis tiveram uma queda de 5,71%. Em 2013, a inflação ficou acima do 

esperado pelo mercado financeiro, alcançando a marca de 5,91%. A estimativa para a taxa 

acumulada da inflação para o ano de 2013 era de 5,74%. De acordo com o IBGE o 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no ano de 2013 foi de 2.3%. Com isso, a 

presidente, Dilma Rousseff, fecha o seu penúltimo ano de mandato com uma média de 

crescimento de 2% a.a. Desde a presidência de Getúlio Vargas até o governo Dilma, o 

único presidente que apresentou um crescimento do PIB menor do que o da Dilma foi 

Fernando Collor, que obteve um resultado de -1.3% a.a.  

  O gráfico abaixo mostra o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 

desde a era Getúlio Vargas até o governo atual de Dilma.  
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 No ano de 2011 o IBGE realizou a sua primeira divulgação do crescimento do PIB 

no governo Dilma. A economia nacional apresentou um crescimento de 1,3% no primeiro 

trimestre de 2011. Em comparação com o primeiro trimestre de 2010, ultimo ano de Lula 

na presidência, o crescimento do PIB havia atingido um percentual de 4,20%. Portanto, o 

crescimento do PIB regrediu bastante a partir do momento em que Dilma Rousseff 

assume a presidência. No ano seguinte, o IBGE divulgou que PIB cresceu  2,7%. Embora 

houve uma melhora significativa de 0,9% em relação ao ano anterior, o crescimento de 

2,7% foi muito aquém do esperado pelo mercado financeiro, que projetava um 

crescimento de 3%. O ano de 2013 foi caracterizado por um cenário econômico 

desfavorável vivido por inúmeros países. O PIB brasileiro cresceu 2,3%, sendo o terceiro 

país com o maior percentual de crescimento, somente atrás da China com 7,7% e Coreia 

do Sul com 2,8% (em relação as 13 principais economias mundiais). Contudo, o resultado 

ficou abaixo dos cálculos iniciais realizados pelo próprio governo.    

  Um outro indicador macroeconômico, que colaborou com o processo inflacionário 

e com o baixo crescimento do PIB, foi o intervencionismo de Dilma Rousseff nas taxas 

de juros. Como medida inicial, para impedir que a inflação atingisse patamares maiores, 

Dilma aumentou a taxa de juros no seu primeiro ano de mandato. A diretoria do Banco 

Central elevou a taxa Selic em 0,50 ponto porcentual para 11,25%, maior patamar desde 

Marco de 2009. Na segunda reunião do comitê do Banco Central, a taxa Selic aumentou 

em 0,50 ponto porcentual, atingindo um percentual de 11,75% a.a., o maior nível desde 

Janeiro de 2009 que alcançava uma marca de 12, 75%. No mês de Abril houve um novo 

ajuste na taxa Selic de 0,25 ponto percentual, levando a taxa a uma marca de 12% a.a. 

Nos meses Junho e Julho de 2011, houveram mais dois reajustes na taxa Selic de 0,25 

ponto porcentual, ou seja, a taxa de juros no primeiro semestre de 2011 atingia uma marca 

de 12,50%. Devido as crises econômicas vivenciadas por muitos países, principalmente 

na Europa, o Banco Central diminuiu a taxa Selic em 0,50 ponto porcentual no mês de 

Agosto. Essa postura do Banco Central gerou muitas controvérsias, principalmente pelo 

mercado financeiro que realizou fortes críticas. No mês de Outubro de 2012, o Banco 

Central promoveu um forte afrouxamento na politica monetária, com novas reduções na 

taxa Selic. A taxa de juros no ano de 2012 caiu para 7,25%, atingindo o seu menor nível 

da historia. Essa queda drástica na taxa de juros foi um dos muitos motivos que gerou o 

baixo crescimento do PIB e o alto percentual de inflação. Em Abril do ano seguinte, 

subiram a taxa para 7,50%. Depois deste período, o Brasil se encontrava novamente a 
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uma forte onda de inflação. Portanto, para conter essas pressões inflacionarias, a taxa 

Selic aumentou em  3,25%, alcançando uma marca de 10,75% em 2014.  

 Com a taxa básica de juros de 10,75%, o Brasil mantem-se no topo dos países com 

maior índices de juros reais do mundo. Os juros básicos no Brasil ficaram em 4,48%,. 

Atrás do Brasil tem a China com uma taxa real de 3,41%, a Turquia com 3,09%, a Índia 

com 2,86% e a Hungria que atinge uma marca de 1,28%. 

 O gráfico abaixo mostra a variação da taxa de juros durante o mandato da 

presidente Dilma Rousseff. Pode-se ver que a taxa de juros atinge o seu maior nível entre 

2011 e 2012 e o seu menor nível entre 2012 e 2013.  

 

O gráfico abaixo mostra a trajetória a taxa Selic a partir do momento em que Dilma 

Rousseff assume a presidência em Janeiro de 2011.  

 



 
 

7 
 

 

 A balança comercial é um outro indicador fundamental da macroeconomia que 

registra as importações e as exportações de bens e serviços entre os países. No ano de 

2011 a balança comercial brasileira registrou um superávit (exportações menus 

importações) de US$ 29,79 bilhões. No ano seguinte, a balança comercial registrou um 

superávit de US$ 19,43 bilhões, ou seja, houve uma queda de 34,75%, resultando no pior 

desempenho em dez anos. Em 2013, a balança comercial nacional obteve um superávit 

de US$ 2,56 bilhões. O ano de 2013 foi o pior resultado desde o ano 2000, que marcou 

um superávit de US$ 731 milhões. Nos sete primeiros meses de 2014 foi contabilizado 

um déficit (importações maior do que as exportações) de US$ 916 milhões.  
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 O gráfico acima nos mostra que houve uma queda na balança comercial no 

governo Dilma em relação ao do seu antecessor. O ano de 2011 foi o ápice da balança 

comercial no governo Dilma, alcançando a marca de US$ 29,79 bilhões. No governo 

Lula, o ano de 2006 foi o ápice da balança comercial brasileira que registrou um superávit 

de US$ 46,077 bilhões, ou seja, o maior superávit do governo Lula teve US$ 16,287 

bilhões a mais do que o maior superávit do governo Dilma.   

 

1.2 PORQUE QUE OS INDICADORES MACROECONÔMICOS NO 

GOVERNO DILMA CAUSARAM A CRISE QUE VIVENCIAMOS NA 

ATUALIDADE? 

 De acordo com uma matéria publicada na revista VEJA, o baixo crescimento do 

PIB no governo Dilma se deve a escassez de politicas consistentes para áreas importantes 

da economia ao longo dos oito anos em que o ex presidente, Luís Ignácio Lula da Silva, 

assumiu a presidência. O antecessor de Dilma Rousseff pouco fez para ampliar a 

produtividade e elevar os investimentos externos no Brasil. Em 2009, Lula foi se 

apartando gradualmente do tripé econômico que sustentava o Plano Real: metas da 

inflação, controle fiscal e cambio flutuante. A presidente esteve disposta a tomar medidas 

importantes para o crescimento do PIB, porém, o excesso de intervencionismo vêm 

prejudicando o setor econômico cada vez mais. Em uma outra matéria publicada pela 

revista VEJA, o repórter Marcelo Sakate intitula o seu artigo da seguinte forma: “Movido 

pela boa intenção de incentivar o crescimento, o governo se mete demais na economia e 

dilapida o patrimônio das estatais.” Ao longo do governo de Dilma Rousseff a Petrobras 

foi impedida de reajustar os combustíveis, e seu lucro caiu pela metade no ano de 2012. 

A Eletrobrás também foi vitima dessa intervencionismo de Dilma. A empresa foi 

obrigada a reduzir o preço da eletricidade, e como resultado suas ações caíram em 50%. 

Os subsídios dos empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social, mais conhecido como o BNDES, custou 28 bilhões de reais em três anos.  

 Em 2012, a taxa básica foi reduzida para 7,25% a.a., sendo a menor taxa básica 

da historia. Esse intervencionismo do governo Dilma nas taxas de juros, resultou em uma 

onda inflacionaria muito alta e um baixo crescimento do PIB, tanto que, a presidente foi 
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forçada a aumentar a taxa de juros em 2014. No ano de 2012 foram investidos somente 

27 bilhões de reais, metade do que se esperava.  

 Mark Mobius, presidente do fundo Templeton, que tem investimentos de 5 bilhões 

de dólares no Brasil, deu o seguinte depoimento em uma entrevista a Folha de São Paulo: 

“É extremamente preocupante a maneira como o governo vem intervindo em empresas 

de capital aberto como a Vale e a Petrobras. Elas estão sendo usadas cada vez mais para 

prestar serviços públicos, o que não é a função delas e prejudica a boa governança 

corporativa dessas companhias. A intervenção do governo nos bancos também é muito 

preocupante – o governo pressionar as instituições financeiras para que reduzam os juros 

cobrados de clientes é uma atitude que vai contra as leis do livre mercado. 

“Há maneiras mais eficientes de fazer isso, aumentando a concorrência. Em parte, o 

governo fez isso com os bancos públicos, mas não é prudente forçar as instituições 

financeiras a fazer alguma coisa. Se essa tendência se mantiver, poderá acarretar grandes 

problemas à economia”. 

 De acordo com a doutora em economia, Tânia Bacelar, a presidente, Dilma 

Rousseff, adotou uma medida ousada ao abaixar a taxa de juros e foi obrigada a recuar e 

aumentar a taxa de juros drasticamente, como no primeiro ano de seu mandato. Em uma 

entrevista realizada pela Tribuna do Norte, Tânia Bacelar diz que: 

“O tamanho da dívida pública brasileira é muito alto, e como a taxa de juro também é 

muito alta, quanto mais se eleva a taxa de juros, mais o governo paga de rendimentos a 

quem empresta dinheiro a ele.” (Tânia Bacelar) 

  Em uma matéria publicada pela Folha de São Paulo, o economista e advogado, 

Jose Matias Pereira diz que o descontrole das contas publicas se deve a uma politica fiscal 

frouxa. Essa forma de politica estimulou o aumento da demanda, abaixando 

significativamente o nível necessário de poupanças publicas para investimentos em áreas 

fundamentais da economia. Esses últimos quatro anos de governo foram caracterizados 

pelos elevados déficits e pelo aumento da divida bruta. O principal fracasso da gestão de 

Dilma foi decorrência de decisões econômicas errôneas, ou seja, a presidente insistiu em 

manter o estimulo a atividade por meio do consumo, agravado pela demora em incentivar 

os investimentos em infraestrutura no Brasil.   
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 A Ação Preferencial da Petrobras, que da prioridade na distribuição de dividendos 

apresentou recentemente uma queda de 11%, resultando na sua maior queda desde 9 de 

Setembro de 2011. A Eletrobrás por sua vez, chegou a cair quase 75% durante a gestão 

de Dilma.  

 Em quatro anos de mandato, a presidente, Dilma Rousseff, cumpriu integralmente 

22 de 69 propostas prometidas quando assumiu em 2010.   

 

 A imagem acima nos mostra quais foram as promessas de Dilma e o que realmente 

ocorreu durante o seu governo.  
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1.3 QUAIS SÃO AS PROJEÇÕES DOS INDICADORES 

MACROECONÔMICOS QUANDO DILMA ASSUMIR O SEU SEGUNDO 

MANDATO?  

 O ano de 2014 será marcado também pelas eleições presidenciais. Embora, o 

resultado das eleições só ocorrerá no dia 26 de Outubro, de 2014, há inúmeras pesquisas 

que mostram as expectativas dos indicadores macroeconômicos nos próximos anos.  

 O mercado financeiro manteve inalteradas as projeções de inflação e de 

crescimento da economia na semana que precedeu as eleições do dia 26. De acordo com 

o Banco Central, analistas e fornecedores mantiveram o crescimento econômico em um 

percentual de 0,27%. A taxa Selic foi outro indicador que não foi alterado. Projeta-se que 

o ano de 2015 se iniciará com uma taxa básica de juros de 11%, a mesma que acabou no 

ano de 2014. Estima-se também que o valor do dólar deve chegar em torno de $2,40.  

 A estimativa de inflação para o final deste ano é de 6,45%, pelo Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo, ou seja, projeta-se uma redução de 0,5% para o final de 2014. Os 

preços administrados, regulados pelo governo, deverão ser reajustados no patamar de 

5,15% no período. De acordo com a autoridade monetária, a projeção para o crescimento 

de serviços foi cortada ainda de 2,2% para 2% em 2014. A expectativa para o setor 

agropecuário também foi revista de 3,5% para 2,8%. O saldo da balança comercial deverá 

cair de US$ 2,29 bilhões para US$ 2,10 bilhões. Os investimentos estrangeiros diretos 

(IED) apreciados deverão continuar em US$ 60 bilhões. 
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CAPITULO II - EVOLUÇÃO SOCIAL  

2.1 AS VIRTUDES DO GOVERNO DE DILMA  

 Mesmo em um cenário de crise mundial, os indicadores sociais no governo Dilma 

apresentam uma melhora significativa em relação aos governos de seus dois antecessores, 

Luís Ignácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso. No livro Complacência de 

Fernando Giambiagi e Alexadre Schwartsman, os autores afirmam que a ideia de que os 

avanços sociais só se iniciaram depois de 2002, quando Luis Inacio Lula da Silva assuma 

a presidência, é questionável. Porém de acordo com os autores, houve um aspecto das 

politicas sociais em que houve uma clara inflexão depois de 2002, e foi a taxa de 

desemprego.  

“A taxa de desemprego caiu substancialmente a partir de 2003, ao mesmo tempo em que, 

com a maior formalização da economia, a população empregada com carteira de trabalho 

aumentou de 44% para 55% da população entre as médias de 2003 e 2013.” 

 Em uma pesquisa realizada pelo IBGE, a taxa de desemprego atingiu uma meta 

de 5,5% no mês de janeiro de 2012, sendo o menor percentual desde o ano de 2003. No 

governo Dilma, o Brasil atingiu uma marca de 11,1 milhões de trabalhadores com carteira 

assinada no setor privado. A criação dos empregos formais apresentou um acréscimo de 

6,3% , ou 664 mil novos postos de trabalho com carteira assinada.  
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O gráfico acima mostra uma queda gradativa na taxa de desemprego a partir do ano de 

2002. A partir do ano de 2010 (governo Dilma) os percentuais das taxas de desemprego 

atingem a sua menor marca desde o Plano Real de Fernando Henrique Cardoso. A gestão 

de Dilma Rousseff foi caracterizada pela luta contra as altas taxas de desemprego das 

gestões previas.  

 De acordo com uma matéria publicada no site da Veja , de José Marcio Penido, 

um dos titulares da coluna real, a nova forma de calcular a taxa de desemprego vai obrigar, 

a presidente, a mudar o seu discurso eleitoral.  Essa matéria mostra que os índices de 

desemprego são mais elevados do que se apresentava até antes desse novo cálculo. No 

modelo novo, calcula-se uma taxa de desemprego de 7,4% contra uma media de 5,5% do 

método antigo. O modelo antigo calculado pelo IBGE se restringia em apenas seis regiões 

metropolitanas. O modelo novo, pelo outro lado, é mais preciso abrangendo os números 

de 3,500 cidades de todo o Brasil.  

 Em Fevereiro de 2011, o Congresso Nacional aprovou a proposta estipulada pelo 

governo da Dilma e o salário mínimo obteve um aumenta de trinta e cinco reais mensais. 

Antes de Dilma assumir, o salário mínimo era de R$510,00, e no seu primeiro ano de 

gestão o salário mínimo subiu para R$545,00. No ano seguinte o salário mínimo mensal 

passou a atingir uma marca de R$622,00 mensais. Conforme um estudo realizado pelo 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) o 

aumento do salário mínimo no ano de 2012 fez o poder de consumo aumentar, alcançando 

o seu nível mais alto há trinta anos. Segundo a instituição com o salário mínimo de 

R$622,00 era possível comprar 2,25 cestas básicas.  

 No inicio da gestão de Dilma Rousseff, o Brasil apresentava índices de repetências 

superiores a todos os países da América Latina e Caribe, atingindo uma marca de 18,7% 

e também apresentava baixos índices de conclusão da educação básica. A repetência na 

educação primaria no Brasil era três vezes maior que a taxa apresentada pela América 

Latina  (5,6%). De acordo com um estudo da UNESCO, o Brasil teve avanços expressivos 

na educação, porém, ainda havia muita desigualdade. Em um ranking composto por 128 

países, o Brasil ocupava o 88o lugar, atrás da Argentina, Chile, Equador e Bolívia. No ano 

de 2011, o governo federal criou o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec). Com investimentos calculados por volta de R$ 24 bilhões até 2014, 

o programa tem como principais focos ampliar, interiorizar e democratizar a oferta de 
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cursos de educação profissional e tecnológica para alunos brasileiros. O programa já 

matriculou mais de 7,5 milhões em cursos técnicos e de qualificação em mais de 400 

áreas de conhecimento. Em 2014, em uma pesquisa avaliada pelo ranking internacional 

de Pearson, o Brasil foi classificado em 38o lugar de um ranking composto por 40 países. 

O Brasil se encontrava na antepenúltima posição, apenas na frente de México e Indonésia. 

Em um outro estudo realizado pelo The Learning Curve 2014 , que classificava o 

desempenho educacional a partir de fatores relacionados às mudanças de desempenhos 

globais de educação e à importância das habilidades pessoais para o século 21, fez o Brasil 

subir uma posição em relação ao primeiro ranking de 2012. Também em 2014, um estudo 

da Unesco concluiu que o Brasil aparece em 8° lugar entre os países com maior número 

de analfabetos adultos. A pesquisa avaliou a situação de 150 países. De acordo com a 

mais recente pesquisa, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), feita pelo 

IBGE em 2012 e divulgada em setembro de 2013, a taxa de analfabetismo de pessoas de 

15 anos ou mais foi estimada em 8,7%, o que corresponde a 13,2 milhões de analfabetos 

no país. É também de extrema importância mencionar os programas de Fundo de 

Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Universidade para todos (ProUni). O Fies 

1,6 milhões de aluno enquanto o ProUni garantiu bolsas integrais ou parciais para1.4 

milhões de alunos. Durante a gestão do primeiro mandada de Dilma Rousseff Foram 

instituídas quatro novas universidades federais: Universidade Federal do Cariri (UFCA), 

no Ceará, Universidade Federal do Sul Sudeste do Pará (Unifesspa), Universidade 

Federal do Oeste da Bahia (Ufob) e a Universidade Federal do Sul da Bahia (Ufesba). 

Até o ano de 2018, as novas universidades receberão mais de 38 mil estudantes em 145 

cursos de graduação. Serão contratados 1.677 professores e 2.156 técnicos 

administrativos, levando o ensino superior a cinco municípios do Pará, oito da Bahia e 

três do Ceará. O programa Ciências sem Fronteiras já beneficiou 85 mil estudantes, que 

receberão bolsa para estudar em 40 países.  

 Segundo uma pesquisa realizada pela CNI e pelo IBOPE, a desaprovação em 

relação à saúde subiu para 77%. No ano de 2013, Dilma Rousseff, lançou o programa 

Mais Médicos com a finalidade de suprir a carência de médicos nos municípios do interior 

e nas periferias das grandes cidades no Brasil. O programa pretende levar 15 mil médicos 

para as áreas onde a carência de profissionais é bastante alta. Irene Abramovic, presidente 

da Associação dos Médicos do Hospital das Clinicas, disse que “não falta médico, falta 

hospital e infraestrutura.” A Márcia Rosa, presidente do Conselho Regional de Medicina 
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do Estado de Rio de Janeiro disse que “as mudanças colocam em risco à saúde da 

população, especialmente de quem utiliza o SUS.” O programa Mais Médicos foi 

fortemente criticado, principalmente pelo fato de muitos dos médicos serem estrangeiros. 

Embora houve muitas criticas em relação ao programa, de acordo com uma pesquisa 

realizada pelo MDA realizada em Setembro, 73,9% da população apoiam a vinda de 

médicos estrangeiros no Brasil.  Em Agosto de 2013, uma pesquisa divulgada pela 

agência de notícias, Bloomberg, colocou o Brasil na ultima posição entre os sistemas de 

saúde do mundo inteiro. A pesquisa considerou apenas países com um população igual 

ou maior à 5 milhões de habitantes. Durante o governo de Dilma, o governo federal 26 

mil Unidades Básicas de Saúde (UBS), das quais 6.843 foram concluídas.  As Unidades 

de Pronto Atendimento (Upas) somam 948 unidades, tendo apenas 312 concluídas. No 

PAC 2, com investimentos de R$ 1 bilhão, foram contratadas 495 UPAs, que terão 

capacidade mensal de até 3,1 milhões de atendimentos. Do total de UPAs do PAC 2, 213 

estão em obras e 23 foram já foram concluídas.  

 Em relação ao programa Mais Médicos, Drauzio Varella, médico cancerologista, 

deu a seguinte declaração em uma entrevista publicada pela revista VEJA.: 

 "O médico sozinho melhora um pouco a qualidade da saúde, mas melhora muito pouco. 

Faltam hospitais de referência, faltam condições para atender essas pessoas e encaminhar 

para os locais que possam fazer o atendimento aos casos mais complexos", afirmou o 

médico que por 20 anos dirigiu o serviço de Imunologia do Hospital do Câncer (SP).” 

Porém, Drauzio Varella aprova o programa. Na mesma entrevista, o médico diz: 

“Acho que vai melhorar um pouco porque vai ter gente em lugares onde não tinha 

anteriormente. O médico sozinho melhora um pouco a qualidade da saúde, mas melhora 

muito pouco. Faltam hospitais de referência, faltam condições para atender essas pessoas 

e encaminhar para os locais que possam fazer o atendimento aos casos mais complexos.” 

“Não sei se nessas questões isso pode mudar o curso das coisas.  No lugar que não tem 

médico e você coloca um lá, ele pode acompanhar os hipertensos, diabéticos, pode fazer 

um pré-natal decente. Isso tem certo impacto na saúde, mas quando você fala em saúde 

pública implica em um atendimento muito mais generalizado.” 

 No levantamento referente ao no de 2010, último ano de Luis Inacio Lula da Silva 
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na presidência do Brasil, o Brasil esteve na 73a posição entre os 169 países no ranking do 

Índice do Desenvolvimento Humano (IDH). Nos anos de 2011 e 2012 de gestão de Dilma 

Rousseff, o Brasil caiu sete posições no ranking, ficando em 80o lugar no final do ano de 

2012. No ano seguinte, o Brasil conseguiu subir uma posição, atingindo a 79a posição no 

ranking, entretanto, ainda refletia um índice abaixo da média da América Latina em 

educação e expectativa de vida. A média de estudo na América Latina era de 7,9 anos. 

Pelo outro lado, a media de estudo no Brasil, atingiu uma marca de 7,2 anos, ou seja, 

manteve-se o mesmo numero desde 2010. A expectativa de vida do brasileiro estava em 

73,9 anos em 2013, abaixo da média latino-americana, de 74,9 anos. O estudo das Nações 

Unidas calcula o Índice de Desenvolvimento Humano dos países com base em 

indicadores de educação, saúde e renda. Estima-se que o Índice de Desenvolvimento 

Humano no Brasil tende a crescer cada vez mais. De acordo om os dados mais recentes 

do governo, o índice passaria para 0,764 e estaríamos na 67a posição no ranking. Além 

da elevação do IDH no ranking mundial, a pobreza caiu 22,5% em seis anos. O numero 

de brasileiros com privação de bens caiu de 4% para 3,1% e a proporção de pessoas em 

situação de pobreza severa caiu de 0,7% para 0,5%.  
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A tabela acima mostra os Índices de Desenvolvimento Humano dos 27 estados do Brasil. 

Os estados do sul e sudeste apresentam um IDH maior do que as demais regiões, tendo 

Brasília, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Paraná nas primeiras cinco posições. 

Nas últimas cinco estão Paraíba, Piauí, Pará, Maranhão e Alagoas.  

 

A tabela acima mostra o ranking de Índice de Desenvolvimento Humano. O Brasil, 

atualmente ocupa a 84a posição, atrás de Argentina, Uruguai, Cuba e México. De acordo 

com a tabela o Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil  se encontra em um índice 

alto.  

 

2.2 MANIFESTAÇÕES DE 2013 

 Embora os indicadores sociais apresentaram uma melhora gradativa em relação 

às gestões prévias, o ano de 2013, foi caracterizado por um série de manifestações contra 

o aumento da tarifa do transporte público, precariedade na educação e no sistema de 

saúde, alto índice de corrupção, investimento alto na Copa do Mundo de 2014, entre 

outras manifestações. Essas revoltas que ocorreram por todo o Brasil nos faz pensar se os 

indicadores sociais aumentaram o suficiente de forma a satisfazer a população brasileira.  

 De acordo com a Folha de São Paulo, os protestos de 2013 podem ter ao menos 

três fases. A primeira delas reunia um número baixo de estudantes que protestavam contra 

o aumento da tarifa do transporte público. A segunda fase foi mais popular e efêmera, 



 
 

18 
 

arrastando multidões contra as baixas qualidades de serviços públicos, corrupção, a 

violência da polícia militar entre outros protestos.  Por fim, restaram as manifestações 

mais radicais, já sem o apoio da maioria da população, marcado pela quebradeira dos 

adeptos da tática, o “Black Bloc.” 

 As manifestações no Brasil geraram grande repercussão internamente e também 

no exterior. Muitos países alertaram os seus cidadãos dos problemas no Brasil, 

principalmente para os turistas que vinham para a Copa do Mundo de 2014.  

 

 

A tabela acima mostra o índice de conhecimento das manifestações, como as pessoas se 

informavam, o índice de participação, o índice de aprovação e os motivos principais dos 

protestos.  
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Os gráficos acima, mostram o nível de satisfação e insatisfação em relação ao governo de 

Dilma Rousseff desde seu inicio até 2014. O outro gráfico mostra as opiniões das pessoas 

em relação à situação econômica no Brasil.  

 

2.3 PERSPECTIVAS DOS INDICADORES SOCIAIS 

 De acordo com dados do IBGE, a perspectiva para a proporção da população 

pobre terá uma queda de 70% desde 2005 até 2014, atingindo uma marca de 8,6%.  
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 A proposta do governo em relação ao salário mínimo é de aumentá-lo para 719,48 

reais mensais. De acordo com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 

Tereza Campello, mais importante do que analisar o posto no ranking é considerar o 

verdadeiro IDH do país: 

“A gente passaria de 0,744 para 0,764, que é o avanço real, como está o Brasil hoje. 

Vários países têm seus indicadores com estatísticas atualizadas, similares às brasileiras, 

que estavam disponíveis e podiam ser utilizadas. O Brasil vem se esforçando em melhorar 

essa captação de dados por organismos internacionais. Não estamos tratando de dados 

alternativos ou não reconhecidos.” 

 O relatório mostra que as desigualdades no Brasil estão diminuindo. O IDH do 

Brasil combinado à desigualdade (IDHAD) ficou em 0,542 em 2013, com uma perda de 

27% em relação ao IDH. Essa perda vem caindo ao longo dos últimos anos: era de 29,6% 

em 2006. Das três dimensões analisadas no IDHAD, a desigualdade na expectativa de 

vida ao nascer é a menor, com um índice de 14,5%, seguido da desigualdade na educação 

(24,7%) e da desigualdade na renda (39,7%). 
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CAPÍTULO III - OS CASOS DE CORRUPÇÃO  

 De acordo com um estudo realizado pelo Departamento de Competitividade e 

Tecnologia (Decomtec) da Federação das Industrias de São Paulo (FIESP) revelou os 

prejuízos econômicos e sociais que a corrupção causa no Brasil. O valor chega a uma 

marca de R$69 bilhões por ano.  As denuncias de corrupção vem de todos os setores do 

país, principalmente nos setor público. Os governos de Luís Inácio Lula da Silva e Dilma 

Rousseff foram caracterizados por inúmeros casos polêmicos envolvendo a corrupção ou 

lavagem de dinheiro. Entre todas as denuncias de corrupção do Partido Trabalhador  (PT), 

três delas foram mais polêmicas. São elas: a operação lava jato, o mensalão e  

 

3.1 A OPERAÇÃO LAVA JATO 

 A Operação Lava Jato é o nome de uma investigação da Polícia Federal no Brasil 

iniciada em 17 de Março de 2014 para apurar um esquema de lavagem de dinheiro 

suspeito de movimentar mais de 10 bilhões de reais. Até Abril de 2014, a operação já 

contava com 46 indiciados pelos crimes de formação de organização criminosa , crimes 

contra o sistema financeiro nacional, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O 

doleiro Alberto Yussef e o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa são os principais 

protagonistas da operação. Ambos foram presos pela Polícia Federal. Paulo Roberto 

Costa foi muito importante para a investigação, pois, um de deus intermediários, 

Fernando Soares, era encarregado de ligar empresários interessados em fazer negócios 

com a Petrobras e a diretoria. Após a prisão do ex-diretor, o governo e a oposição se 

enfrentaram no Congresso por uma CPI para investigar o caso mais afundo. Em delação 

premiada, Paulo Roberto Costa, afirmou que o líder do PT no Senado, Humberto Costa, 

recebeu 1 milhão de reais do esquema de propinas e corrupção na Petrobras para a sua 

campanha em 2010. Humberto Costa integrou uma extensa lista de políticos acusado pelo 

ex-diretor. Já vieram à tona outros nomes de supostos beneficiários de dinheiro de propina 

de contratos como o da ex-ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, também do PT, o 

Senador Lindbergh Farias, do PT, o ex-senador José Guerra do PSDB e o ex-candidato a 

presidência da republica Eduardo Campos, do PSB. Gleisi Hoffmann recebeu 2,420 

milhões de reais, Lindbergh Farias recebeu 2,300 milhões de reais e por ultimo o 

Humberto Costa recebeu 1,530 milhões de reais. Só esses três receberam para suas 
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campanhas em 2010 aproximadamente R$6.25 milhões de empresas envolvidas no 

esquema de Youssef. 

 Em 22 de agosto de 2014, a Polícia Federal cumpriu no Rio de Janeiro onze 

mandados de busca e apreensão e um de condução coercitiva. Esses mandados miraram 

empresas e pessoas próximas ao ex-diretor da Petrobras. Em 14 de novembro de 2014, 

novos mandados de prisão foram exercidos, sendo presos os presidentes e diretores de 

grandes empresas do Brasil, como OAS, IESA óleo e gás, Camargo Correia Construções 

, UTC e Construtora Queiroz e Galvão. Segundo as investigações do Ministério Público 

Federal, o esquema de cartel das empreiteiras em obras da Petrobras existe há pelo menos 

15 anos. Considerando somente o período entre 2003 e 2014, as empresas mantiveram 

contratos com a Petrobras que somados chegam a 59 bilhões de reais. Na mesma data 

mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas sedes das empresas Camargo 

Corrêa, OAS, Odebrecht, UTC, Queiroz Galvão, Engeyix, Mendes Junior  Galvão 

Engenharia e IESA. Um total de 720 milhões de reais foram bloqueados nas contas dos 

executivos investigados, limitados a 20 milhões por pessoa. 

  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Construtora_Queiroz_e_Galv%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Engevix&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Galv%C3%A3o_Engenharia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Galv%C3%A3o_Engenharia
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 Alberto Youssef, o doleiro envolvido no caso da Petrobrás, teria movimentado 10 

bilhões que suscitaram a desconfiança da Policia Federal. Yousseff foi acusado de ser o 

operador de esquema que fraudou contratos da Petrobrás. O doleiro fez um acordo de 

delação premiada e prestou um depoimento dizendo:  

“Em primeiro lugar quero deixar claro que não sou o mentor nem o chefe desse esquema. 

Na acusação diz que sou mentor e chefe da organização criminosa. Eu não sou. Eu sou 

apenas uma engrenagem desse assunto que ocorria na Petrobras. Tinha gente muito mais 

elevada acima disso, inclusive acima de Paulo Roberto Costa, no caso agentes públicos. 

Esse assunto ocorria nas obras da Petrobras e eu era um dos operadores.” 

 Em um outro depoimento, Alberto Yousseff revelou à Policia Federal e ao 

Ministério Público que Lula e Dilma tinham conhecimento das tenebrosas transações do 

estatal.  

— O Planalto sabia de tudo! 

— Mas quem no Planalto?, perguntou o delegado. 

— Lula e Dilma, respondeu o doleiro. 

 

3.2 ESCÂNDALOS DO MENSALÃO 

 Doze réus tiveram prisões decretadas devido à corrupção, lavagem de dinheiro, 

formação de quadrilha, peculato e assim por diante. Os nomes sao: Cristiano Paz, ex-

sócio de Marcos Valério, Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, Henrique Pizzolaoto, ex-

diretor do Banco do Brasil, Kátia Rabello, ex-presidente do Banco do Brasil, Jacinto 

Lamas, ex-tesoureiro do PL, José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil, José Genuíno, 

deputado federal do PT em São Paulo, José Roberto Salgado, ex-dirigente do Banco do 

Brasil, Ramon Hollerbach, ex-sócio de Marcos Valério, Romeu Queiroz, ex-deputado 

pelo PTB, Simone Vasconcelos, ex-funcionária de Marcos Valério e por último Marcos 

Valério que pegar uma pensa de 40 anos. O presidente do Supremo Tribunal Federal 

(STF), Joaquim Barbosa, determinou a prisão de 12 condenados na Ação Penal 470, o 

processo do mensalão. O STF determinou o fim do processo e a execução das penas para 

réus que não têm mais direito a nenhum recurso em cada uma penas. 
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 O deputado federal José Genoíno foi o primeiro réu a receber a ordem de prisão 

entregue pela polícia em sua casa, na cidade de São Paulo. O ex-presidente do PT se 

entregou a Superintendência da Polícia Federal na capital paulista. A ex-funcionária de 

Marcos Valério, Simone Vasconcelos foi a segunda a se entregar e a dirigir-se à sede da 

Policia Federal de Belo Horizonte. Em seguida, chegaram ao prédio o ex-sócio do 

publicitário, Cristiano Paz, e o ex-deputado do PTB, Romeu Queiroz. O ex-assessor 

parlamentar do PL, Jacinto Lamas foi o primeiro a se apresentar na Superintendência da 

Polícia Federal de Brasília. Ele chegou de carro e a apresentação durou cerca de dez 

minutos. No início da noite, a ex-presidente do Banco Rural Kátia Rabello se entregou na 

Superintendência da Polícia Federal de Belo Horizonte. Dos 12 réus, apenas Delúbio 

Soares e Henrique Pizzolato não haviam se entregado à polícia.   

 Em um documento intitulado Carta Aberta ao Povo Brasileiro, José Dirceu 

apresenta o seguinte depoimento: 

“A Suprema Corte do meu país mandou fatiar o cumprimento das penas. O julgamento 

começou sob o signo da exceção e assim permanece. No início, não desmembraram o 

processo para a primeira instância, violando o direito ao duplo grau de jurisdição, garantia 

expressa no artigo 8 do Pacto de San Jose. Ficamos nós, os réus, com um suposto foro 

privilegiado, direito que eu não tinha, o que fez do caso um julgamento de exceção e 

político. Como sempre, vou cumprir o que manda a Constituição e a lei, mas não sem 

protestar e denunciar o caráter injusto da condenação que recebi. A pior das injustiças é 

aquela cometida pela própria Justiça. É público e consta dos autos que fui condenado 

sem provas. Sou inocente e fui apenado a 10 anos e 10 meses por corrupção ativa e 

formação de quadrilha – contra a qual ainda cabe recurso – com base na teoria do domínio 

do fato, aplicada erroneamente pelo STF. Fui condenado sem ato de oficio ou provas, 

num julgamento transmitido dia e noite pela TV, sob pressão da grande imprensa, que 

durante esses oito anos me submeteu a um pré-julgamento e linchamento. Ignoraram-se 

provas categóricas de que não houve qualquer desvio de dinheiro público. Provas que 

ratificavam que os pagamentos realizados pela Visanet, via Banco do Brasil, tiveram a 

devida contrapartida em serviços prestados por agência de publicidade 

contratada. Chancelou-se a acusação de que votos foram comprados em votações 

parlamentares sem quaisquer evidências concretas, estabelecendo essa interpretação para 

atos que guardam relação apenas com o pagamento de despesas ou acordos 
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eleitorais. Durante o julgamento inédito que paralisou a Suprema Corte por mais de um 

ano, a cobertura da imprensa foi estimulada e estimulou votos e condenações, acobertou 

violações dos direitos e garantais individuais, do direito de defesa e das prerrogativas dos 

advogados – violadas mais uma vez na sessão de quarta-feira, quando lhes foi negado o 

contraditório ao pedido da Procuradoria-Geral da República. Não me condenaram pelos 

meus atos nos quase 50 anos de vida política dedicada integralmente ao Brasil, à 

democracia e ao povo brasileiro. Nunca  fui sequer investigado em minha vida pública, 

como deputado, como militante social e dirigente político, como profissional e cidadão, 

como ministro de Estado do governo Lula. Minha condenação foi e é uma tentativa de 

julgar nossa luta e nossa história, da esquerda e do PT, nossos governos e nosso projeto 

político. Esta é a segunda vez em minha vida que pagarei com a prisão por cumprir meu 

papel no combate por uma sociedade mais justa e fraterna. Fui preso político durante a 

ditadura militar. Serei preso político de uma democracia sob pressão das elites. Mesmo 

nas piores circunstâncias, minha geração sempre demonstrou que não se verga e não se 

quebra. Peço aos amigos e companheiros que mantenham a serenidade e a firmeza. O 

povo brasileiro segue apoiando as mudanças iniciadas pelo presidente Lula e 

incrementadas pela presidente Dilma. Ainda que preso, permanecerei lutando para 

provar minha inocência e anular esta sentença espúria, através da revisão criminal e do 

apelo às cortes internacionais. Não importa que me tenham roubado a liberdade: 

continuarei a defender por todos os meios ao meu alcance as grandes causas da nossa 

gente, ao lado do povo brasileiro, combatendo por sua emancipação e soberania." 

 

3.3 CASO DOS DÓLARES DE CUBA 

  O terceiro mais escândalo do Partido Trabalhador que teve inicio da 

campanha à presidência de Luís Inácio Lula da Silva, foi o caso de dólares de Cuba. Entre 

os meses de Agosto e Setembro de 2002, ano em que Lula foi eleito presidente do Brasil, 

o comitê eleitoral de Lula recebeu 3 milhões de dólares vindo de Cuba. Quando o dinheiro 

chegou em Brasília, foi levado a Campinas em um avião acondicionado em três caixas de 

bebidas. Em Campinas, o dinheiro foi pego no Aeroporto de Viracopos por Ralf Barquete, 

também ex-auxiliar de Palocci em Ribeirão Preto. De Viracopos, o dinheiro foi 

transportado em um carro à São Paulo, para deixar as caixas no comitê de Lula na Vila 
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Mariana, Zona Sul da capital paulista, aos cuidados do então tesoureiro Delúbio Soares, 

tesoureiro preso no caso do mensalão. Rogerio Burrati, ex acessor de Antonio Palocci, ao 

confirmar a existência da operação deu a seguinte declaração:  

"FUI CONSULTADO POR RALF BARQUETE, A PEDIDO DO PALOCCI, SOBRE 

COMO FAZER PARA TRAZER 3 MILHÕES DE DÓLARES DE CUBA. DISSE QUE 

PODERIA SER ATRAVÉS DE DOLEIROS. SEI QUE O DINHEIRO VEIO, MAS 

NÃO SEI COMO." 

Vladimir Poleto, que também é um ex assessor de Antonio Palocci, ao admitir sua 

participação no transporte do dinheiro cubano a campanha, deu a seguinte declaração: 

"EU PEGUEI UM AVIÃO DE BRASÍLIA COM DESTINO A SÃO PAULO COM 

TRÊS CAIXAS DE BEBIDA. DEPOIS DO ACONTECIMENTO, FIQUEI SABENDO 

QUE TINHA DINHEIRO DENTRO DE UMA DAS CAIXAS. QUEM ME DISSE ISSO 

FOI RALF BARQUETE. O VALOR ERA 1,4 MILHÃO DE DÓLARES." 

 Um petista que pediu para que sua identidade não fosse revelada, disse a VEJA 

que, em relação ao governo de Cuba, quem tomou conta da operação foi Sérgio Cervantes. 

Ele é cubano, negro e alto, conferindo com a descrição que Poleto faz do sujeito que lhe 

entregou as três caixas de "bebida" em Brasília. 

 A Lei 9096, aprovada em 1995, confirma que é proibido um partido político 

receber recursos do exterior. Se isso ocorre, o partido fica sujeito à anulação de seu 

registro na Justiça Eleitoral, ou seja. o partido se encerra.  
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CONCLUSÃO 

 Os últimos quatro anos de governo de Dilma Rousseff geraram muita insatisfação, 

principalmente pelos economistas e por aqueles que trabalham no mercado financeiro. 

Um economia sólida é o primeiro passo para que se posso desenvolver os demais setores. 

Os indicadores macroeconômicos evidenciam que por um lado os últimos quatro anos de 

governo foram um fracasso, atingindo um inflação de 6,5%, um crescimento do PIB de 

2,0% e muitas oscilação na taxa de juros devido ao intervencionismo de Dilma no 

andamento da economia do Brasil. Porém, o PT teve alguns méritos em relação a 

evolução social, atingindo um percentual bastante baixo na taxa de desemprego e com 

melhoras nos programas de saúde e educação  

 Dilma Rousseff venceu a oposição na reeleição a presidência, portanto, com uma 

nova equipe de ministros os economistas esperam uma melhora nos indicadores 

macroeconômicos. O ministro que substituiu o Guido Mantega no ministério da Fazenda, 

Joaquim Levy, atuou tanto nos governos de Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio 

Lula da Silv. Se espera muito de Levy para o andamento e para a melhora no desempenho 

da economia nacional. Para o ministério de Planejamento, Nelson Barbosa substitui 

Miriam Belchior. Barbosa foi secretario executivo do ministério da fazenda no primeiro 

mandato do governo Dilma.  
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INTRODUÇÃO 

A história do mundo mostra que a construção civil sempre existiu para atender as 

necessidades básicas e imediatas do homem sem preocupação com a técnica aprimorada 

em um primeiro momento. O homem pode ser qualificado diferencialmente dos demais 

seres vivos por inúmeras características, entre elas se inclui o dinamismo de produzir e 

transformar continuamente suas técnicas através de aperfeiçoamento e estudo contínuo 

dos resultados. A constituição das cidades exigiu qualificação e técnicas mais apropriadas 

e vantajosas para se construir edifícios cada vez mais sustentáveis. Surgem as edificações 

concebidas com responsabilidade social. 

O presente trabalho pretende apresentar uma abordagem sobre o tema A 

CONSTRUÇÃO CIVIL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL através de casos 

reais pois as características de uma construção sustentável interferem diretamente na 

relação do homem/meio-ambiente com questões que podem ser minimizadas quando se 

resolve investir em um planejamento adequado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO I - CONSTRUÇÃO CIVIL SUSTENTÁVEL 

1.1 O QUE É SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL? 

Sustentabilidade é o conceito utilizado para definir as ações e atividades humanas 

que visam suprir as necessidades atuais humanas de modo que não comprometa o futuro 

das próximas gerações. Dessa sustentabilidade está diretamente ligado com o 

desenvolvimento econômico e material de modo que não agrida o meio ambiente, para 

isso tem que ser utilizado os recursos naturais de forma inteligente para que eles 

permaneçam no futuro. A partir do momento que se consegue conciliar os avanços 

tecnológicos de maneira a não agredir o futuro do meio ambiente, estamos falando então 

de desenvolvimento sustentável.  

Desenvolvimento sustentável significa obter crescimento econômico necessário, 

garantindo a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social para o presente e 

gerações futuras. Portanto, para que ocorra o desenvolvimento sustentável é necessário 

que haja uma harmonização entre o desenvolvimento econômico, a preservação do meio 

ambiente, a justiça social, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos da natureza. 

No Brasil, assim como nos outros países emergentes, a questão do 

desenvolvimento sustentável tem caminhado de forma lenta. Embora haja um despertar 

da consciência ambiental no país, muitas empresas ainda buscam somente o lucro, 

deixando de lado as questões ambientais e sociais. Ainda é grande no Brasil o 

desmatamento de florestas e uso de combustíveis fósseis. Embora a reciclagem do lixo 

tenha aumentado nos últimos anos, ainda é muito comum a existência de lixões ao ar 

livre. A poluição do ar, de rios e solo ainda são problemas ambientais comuns em nosso 

país. 

Podemos dizer “na prática”, que esse conceito de sustentabilidade representa 

promover a exploração de áreas ou o uso de recursos planetários (naturais ou não) de 

forma a prejudicar o menos possível o equilíbrio entre o meio ambiente e as comunidades 

humanas e toda a biosfera que dele dependem para existir. Pode parecer um conceito 

difícil de ser implementado e, em muitos casos, economicamente inviável. No entanto, 

http://www.atitudessustentaveis.com.br/atitudes-sustentaveis/meio-ambiente-tenha-atitudes-sustentaveis/


 
 

não é bem assim. Mesmo nas atividades humanas altamente impactantes no meio 

ambiente como a mineração; a extração vegetal, a agricultura em larga escala; a 

fabricação de papel e celulose e todas as outras; a aplicação de práticas sustentáveis nesses 

empreendimentos; revelou-se economicamente viável e em muitos deles trouxe um 

fôlego financeiro extra. 

Assim, as ideias de projetos empresariais que atendam aos parâmetros de 

sustentabilidade, começaram a multiplicar-se e a espalhar-se por vários lugares antes 

degradados do planeta. Muitas comunidades que antes viviam sofrendo com doenças de 

todo tipo; provocadas por indústrias poluidoras instaladas em suas vizinhanças viram sua 

qualidade de vida ser gradativamente recuperada e melhorada ao longo do 

desenvolvimento desses projetos sustentáveis. Da mesma forma, áreas que antes eram 

consideradas meramente extrativistas e que estavam condenadas ao extermínio por 

práticas predatórias, hoje tem uma grande chance de se recuperarem após a adoção de 

projetos de exploração com fundamentos sólidos na sustentabilidade e na viabilidade de 

uma exploração não predatória dos recursos disponíveis. Da mesma forma, cuidando para 

que o envolvimento das comunidades viventes nessas regiões seja total e que elas ganhem 

algo com isso; todos ganham e cuidam para que os projetos atinjam o sucesso esperado. 

A exploração e a extração de recursos com mais eficiência e com a garantia da 

possibilidade de recuperação das áreas degradadas é a chave para que a sustentabilidade 

seja uma prática exitosa e aplicada com muito mais frequência aos 

grandes empreendimentos. Preencher as necessidades humanas de recursos naturais e 

garantir a continuidade da biodiversidade local; além de manter, ou melhorar, a qualidade 

de vida das comunidades inclusas na área de extração desses recursos é um desafio 

permanente que deve ser vencido dia a dia. A seriedade e o acompanhamento das 

autoridades e entidades ambientais, bem como assegurar instrumentos fiscalizatórios e 

punitivos eficientes, darão ao conceito de sustentabilidade uma forma e um poder 

agregador de ideias e formador de opiniões ainda muito maior do que já existe nos dias 

atuais. 

De uma forma simples, podemos afirmar que garantir a sustentabilidade de um 

projeto ou de uma região determinada; é dar garantias de que mesmo explorada essa área 

continuará a prover recursos e bem estar econômico e social para as comunidades que 

http://www.atitudessustentaveis.com.br/categoria/sustentabilidade/
http://www.atitudessustentaveis.com.br/imoveis-sustentaveis/empreendimentos-sustentaveis-onda-sustentabilidade/
http://www.atitudessustentaveis.com.br/atitudes-sustentaveis/empreendimentos-sustentaveis-saida-planeta/
http://www.atitudessustentaveis.com.br/atitudes-sustentaveis/como-paises-utilizado-recursos-naturais/


 
 

nela vivem por muitas e muitas gerações. Mantendo a força vital e a capacidade de 

regenerar-se mesmo diante da ação contínua e da presença atuante da mão humana. 

 

1.2 QUAL A IMPORTÂNCIA DE CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS? 

Reconhecidamente, o setor da construção civil tem papel fundamental para a 

realização dos objetivos globais do desenvolvimento sustentável. O conselho 

Internacional da Construção – CIB aponta a indústria da construção como o setor de 

atividades humanas que mais consome recursos naturais e utiliza energia de forma 

intensiva, gerando consideráveis impactos ambientais. Além dos impactos relacionados 

ao consumo de matéria e energia, há aqueles associados à geração de resíduos sólidos, 

líquidos e gasosos. Estima-se que mais de 50% dos resíduos sólidos gerados pelo conjunto 

das atividades humanas sejam provenientes da construção. Ais aspectos ambientais, 

somados à qualidade de vida que o ambiente construído proporciona, sintetizam as 

relações entre construção e meio ambiente. 

Na busca de minimizar os impactos ambientais provocados pela construção, surge 

o paradigma da construção sustentável. No âmbito da Agenda 21 para a Construção 

Sustentável em Países em Desenvolvimento, a construção sustentável é definida como: 

"um processo holístico que aspira a restauração e manutenção da harmonia entre os 

ambientes natural e construído, e a criação de assentamentos que afirmem a dignidade 

humana e encorajem a equidade econômica". No contexto do desenvolvimento 

sustentável, o conceito transcende a sustentabilidade ambiental, para abraçar a 

sustentabilidade econômica e social, que enfatiza a adição de valor à qualidade de vida 

dos indivíduos e das comunidades. 

 Os desafios para o setor da construção são diversos, porém, em síntese, consistem 

na redução e otimização do consumo de materiais e energia, na redução dos resíduos 

gerados, na preservação do ambiente natural e na melhoria da qualidade do ambiente 

construído. 

 

 



 
 

Para tanto, recomenda-se: 

Mudança dos conceitos da arquitetura convencional na direção de projetos 

flexíveis com possibilidade de readequação para futuras mudanças de uso e atendimento 

de novas necessidades, reduzindo as demolições; 

Busca de soluções que potencializem o uso racional de energia ou de energias 

renováveis; 

Gestão ecológica da água; 

Redução do uso de materiais com alto impacto ambiental; 

Redução dos resíduos da construção com modulação de componentes para 

diminuir perdas e especificações que permitam a reutilização de materiais. 

Além disso, a construção e o gerenciamento do ambiente construído devem ser 

encarados dentro da perspectiva de ciclo de vida. 

As tendências atuais em relação ao tema da construção sustentável caminham em 

duas direções. De um lado, centros de pesquisa em tecnologias alternativas pregam o 

resgate de materiais e tecnologias vernáculas com o uso da terra crua, da palha, da pedra, 

do bambu, entre outros materiais naturais e pouco processados a serem organizados em 

ecovilas e comunidades alternativas. De outro lado, empresários apostam em “ 

empreendimentos verdes”, com as certificações, tanto no âmbito da edificação quanto no 

âmbito do urbano. No entanto, muitos edifícios, rotulados como verdes refletem apenas 

esforços para reduzir a energia incorporada e são, em muitos outros aspectos, 

convencionais, tanto na aparência quanto no processo construtivo. Além disso, deve-se 

questionar os benefícios que um selo desenvolvido para outra realidade pode trazer, 

especialmente para países como o Brasil que ainda não resolveram seus problemas mais 

básicos como pobreza e desigualdade social. 

Os governos municipais possuem grande potencial de atuação na temática das 

construções sustentáveis. As prefeituras podem induzir e fomentar boas práticas por meio 

da legislação urbanística e código de edificações, incentivos tributários e convênios com 

as concessionárias dos serviços públicos de água, esgotos e energia. Para contribuir com 



 
 

tais iniciativas, segue um conjunto de prescrições adequadas à realidade brasileira 

abrangendo aspectos urbanísticos e edilícios. 

Para a implantação urbana, recomenda-se: adaptação à topografia local, com 

redução da movimentação de terra; preservação de espécies nativas; previsão de ruas e 

caminhos que privilegiem o pedestre e o ciclista e contemplem a acessibilidade universal; 

previsão de espaços de uso comum para integração da comunidade; e, preferencialmente, 

de usos do solo diversificados, minimizando os deslocamentos. 

No âmbito da edificação, entendem-se como essenciais: adequação do projeto ao 

clima do local, minimizando o consumo de energia e otimizando as condições de 

ventilação, iluminação e aquecimento naturais; previsão de requisitos de acessibilidade 

para pessoas com mobilidade reduzida ou, no mínimo, possibilidade de adaptação 

posterior; atenção para a orientação solar adequada, evitando-se a repetição do mesmo 

projeto em orientações diferentes; utilização de coberturas verdes; e a suspensão da 

construção do solo (a depender do clima). 

Na escolha dos materiais de construção: a utilização de materiais disponíveis no 

local, pouco processados, não tóxicos, potencialmente recicláveis, culturalmente aceitos, 

propícios para a autoconstrução e para a construção em regime de mutirões, com conteúdo 

reciclado. Além disso, deve-se evitar sempre o uso de materiais químicos prejudiciais à 

saúde humana ou ao meio ambiente, como amianto, CFC, HCFC, formaldeído, 

policloreto de vinila (PVC), tratamento de madeira com CCA, entre outros. Quanto aos 

resíduos da construção civil, deve-se atentar para a sua redução e disposição adequada, 

promovendo-se a reciclagem e reuso dos materiais. 

Com relação à energia, recomenda-se o uso do coletor solar térmico para 

aquecimento de água, de energia eólica para bombeamento de água e de energia solar 

fotovoltaica, com possibilidade de se injetar o excedente na rede pública. Sobre águas e 

esgoto, é interessante prever: a coleta e utilização de águas pluviais, utilização de 

dispositivos economizadores de água, reuso de águas, tratamento adequado de esgoto no 

local e, quando possível, o uso de banheiro seco. 

A respeito do tratamento das áreas externas, recomenda-se a valorização dos 

elementos naturais no tratamento paisagístico e o uso de espécies nativas, a destinação de 

espaços para produção de alimentos e com postagem de resíduos orgânicos, o uso de 



 
 

reciclados da construção na pavimentação e de pavimentação permeável, a previsão de 

passeios sombreados no verão e ensolarados no inverno.        

                   

1.3 CERTIFICAÇÕES 

SELO CASA AZUL DA CAIXA 

 

A CAIXA agora tem o seu selo de sustentabilidade, trata-se do SELO AZUL DA 

CAIXA, destinado para empreendimentos imobiliários.  O enfoque sustentável embutido 

no selo exige que a construção seja aprovada a partir da análise de 53 critérios, entre 

obrigatórios e de livre escolha, nas seis diferentes categorias criadas: 

-Qualidade Urbana  

-Projeto e Conforto  

-Eficiência Energética  

-Conservação de Recursos Materiais  

-Gestão da Água  

-Práticas Sociais 

 

 

 

 

 

http://abr-casa.com.br/customizados/caixa
http://abr-casa.com.br/customizados/caixa


 
 

PROCESSO AQUA | Alta Qualidade Ambiental 

 

O Processo AQUA é um Processo de Gestão Total do Projeto para obter a Alta 

Qualidade Ambiental do seu Empreendimento de Construção. Essa qualidade é 

demonstrada para seus clientes, investidores e demais partes interessadas por meio da 

certificação. 

A certificação e a marca Processo AQUA são concedidas pela Fundação 

Vanzolini, com base em auditorias presenciais independentes. 

A Certificação de Construção Sustentável - Processo AQUA demonstra, de forma 

inegável e inequívoca, a Alta Qualidade Ambiental do Empreendimento, provada por 

meio de auditorias independentes. 

Os benefícios de um Empreendimento Certificado Processo AQUA são: 

-Qualidade de vida do usuário;  

-Economia de água;  

-Energia; 

-Disposição de resíduos e manutenção;  

-Contribuição para o desenvolvimento sócio-econômico-ambiental da região. 

Para obter a certificação o empreendedor da construção deve estabelecer o 

controle total do projeto em todas as suas fases: 

-Programa; 

-Concepção (Projeto);  

-Realização (Obra);  

-Operação (Uso). 

http://www.vanzolini.org.br/hotsite-104.asp?cod_site=104
http://www.vanzolini.org.br/hotsite-104.asp?cod_site=104


 
 

Por meio do Sistema de Gestão do Empreendimento (SGE), para que sejam 

atendidos os critérios de desempenho da Qualidade Ambiental do Edifício (QAE). 

A certificação é concedida ao final de cada fase, mediante verificação de 

atendimento ao Referencial Técnico. 

O Referencial Técnico - Processo AQUA é a adaptação para o Brasil da 

"Démarche HQE", da França e contém os requisitos para o Sistema de Gestão do 

Empreendimento (SGE) e os critérios de desempenho nas categorias da Qualidade 

Ambiental do Edifício (QAE). 

Os requisitos do SGE exigem o comprometimento com o perfil de QAE visado e 

acompanhamento, análise e avaliação da QAE ao longo do empreendimento, entre outros. 

Os critérios de desempenho do QAE abordam a eco-construção, a eco-gestão e a criação 

de condições de conforto e saúde para o usuário. 

 

PROCEL EDIFICA 

 

No Brasil, o consumo de energia elétrica nas edificações residenciais, comerciais, 

de serviços e públicas, é bastante significativo. A tendência de crescimento estimada é 

ainda maior, devido à estabilidade da economia, aliada a uma política de melhor 

distribuição de renda. Isto permite o acesso da população aos confortos proporcionados 

pelas novas tecnologias. Soma-se a isto, a elevada taxa de urbanização e a expansão do 

http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp
http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp


 
 

setor de serviços. Calcula-se que quase 50% da energia elétrica produzida no país sejam 

consumidas não só na operação e manutenção das edificações, como também nos sistemas 

artificiais, que proporcionam conforto ambiental para seus usuários, como iluminação, 

climatização e aquecimento de água. 

O potencial de conservação de energia deste setor é expressivo. A economia pode 

chegar a 30% para edificações já existentes, se estas passarem por uma intervenção 

tipo retrofit (reforma e/ou atualização). Nas novas edificações, ao se utilizar tecnologias 

energeticamente eficientes desde a concepção inicial do projeto, a economia pode superar 

50% do consumo, comparada com uma edificação concebida sem uso dessas tecnologias. 

A possibilidade de aproveitar este potencial balizou a reavaliação dos principais focos de 

atuação do PROCEL, o que resultou na criação do subprograma, Procel Edifica, 

especialmente voltado à Eficiência Energética das Edificações - EEE, aliada ao Conforto 

Ambiental - CA. 

A energia elétrica consumida no Brasil em 2008 (Fonte: EPE/BEN 2009), foi de 

400 GWh. A economia teórica em edificações residenciais, comerciais, de serviços e 

públicas poderia chegar aos 54 GWh caso fosse adotada uma política de atualização do 

parque construído, considerando que esse segmento representa aproximadamente 45% do 

total do consumo no Brasil (Fonte: EPE/BEN 2009). 

Por sua abrangência, a área de edificações está presente em todos os setores da 

atividade econômica do País. Isto gera a articulação entre diversas entidades das áreas 

governamental, tecnológica, econômica e de construção civil. Neste enfoque 

multissetorial, o Procel Edifica promove condições para o uso eficiente da eletricidade 

nas edificações, reduzindo os desperdícios de energia, de materiais, e os impactos sobre 

o meio ambiente. 

Metas: 

O Programa tem como metas o desenvolvimento de um conjunto de projetos 

visando: 

- Investir em capacitação tecnológica e profissional, estimulando a pesquisa e o 

desenvolvimento de soluções adaptadas à realidade brasileira, de forma a reduzir o 

consumo de energia elétrica nas edificações; 



 
 

- Atrair um número cada vez maior de parceiros ligados aos diversos segmentos 

da construção civil, melhorando a qualidade e a eficiência das edificações brasileiras; 

- Divulgar os conceitos e práticas do bioclimatismo, por meio da inserção do tema 

conforto ambiental e eficiência energética nos cursos de Arquitetura e Engenharia, 

formando uma nova geração de profissionais compromissados com o desenvolvimento 

sustentável do País; 

- Disseminar os conceitos e práticas de EEE e CA entre os profissionais de 

arquitetura e engenharia, e aqueles envolvidos em planejamento urbano; 

- Apoiar a implantação da Regulamentação da Lei de Eficiência Energética (Lei 

10.295/2001) no que toca às Edificações Brasileiras, além de orientar tecnicamente os 

agentes envolvidos e técnicos de Prefeituras, para adequar seus Códigos de Obras e 

Planos Diretores. 

Plano de Ação: 

O Plano de Ação do Procel Edifica, lançado em 2003, contou com a contribuição 

de diversos agentes ligados à construção civil e universidades, reunidos em Workshop, 

que marcou, desde sua criação, a forma participativa de atuação do Programa. 

Vertentes: O planejamento estratégico, que teve como principal produto o Plano 

de Ação do Procel Edifica, procurou sintetizar as atividades a serem desenvolvidas para 

atendimento das Metas, mediante algumas trajetórias. A estas foi dado o nome 

de Vertentes, que classificam as próprias atividades, suas superposições e coerências. Isto 

não quer dizer, entretanto, que uma determinada atividade pertencente a uma Vertente, 

não tenha rebatimentos sobre as demais. 

Para garantir a transparência e a participação dos diversos segmentos envolvidos, 

decidiu-se convidar instituições de comprovada competência para exercer, de forma 

compartilhada, a coordenação de algumas vertentes, colaborando com a 

ELETROBRÁS/PROCEL nas decisões quanto à forma de implementar as ações. Assim, 

a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Federal de Alagoas foram 

convidadas a exercerem a coordenação das Vertentes Subsídios à 

Regulamentação e Capacitação, respectivamente. 



 
 

Estão em desenvolvimento projetos relativos às demais Vertentes, bem como 

novos segmentos, onde foram identificadas oportunidades de investimento. Nesta 

categoria enquadram-se convênios com Universidades e o Protocolo de Intenções 

assinado com a Caixa Econômica Federal. Nesse Acordo de Cooperação Técnica e 

Financeira, tanto a ELETROBRÁS quanto a CEF têm colaborado na elaboração da 

Regulamentação da Lei de Eficiência Energética, no que tange às edificações, 

desenvolvendo um projeto de revisão dos Kits para habitações de interesse social, 

financiados pela CEF e um programa de capacitação em EEE para seu corpo técnico. 

Numa outra linha de atuação, o Procel Edifica busca, por meio de parcerias com 

órgãos da administração pública, atuar na definição de critérios e elaboração de códigos 

de obras para as prefeituras que determinem a adoção de medidas de sustentabilidade e 

Eficiência Energética. Nesta categoria insere-se a parceria com o Instituto Brasileiro de 

Administração Municipal - IBAM. Para incorporar novas ações, estão previstas revisões 

periódicas do Plano de Ação, em Workshops que reúnam atuais e futuros parceiros, com 

o intuito de discutir e avaliar o andamento do programa, além de traçar novas estratégias 

de atuação, garantindo, assim, a atualidade e a efetividade do Programa. 

Parcerias: 

Atualmente o Programa Procel Edifica conta com as seguintes parcerias: 

Ministério de Minas e Energia, Ministério das Cidades, Universidades UFPA, 

UFRN, UFAL, UFBA, UFMG, UnB, UFMS, UFMT, UFF, UFRJ, UFSC, UFRGS, 

UFPel, PUCPR, CAIXA, IBAM, IAB, CBIC, FGV, USAID/ICF, CEPEL, SEBRAE-RJ, 

CREA e ELETROSUL. 

 

Conselho Brasileiro da Construção Sustentável (CBCS) 

 

http://www.cbcs.org.br/sobreocbcs/index.php?
http://www.cbcs.org.br/sobreocbcs/index.php?


 
 

A construção civil, um dos mais importantes setores da economia e penetração em 

vários segmentos, é essencial ao desenvolvimento da sociedade contemporânea, com 

destaque para as áreas de moradia, comércio, serviços e infraestrutura, que geram milhões 

de empregos diretos e indiretos. Por ser uma atividade de transformação, 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. 

Somente com a adoção de práticas sustentáveis de conservação e uso racional no 

setor da construção civil é possível reduzir entre 30% e 40% o consumo de energia e de 

água. Para se ter uma idéia dessa magnitude, no Brasil, a participação dos edifícios no 

consumo de energia elétrica é superior a 45%, principalmente em conseqüência do 

consumo durante o uso e a operação do edifício, e este porcentual está crescendo mais 

rapidamente do que a economia. 

Com o objetivo de induzir o setor da construção a utilizar práticas mais 

sustentáveis que venham melhorar a qualidade de vida dos usuários, dos trabalhadores e 

do ambiente que cerca as edificações, foi constituído, em agosto de 2007, o CBCS - 

Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, resultado da articulação entre lideranças 

empresariais, pesquisadores, consultores, profissionais atuantes e formadores de opinião. 

Para tanto, o CBCS adota uma visão sistêmica da sustentabilidade, com foco no 

setor da construção civil e suas inter-relações com a indústria de materiais de construção, 

o setor financeiro, o governo, a academia e a sociedade civil. 

O CBCS está contribuindo com a formação de redes de parceiros estratégicos 

para: gerar e disseminar conhecimentos e boas práticas; promover a inovação; integrar o 

setor da construção aos demais setores da sociedade; elaborar diretrizes; discutir políticas 

públicas e setoriais; coordenar soluções e ações integradas intersetoriais com vistas a 

otimizar o uso de recursos naturais, sociais e econômicos, reduzir os efeitos negativos e 

potencializar os efeitos benéficos para a construção de um ambiente mais saudável e uma 

sociedade mais equilibrada e feliz. 

Para tanto, o CBCS se relaciona com importantes organizações nacionais e 

internacionais que se dedicam ao tema, sob diferentes perspectivas, a partir da ótica 

ambiental, de responsabilidade social e econômica dos negócios. Além disso, foram 



 
 

criados, e já estão em funcionamento, os Comitês Temáticos, que debatem e indicam boas 

práticas para as áreas mais prementes da edificação, como a de Energia, Água, Materiais, 

Projetos e Avaliação de Sustentabilidade. 

O CBCS, por meio de seu Comitê Financeiro, desenvolve ações visando combater 

a informalidade no setor, prática que se traduz na oferta de materiais e componentes 

produzidos sem recolhimento de impostos, em desrespeito à legislação ambiental e com 

baixa qualidade. além de Estabelece, também, diretrizes para a análise de projetos e obras 

pelo sistema financeiro, com o objetivo de criar mecanismos de indução indireta de 

sustentabilidade ao setor da construção civil, propiciando, deste modo, uma redução de 

riscos para o setor financeiro. 

Os resultados dos trabalhos dos Comitês Temáticos dão origem a 

encaminhamentos no sentido da a produção de documentos, da realização de palestras, 

simpósios, e ações, de forma a disseminar o conhecimento aos agentes da cadeia 

produtiva e da sociedade. 

  



 
 

CAPÍTULO II - EMPREENDIMENTOS SUSTENTÁVEIS 

2.1 CARACTERÍSTICAS DOS EMPREENDIMENTOS SUSTENTÁVEIS 

Os conceitos aplicados às construções sustentáveis tomam forma em 1987, com o 

relatório coordenado pela então primeira ministra da Noruega, Gros Brundtland, 

intitulado: “Nosso futuro comum”. Este texto apresentou o conceito de 

desenvolvimento sustentável. O documento abriu, então, espaço para uma nova área da 

Arquitetura, que discute uma interação do homem com o entorno, utilizando os elementos 

e recursos naturais disponíveis, preservando o planeta para as gerações futuras, baseado 

nas soluções socialmente justas, economicamente viáveis, ecologicamente corretas e 

culturalmente aceitas. Em síntese o conceito descreve que todos devem “Utilizar os 

recursos disponíveis no presente sem esgotá-los e comprometer o meio ambiente para as 

gerações futuras” (Relatório Bruntland – 1987). 

Algumas diretrizes são essenciais para se considerar uma construção sustentável: 

• Eficiência energética; 

• Uso adequado e reaproveitamento da água; 

• Qualidade do ar; 

• Uso de técnicas passivas para condicionamento térmico dos ambientes; 

• Utilização dos recursos naturais presentes no entorno; 

• Uso de materiais e técnicas ambientalmente corretas; 

• Gestão dos resíduos sólidos. Reciclar, reutilizar e reduzir; 

• Conforto e qualidade interna dos ambientes; 

• Permeabilidade do solo; 

• Acessibilidade; 

• Integração dos transportes de massa e ou alternativos ao contexto do projeto; 

• etc. 



 
 

Os conceitos que integram e definem construção sustentável ainda são 

controversos. Primeiramente, ainda não é certo afirmar simplesmente que uma obra é ou 

não sustentável. A caracterização da sustentabilidade de uma construção vem de diversos 

processos, os quais são inerentes ao seu projeto, sua execução e também do somatório 

das técnicas empregadas para integrá-lo ao entorno e do contexto cultural. Na realidade, 

trata-se de um processo comparativo onde o mais coerente é a confrontação entre projetos 

visando determinar qual das construções é mais ou menos sustentável. 

Pensar em um edifício isolado não faz sentido quando se trata as questões 

ambientais como a sustentabilidade dos espaços construídos pelo homem. Por ser 

sistêmica, a construção, para ser sustentável, deve ser elaborada integrada ao 

seu contexto. O ambiente externo é tão importante quanto o que ocorre nas dependências 

internas. Por isso, a comparação é a melhor forma de avaliar uma construção sustentável, 

a obra nunca está sozinha. Quando um edifício cumpre todos os pré-requisitos técnicos, 

respeita todas as normas éticas ambientais, apenas usa materiais adequados e mesmo 

assim se fecha para dentro, não condizendo com as necessidades do entorno, não se 

relacionando com o lugar na qual está inserido, abstraindo as outras construções e pessoas 

que convivem próximo, não estará sendo plenamente sustentável. 

O conceito de construção sustentável está em elaboração e pode-se dizer que 

depende de uma agenda de prioridades que é única para cada localidade. Hoje existem 

somente algumas diretrizes como forma de orientar aqueles que pretendem construir de 

forma ambientalmente mais responsável. 

Uma obra sustentável leva em conta o processo no qual o projeto é concebido, 

quem vai usar os ambientes, quanto tempo terá de vida útil e se, depois desse tempo todo, 

ela poderá servir para outros propósitos. Tudo o que diz respeito aos 

materiais empregados nela deve levar em conta a necessidade de uso responsável, a 

energia consumida no processo de elaboração de cada componente construtivo, as 

necessidades de manutenção e, depois, se cada elemento da construção pode ser 

reaproveitado. 

Com relação ao consumo de insumos ambientais, a autossuficiência da edificação 

deve ser prioridade. Muitas vezes, alguma parcela da energia pode ser gerada no próprio 

lugar e a água consumida pode ser reaproveitada, fazendo com que em longo prazo se 



 
 

obtenha uma redução nos impactos ambientais gerados pela utilização dos mesmos. Uma 

arquitetura sustentável deve, fundamentalmente, levar em conta as características 

geográficas do espaço na qual está inserida. 

O Brasil com o tamanho continental engloba uma série de panoramas climáticos 

diferentes. Uma construção sustentável deve respeitar e aproveitar o clima no qual ela 

está inserida. Os aspectos morfológicos e o respeito ao ambiente natural são de extrema 

importância para se projetar com estes fins. Se respeitadas, as condições 

geográficas, climáticas, topográficas, aliadas às questões sociais, econômicas e culturais 

do lugar, a sustentabilidade se materializa na edificação definindo seu padrão 

de sustentabilidade. Assim, algumas soluções aplicadas a uma construção local podem 

não se tornar elementos de sua sustentabilidade quando aplicadas em edificações de outra 

na cidade. 

A forma, as técnicas construtivas e os materiais podem e devem ser selecionados 

de maneira a atender aos requisitos impostos pelas diretrizes de 

sustentabilidade existentes. Embora seja importante enfatizar que não existe uma receita 

pronta, apenas diretrizes a serem levadas em consideração na hora de projetar. 

Cabe destacar que a permeabilidade do solo deve ser um aspecto relevante do projeto 

sustentável. Proporcionar espaços livres, com vegetação natural e bastante permeáveis, 

faz com que o entorno do edifício seja mais fresco, o ar tenha mais qualidade, 

interfira positivamente no microclima e viabilize a integração da vida natural com o 

edifício. Complementando podem dar vazão à percolação das chuvas, tornando os 

espaços mais salubres. 

Outro item essencial é o transporte de massas, especialmente no quesito 

edificações públicas. O modelo de transporte coletivo da maioria das cidades configura-

se insustentável. A opção de escolher o automóvel como forma prioritária desse 

sistema pode ter sido uma solução no passado, porém, hoje, esta alternativa precisa ser 

revista. As construções sustentáveis devem proporcionar uma integração com o sistema 

de transporte com foco na diversidade de meios, criando novas formas de chegar e sair dos 

edifícios. As construções sustentáveis são formas de projetar que visam uma completa 

integração do edifício com a cidade. Esta integração influencia cada vez mais a 

sustentabilidade dessas cidades. 



 
 

Em setembro de 2010, o Senado lançou uma cartilha com diretrizes para a 

concepção de edifícios públicos sustentáveis. Essa publicação aborda temas como 

compras sustentáveis e a importância de o gestor público conhecer o conceito das 

construções verdes, sendo parte integrante do Programa Senado Verde. Este programa 

objetiva introduzir a gestão ambiental nas rotinas administrativas. Para isso, criou esta 

cartilha sobre Edifícios Públicos Sustentáveis. A publicação também mostra como os 

investimentos em sustentabilidade podem se reverter em economia para o órgão público, 

enfatizando que a preocupação com a sustentabilidade deve estar presente em todas as 

fases do projeto, começando pelo arquitetônico, que deve coordenar uma perfeita 

integração com os projetos de todos os sistemas do edifício. Aspectos como a paisagem, 

a organização do canteiro de obras, a utilização econômica da água, a possibilidade da 

cobertura verde, o uso correto de energia, a irrigação, o clima, uma gestão dos resíduos 

sólidos responsável, materiais utilizados na obra e lixo estão divididos e explicados na 

cartilha. Cada uma das seções mostra como o prédio público deve trabalhar com essas 

questões para se tornar sustentável. Nas seções, aparecem também tecnologias que 

facilitam o aproveitamento de energia, água e lixo. Um prédio com estas características 

pode obter um certificado de sustentabilidade. 

No Brasil, o certificado de sustentabilidade que está se configurando como o mais 

apropriado é o emitido pelo Inmetro, conhecido como Selo Procel Edifica. O processo de 

Certificação de Eficiência Energética de Edifícios – Procel Edifica se encontra em 

vigor desde 2007, em caráter voluntário, e passará a ser obrigatório a partir de 2012, 

conforme a Lei de Eficiência Energética nº 10.295/01. 

Eficiência nas edificações residenciais, comerciais, de serviços e públicas 

Conforme o Inmetro, desde julho de 2009, quando a certificação foi lançada, já 

foram emitidas 14 etiquetas de eficiência para edifícios comerciais, de serviços e 

públicos. 

“A etiquetagem está se tornando cada vez mais conhecida na cadeia produtiva da 

construção civil, ainda que em estágio voluntário” 

Na ocasião, uma agência da Caixa Econômica Federal, em Curitiba (PR), e mais 

quatro projetos de prédios receberam a etiqueta com nível “A” de economia de energia, 

depois de avaliados em três níveis de eficiência: envoltória, sistema de iluminação e 



 
 

sistema de condicionamento de ar. O evento, voltado para construtores, incorporadores, 

projetistas, pesquisadores, órgãos públicos e fabricantes, teve o apoio do Sindicato da 

Construção Civil (Sinduscon) de São Paulo, da Câmara Brasileira da Indústria da 

Construção (CBIC), do Conselho Brasileiro da Construção Sustentável (CBCS) e do 

Sindicato da Habitação (Secovi). 

O Programa Nacional de Eficiência Energética em Edificações – Procel Edifica 

foi instituído em 2003 pela Eletrobras/Procel e atua de forma conjunta com o Ministério 

de Minas e Energia, o Ministério das Cidades, universidades, centros de pesquisa 

e entidades das áreas governamental, tecnológica, econômica e de desenvolvimento, além 

do setor da construção civil. O programa tem por objetivo incentivar a conservação e o 

uso eficiente dos recursos naturais (água, luz, ventilação etc.) nas edificações, reduzindo 

os desperdícios e os impactos sobre o meio ambiente. 

 

As primeiras etiquetas de eficiência energética para projetos de habitação 

brasileiros foram concedidas em novembro de 2010, durante a cerimônia de lançamento 

da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia para residências e edifícios 

multifamiliares, promovida pela Eletrobras e pelo Inmetro, no Hotel Transamérica, em 

http://www.revistamemo.com.br/arquitetura/certificado-de-sustentabilidade-para-a-construcao-civil/attachment/1-4/


 
 

São Paulo. A exemplo da etiqueta para edifícios comerciais, de serviços e públicos, e da 

etiqueta para os eletrodomésticos, a etiqueta para habitações também é concedida dentro 

do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), coordenado pelas duas instituições. 

“A necessidade da redução do consumo de energia nas edificações é um aspecto 

presente tanto nos projetos de novos edifícios como também na discussão de políticas 

públicas”, afirma Solange Nogueira, gerente da Divisão de Eficiência Energética em 

Edificações da Eletrobras/Procel Edifica. 

No Brasil, a energia elétrica dos edifícios corresponde a cerca de 45% do 

consumo, sendo que as residências são responsáveis por mais de 22% desse total. 

O PBE trata de um assunto estratégico para o país ao mesmo tempo em que propõe 

uma mudança de cultura para o mercado imobiliário. Os brasileiros consideram diversos 

aspectos no momento de decidir pela compra de um imóvel, como localização, 

espaço, estética, infraestrutura etc. E, a partir de agora, terão a informação sobre 

desempenho da edificação quanto à eficiência energética influenciando também na sua 

decisão de compra. Justamente porque, ao contabilizar o investimento necessário, pesará 

o fato de as edificações eficientes gastarem menos energia e, em última análise, energia 

custa dinheiro”, analisa Marcos Borges, coordenador do PBE no Inmetro. 

O principal documento que norteia a etiquetagem tem o título de Requisitos 

Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais 

(RTQ-R). Ele foi desenvolvido pela Secretaria Técnica de Edificações, coordenada pelo 

Procel Edifica, programa da Eletrobras, e pelo Laboratório de Eficiência Energética em 

Edificações da Universidade Federal de Santa Catarina (LABEEE/UFSC)), que conta 

ainda com a participação de especialistas de diversas universidades brasileiras 

e representantes de instituições do setor da construção civil. 

“A iniciativa de criar soluções sustentáveis para as construções é mundial e 

gradualmente o Inmetro está adotando ações nesse sentido. O grande desafio da eficiência 

energética nas edificações é garantir um clima interno que não prejudique o dia a dia 

dos frequentadores, privilegiando a economia de energia. As construtoras que aderirem 

ao Programa terão a certificação como diferencial competitivo”, disse o presidente do 

Inmetro, João Jornada. 



 
 

“A adesão é voluntária e abrangia no inicio apenas as construções públicas e de 

serviços. Mas, a partir de 2010, os prédios residenciais também passaram a ter seus 

projetos avaliados e classificados”, completou Alfredo Lobo, diretor da Qualidade do 

Inmetro. 

A Etiqueta de Eficiência Energética em edificações faz parte do PBE e foi 

desenvolvida em parceria entre a Eletrobras e o Inmetro. O objetivo é incentivar 

a elaboração de projetos que aproveitem ao máximo a capacidade de iluminação e 

ventilação natural das construções, levando a um consumo menor de energia elétrica. 

Assim como os eletrodomésticos que fazem parte do PBE, os projetos de arquitetura 

serão analisados e receberão etiquetas com graduações de acordo com o consumo de 

energia. 

 

2.2 CONDOMÍNIOS SUSTENTÁVEIS 

O conceito de condomínios sustentáveis vem se popularizando em nosso país 

conforme cresce a consciência ecológica e os problemas e distúrbios climáticos se 

espalham pelo mundo manifestando-se com cada vez mais violência e frequência. As 

preocupações de uma grande parcela da população só aumentam conforme notícias de 

eventos climáticos nunca antes vistos começam e espalhar-se pelo planeta e a assustar até 

os mais céticos críticos do aquecimento global. 

Da mesma forma, o entendimento de que a água potável será um elemento raro e 

extremamente caro num futuro bem próximo, se nada for feito, e que muitos conflitos e 

guerras poderão vir a ser travadas pelo simples controle das fontes de água doce existentes 

ou remanescentes dá, muito bem, o real panorama do que pode vir a ser enfrentado pela 

raça humana num futuro não muito distante. 

Assim, uma habitação que seja capaz de economizar recursos como água e energia 

e que seja capaz de reverter seus resíduos transformando-os em benefícios ou fontes de 

renda para si; é um conceito inovador e bem-vindo em qualquer sociedade minimamente 

preocupada com seu futuro e em garantir a sua continuidade. Por esses e outros fatores, 

cada vez mais empresários do ramo de construção civil vêm investindo na construção de 



 
 

condomínios sustentáveis com grande sucesso e obtendo lucros substanciais com a 

comercialização das unidades e “vendendo a ideia” da sustentabilidade. 

O sucesso alcançado por esses pioneiros da construção de condomínios 

sustentáveis prova que esses empreendimentos sustentáveis possuem um grande atrativo 

para indivíduos de todas as classes sociais e com poder aquisitivo suficiente para garantir 

a compra, mesmo financiada, dessas unidades habitacionais. No entanto, curiosamente, 

ainda vemos com uma certa timidez a proliferação de condomínios sustentáveis em 

nossas cidades por fatores muito mais culturais do que econômicos. 

As construtoras mais tradicionais ainda receiam em realizar investimentos de 

grande porte na criação de condomínios sustentáveis muito mais por preconceito e por 

desconhecimento do potencial mercadológico desses imóveis do que, propriamente, por 

razões econômicas. Achando que os ganhos de marketing e de fomento para as vendas 

não compensarão os investimentos realizados, essas construtoras ainda se mantêm presas 

ao “modo antigo” de construir. Contudo, conforme novos e arrojados empreendedores 

que erguerem estes projetos sustentáveis obtiverem sucesso comercial e mais e mais 

construtoras acabarão por lançar-se a esse mercado que tem tudo para tornar-se o padrão 

futuro de construção de moradias. 

Os condomínios sustentáveis serão capazes de garantir uma correta e racional 

utilização de recursos naturais cada vez mais escassos e caros. Economizando dinheiro 

para seus moradores e garantindo ao planeta a possibilidade de recuperar-se de forma 

adequada para fazer frente ao consumo dos recursos necessário a manutenção das futuras 

gerações de habitantes do planeta. Garantindo um correto uso da água e sua reciclagem; 

a economia de energia elétrica e, consequentemente, dos recursos necessários a sua 

geração e transmissão; além de assegurar um destino correto para os resíduos e dejetos 

provenientes desses condomínios, essas construções representarão a “ponta de lança” do 

movimento de recuperação ambiental a longo e médio prazo. 

  



 
 

CAPÍTULO III - FUTURO DA SUSTENTABILIDADE NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

3.1 PIONEIROS NA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 

Os fabricantes de blocos de concreto brasileiros integrantes da Associação 

Brasileira da Indústria de Blocos de Concreto (Bloco Brasil) estão comprometidos com 

um projeto pioneiro que permitirá às indústrias aferirem seus índices de eficiência nos 

processos produtivos, visando à avaliação de parâmetros essenciais sobre a 

sustentabilidade na fabricação. O projeto, denominado Avaliação de Ciclo de Vida 

Modular (ACV-m) de blocos e pavimentos intertravados de concreto, teve início neste 

primeiro trimestre de 2013 e está sendo desenvolvido pelo Conselho Brasileiro de 

Construção Sustentável (CBCS), e é apoiado pela Associação Brasileira de Cimento 

Portland (ABCP) e pela BlocoBrasil. 

A finalidade do projeto é a de coletar dados e quantificar indicadores de produção 

que auxiliem as empresas a avaliar e gerenciar seus processos, contribuindo com a 

sustentabilidade no setor da construção civil. Aplicado à indústria de materiais de 

construção – no caso, aos fabricantes de blocos e pisos de intertravados de concreto -, 

permitirá às participantes controlar e intervir no processo produtivo com critérios de 

sustentabilidade. De acordo com a arquiteta Érica Ferraz de Campos, do CBCS, 

“quantificar o impacto das atividades humanas é o primeiro passo para fundamentar 

decisões e gerenciá-las corretamente”. Para isso, complementa ela, o primeiro módulo do 

projeto ACV-m consiste em levantar os cinco aspectos ambientais mais relevantes e 

comumente identificados em processos industriais, nos seguintes itens: água, energia, 

principais matérias-primas, resíduos e emissão de CO2. 

De acordo com o engenheiro Cláudio Oliveira Silva, gerente de Projetos da 

ABCP, a ACV-m é uma versão em escopo reduzido da avaliação de ciclo de vida 

tradicional, metodologia bastante difundida no mapeamento de processos produtivos e 

que visa a identificar aspectos críticos, desde a aquisição da matéria-prima até a 

disposição final do produto. A ACV-m garante o alcance da avaliação e permite aos 

fabricantes iniciarem a prática de levantar internamente os dados da fabricação, analisar 

o processo e divulgar seus resultados. “Esta é a primeira etapa de uma ACV completa, 

por isso é modular, e torna a avaliação mais acessível, com prazos e custos reduzidos, 



 
 

permitindo a participação de um número maior de indústrias e garantindo a sua realização 

numa escala ainda não realizada no Brasil com fabricantes de produtos para a construção 

civil”, afirma Silva. 

Nesta primeira fase, 44 fabricantes de blocos e pisos intertravados de concreto de 

diversos estados do Brasil estão participando da iniciativa conjunta da Bloco Brasil e 

ABCP. A ACV-m de blocos e pisos intertravados de concreto é composta por três etapas 

– com término previsto para o final de 2013 -, que serão desenvolvidas também com o 

apoio da divisão ambiental do Senai-RJ, cujos profissionais farão as auditorias nas 

empresas. Os dados individuais serão disponibilizados apenas a cada fabricante 

isoladamente e os dados gerais servirão como parâmetro para que cada indústria verifique 

seus índices em relação aos valores mínimos, médios e máximos em prática no mercado. 

“Os fabricantes de blocos e pisos intertravados de concreto que obtiverem os melhores 

resultados poderão divulgá-los, servindo também como importante peça de marketing”, 

avalia Silva. 

 Diferente de outras iniciativas de implantação de ACV na indústria da construção 

civil, nas quais os indicadores são baseados em dados de literatura e tomados como 

referência média do setor, a metodologia desenvolvida pelo CBCS visa a que cada fábrica 

participante seja treinada em medir seus próprios indicadores e busca identificar 

diferenças entre tecnologias e fabricantes. E, também, o potencial de redução de impactos 

que podem ser obtidos pela seleção de fornecedores com critérios de sustentabilidade. 

Contribui, assim, para que os indicadores de ACV promovam o interesse por melhores 

práticas de produção e resultem em ganho ambiental. Além disto, essa metodologia 

permite comparar setores concorrentes de forma justa, em vez de utilizar indicadores 

médios, que não refletem a realidade do mercado. 

 “Essa iniciativa permitirá que as indústrias de blocos e pisos intertravados de 

concreto desenvolvam ferramentas de gestão e sustentabilidade, cada vez mais exigidas 

pelos maiores contratantes do mercado imobiliário e de obras públicas e privadas. Este é 

um projeto pioneiro e que dará um diferencial importante ao nosso setor no mercado”, 

prevê Marcelo Kaiuca, presidente da Bloco Brasil. 



 
 

3.2 CAMPEÕES EM INVESTIMENTOS NA CONSTRUÇÃO 

SUSTENTÁVEL 

O Brasil já ocupa a quarta posição no ranking mundial de construções 

sustentáveis, de acordo com o órgão internacional Green Building Council (US GBC). 

“Começa a despontar como um dos países líderes desse mercado, que vem crescendo 

muito nos últimos anos”, disse à Agência Brasil o gerente técnico do GBC Brasil, Marcos 

Casado. 

O primeiro prédio sustentável brasileiro foi registrado em 2004. O conceito 

começou a ganhar força, porém, a partir de 2007, informou Casado. De 2007 até abril de 

2012, o Brasil registra um total de 526 empreendimentos sustentáveis, sendo 52 

certificados e 474 em processo de certificação no US GBC. Até 2007, eram apenas oito 

projetos brasileiros certificados. 

O ranking mundial é liderado pelos Estados Unidos, com um total de 40.262 

construções sustentáveis, seguido pela China, com 869, e os Emirados Árabes Unidos, 

com 767. Marcos Casado lembrou que, nos Estados Unidos, esse processo começou 15 

anos antes do que no Brasil. “Eles já têm uma cultura toda transformada para isso e nós 

ainda estamos nessa etapa inicial de mudar a cultura e provar que é viável trabalhar em 

cima desse conceito na construção civil, que é um dos setores que mais causam impacto 

ao meio ambiente”.         

Já existe, segundo o gerente técnico do GBC Brasil, o engajamento do setor da 

construção nesse tipo de mercado, que se mostra bastante aquecido no país e no mundo. 

Além disso, Casado destacou que há um conhecimento maior por parte das pessoas, 

devido aos benefícios  que esse conceito acaba introduzindo na construção. “Eles vão 

desde a economia dos recursos naturais e a redução dos resíduos, até a redução dos custos 

operacionais da edificação, depois do seu uso. Isso vem levando as construtoras e grandes 

empresas a adotar esse conceito”. 

Para Casado, as construções sustentáveis são uma tendência mundial. “A gente 

tem hoje, só em certificação Leed (Leadership in Energy and Environmental Design) no 

mundo, mais de 60 mil projetos. Então, é uma tendência muito grande e a gente percebe 

que  esse número cresce a cada dia”. Desde agosto do ano passado, vem sendo registrado 

pelo menos um projeto por dia útil no Brasil, buscando certificação. Marcos Casado 



 
 

estima que até o fim deste ano, o número de empreendimentos sustentáveis brasileiros em 

certificação alcance entre 650 e 700. 

Os chamados prédios verdes não têm, entretanto, nível de emissão zero de gás 

carbônico. “Mas a gente reduz muito esses impactos”, explicou o gerente. Em vários 

países do mundo, já existem prédios autossustentáveis, que geram a própria energia que 

consomem e neutralizam o carbono emitido. Essa tecnologia, entretanto, ainda não foi 

implantada no Brasil. “A gente está caminhando para isso. Acredito que,  em breve, em 

cinco ou dez anos no máximo, a gente vai estar com esses edifícios também no Brasil”. 

Para os moradores de prédios sustentáveis, também há benefícios, declarou. “Para 

o usuário comercial ou residencial, a grande vantagem está no custo operacional, porque 

eu reduzo, em média, em 30% o consumo de energia, entre 30% e 50% o consumo de 

água, além de diminuir a geração de resíduos”. O custo operacional fica, em média,  entre 

8% e 9%  mais barato do que em um prédio convencional. Por isso, relatou Casado, os 

prédios sustentáveis são mais valorizados pelos construtores e apresentam preço mais 

alto. “A contrapartida vem  no custo operacional. Acaba sendo mais barata  a operação e 

ele equilibra esse custo financeiro”. 

O GBC Brasil está iniciando um trabalho com a Companhia de Desenvolvimento 

Urbano de São Paulo  para incorporar o conceito de sustentabilidade também em 

construções populares. Cobertura verde, aproveitamento da água pluvial, aquecimento 

solar e aumento do pé direito para melhoria do conforto são alguns dos itens em estudo. 

“Isso acaba barateando o custo operacional”. 

O GBC Brasil desenvolve também o projeto da Copa Verde. Estão sendo 

certificados com o selo de sustentabilidade 12 estádios que se acham em reforma ou em 

construção nas cidades que sediarão os jogos da Copa do Mundo de 2014. O projeto 

Greening the Games: How Brazil’s World Cup Is Driving Economic Changes’ (Tornando 

os Jogos Verdes: Como a Copa do Brasil Está Levando a Mudanças Econômicas) será 

apresentado no próximo dia 16 de junho, no auditório T9 do Riocentro, onde ocorrerá a 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. 

No dia 18, a organização divulgará um documento oficial sobre construção 

sustentável em evento paralelo à conferência da ONU, no Forte de Copacabana, “visando 

a expandir essa economia verde no país”. O evento é organizado pelas federações das 



 
 

Indústrias dos estados do Rio de Janeiro (Firjan) e São Paulo (Fiesp), entre outras 

entidades. 

  



 
 

CONCLUSÃO 

O conceito de sustentabilidade tem sido amplamente discutido ao longo das 

últimas quatro décadas, ainda hoje é possível encontrar no meio urbano, situações 

notadamente não sustentáveis como: edificações sem conforto térmico/acústico 

necessitando de elevado consumo de energia elétrica, a degradação de grandes áreas 

ambientais, como os lixões, o lançamento de esgotos domésticos e industriais em cursos 

d’água que atravessam a cidade, para citar apenas alguns destes problemas. 

Percebe-se, portanto que os processos de engenharia de obras para se alcançar a 

sustentabilidade não devem ser isolados. Os processos devem envolver vários setores da 

sociedade, promovendo ações de educação ambiental, permitindo que todos os 

envolvidos tenham conhecimento da importância e abrangência de suas ações na busca 

pela sustentabilidade como um todo. 

Por outro lado devemos sempre nos atentar para o fato de que a tecnologia, tanto 

de materiais como de conhecimento, estão se alterando em uma velocidade vertiginosa e 

para tanto devemos nos convencer de que a tecnologia hoje bastante sustentável pode ser 

amanhã mesmo obsoleta ou não atender os quesitos de uma construção civil sustentável. 

Com esse olhar, o objetivo é o de se obter edificações cada vez mais sustentáveis 

de acordo com as questões ambientais locais e temporais, analisando questões simples 

como a trilogia dos 3 R’s (Reuso, Reutilizar, Reciclar). E, por outro lado, buscar sempre 

o desenvolvimento tecnológico no intuito de se alcançar uma edificação sustentável que 

venha a atender as necessidades primordiais dos seres humanos visando a preservação 

dos recursos naturais renováveis e de baixo custo: construtivo e de manutenção pós 

ocupação. 

E assim todas as questões que afetam a cidade, sejam de meio ambiente e/ou 

edificações pouco ou não sustentáveis, teriam gradativamente corrigido suas distorções, 

para se alcançar o equilíbrio ecológico e sustentável.  
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