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INTRODUÇÃO 

 

Cada vez mais, as Energias Renováveis têm se tornado em todo o mundo, uma fonte 

alternativa de energia em substituição ao uso de fontes não-renováveis como o petróleo, carvão, gás 

natural entre outros. No mundo globalizado de hoje, com um crescimento exponencial tanto de 

habitantes com de novas tecnologias, da aquisição de produtos, mais e mais energia é requerida para 

satisfazer as  necessidades crescentes do planeta.  

É muito frequente hoje ouvir falar de expressões como aquecimento global, escassez de 

recursos como o petróleo, água e metais raros, a poluição entre outros e a crescente procura por um 

desenvolvimento sustentável em detrimento do crescimento económico. Não são só expressões, mas 

realidades actuais decorrentes da forma como se produz, se transforma e consome energia. Isto 

porque o homem explorou os recursos acreditando numa capacidade inesgotável do planeta em se 

regenerar e só actualmente percebeu que afinal, não era bem assim. O planeta tem uma capacidade 

de suporte limitada e pelos vistos os recursos naturais se esgotam e se o nível de consumo e 

produção continuar a crescer a escala que tem demonstrado, este não aguentará por muito tempo a 

pressão a que está sujeito. Por isso surge a necessidade de incrementar a eficiência energética e 

desenvolver as energias renováveis e surge aí a noção de sustentabilidade e futuro para as gerações 

vindouras. 

A questão é que já não se trata tanto de uma alternativa, mas sim a necessidade de se lançar 

numa forma mais sustentável de produzir, gerir e usar a energia, pode-se mesmo afirmar ser uma 

questão de sobrevivência para o planeta e consequentemente para a humanidade. Empregos e 

empreendimentos ligados à area de energias renováveis, também chamadas de “limpas” têm 

crescido substancialmente, então as energias renováveis representam acima de tudo oportunidade 

para quem tem visão. Este fenómeno tende a se acentuar a medida que se toma consciência da sua 

importância e os consumidores começam a procurar productos que usam energias renováveis, 

investidores começam a considerar como critério de escolha de projectos, a produção e uso de 

energia limpa, com o aparecimento de leis e incentivos fiscais que promovem esta mudança de 

paradigma. 
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CAPÍTULO I: ENERGIAS RENOVÁVEIS 

Neste primeiro capítulo, o objectivo consiste em esclarecer o conceito e importância que as 

energias renováveis ou alternativas vêm ganhando no mundo inteiro, bem como no caso particular 

do Brasil, um dos países com maior potencial na produção das mesmas. A seguir se fala de cada 

uma dessas energias em particular. 

 

1.1.  Conceito e Importância 

Foram apresentadas algumas definições para o termo energias renováveis, também conhecida 

como energias “limpas”, alternativas ou mesmo ecológicas e destas queria apresentar duas: 

“Energia renovável é a que provém de fontes naturais que possuem a capacidade de 
regeneração, por outras palavras, não se esgotam. São formas de energia que são constante e 
rapidamente renovadas por processos naturais como a energia solar, ondas oceânicas e energia 
eólica”.  

Fonte: McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6th ed 

  “São fontes de energia inesgotáveis ou que podem ser repostas a curto/médio prazo 
espontaneamente ou por intervenção humana. São também chamadas de fonte de energias 
ecológicas e , ao fazerem parte de uma política energética, desempenham um papel fundamental 
no desenvolvimento sustentável.”  

Fonte: www.ecoreporter.abae.pt 

Como se pode ver, em ambas as definições se destaca o facto de as energias renováveis serem 

inesgotáveis e a sua capacidade de regeneração, ou seja, não se pode estabelecer um fim temporal 

para a sua utilização. O mesmo não acontece com as não renováveis, cujas reservas existem na 

natureza em quantidade limitada e portanto sujeitas ao esgotamento, o que acontece pelo facto do 

processo de formação ser bem mais lento que o ritmo de consumo. Estas são consideradas “sujas” 

visto que a sua exploração gera resíduos prejudiciais das quais resultam graves problemas 

ambientais, das quais são exemplo os combustíveis de origem fóssil como o carvão, petróleo bruto e 

o gás natural e também a energia nuclear.  

Já as fontes de energias renováveis são consideradas limpas pois não consomem combustíveis 

e não produzem resíduos prejudiciais, não contribuem para o efeito de estufa, têm menor impacto 

negativo do que o causado por outras fontes de energia eléctrica, como a fóssil e nuclear e 

promovem o desenvolvimento de regiões desfavorecidas, através não só de investimento como do 

número de empregos criados. Geralmente as energias renováveis são consumidas no local onde são 

geradas, ou seja, são autóctones, o que torna possível diminuir a dependência de fornecimentos 
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externos contribuindo para um maior equilíbrio, para além de também promover a criação de 

emprego nas zonas mais deficitárias.  Isso permite uma maior autonomia de certos países de modo a 

que não fiquem sujeitos as constantes subidas de preços do petróleo resultantes de choques 

petrolíferos.  

A utilização da maioria das energias renováveis não leva a emissão de gases com efeito de 

estufa, sendo a biomassa a única excepção, visto haver queima de resíduos orgânicos de modo a 

obter energia, gerando dióxido de enxofre e óxidos de azoto. Mas apesar das energias renováveis 

serem virtualmente inesgotáveis, estas são limitadas quanto a quantidade de energia que é possível 

extrair em cada momento. As fontes de energias renováveis ainda são pouco utilizadas 

considerando a capacidade existente, isto devido aos elevados custos de instalação, à inexistência de 

tecnologias e de redes de distribuição  adequadas e testadas, e também ainda devido ao 

desconhecimento e falta de sensibilização para o assunto por parte quer dos consumidores como dos 

governos. 

As principais razões impulsionadoras da crescente importância que está actualmente a ser 

dada a uma maior produção e consumo de energias renováveis, se prende em primeiro com o 

problema de esgotamento do energético mais utilizado, o petróleo, e também com a preocupação 

global com o aumento da concentração do dióxido de carbono na atmosfera tendo como 

consequência o aquecimento global e efeitos associados, que se têm tornado o centro das 

preocupações da humanidade. Ficou provado que o nível de carbono na atmosfera do planeta  

aumentou devido a actividade humana na utilização das reservas fósseis. Também há que considerar 

o carácter estratégico implícito na utilização das energias alternativas, visto que grande parcela das 

reservas mundias de petróleo se localizam em regiões de conflitos políticos e étnicos de difícil 

solução.  

A humanidade começou a perceber-se da necessidade de mudanças de modo a garantir um 

desenvolvimento sustentável e começam também a ser discutidas medidas como taxação de 

emissões de carbono, medidas legislativas, incentivos fiscais, novas legislações e utilização de 

energias renováveis em grande escala. Mas para que tal seja possível, é preciso mais investimentos 

em novas tecnologias de modo a se aumentar a escala de produção, auferindo preços mais 

competitivos para a energia produzida. Para produzir calor e electricidade utlizando recursos 

renováveis, são necessárias tecnologias rentáveis e viáveis, pelo que as energias renováveis 

conduzem à investigação em novas tecnologias que permitam melhor eficiência energética. 
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Dada a crescente procura de energia no planeta, as energias renováveis, desde que viáveis, 

vêm assumir uma grande importância na medida em que podem reduzir o consumo da queima de 

combustíveis poluentes bem como permitir à populações isoladas ou que vivem longe das redes de 

distribuição, o acesso à energia. 

Exceptuando a energia geotérmica, a nuclear e a das marés, a totalidade das energias 

renováveis deriva directa ou indirectamente da energia solar (a hidroeléctrica, solar, eólica, 

biomassa e inclusive os combustíveis fósseis). Actualmente cerca de 85% da energia consumida 

provém dos combustíveis fósseis. 

Tabela n.º1 – Consumo Mundial de energia em 2010 (por tipo de fonte) 

Tipo de Fonte de Energia Consumo Mundial (%) 

Petróleo 37 

Carvão Mineral 25 

Gás Natural  23 

Energia Nuclear 6 

Energias 

Renováveis 

Biomassa 4 

Hidroelétrica 3 

Solar 0.5 

Eólica  0.3 

Geotérmica  0.2 

Biocombustíveis  0.2 

Solar Fotovoltaico 0.04 

Fonte: http://www.autoracing.com.br/forum/index.php?showtopic=54831 (Tabela adaptada)  

O mundo consome 470 Exa Joules (Quintilhões de Joules) de energia por ano, 

correspondendo a 15 Tera Watts (Trilhões de Watts) de potência instalada e as reservas mundiais de 

combustíveis fósseis  são estimadas em 0.3 Yotta Joules (septilhões de Joules) o que equivale a 630 

anos se o nível de consumo actual se mantiver. As energias renováveis têm um potencial de 86.9 

Peta Watts (Quatrilhões de Watts), aproximadamente 5800 vezes mais do que a capacidade total 

instalada no mundo actualmente. 
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1.2. As principais fontes de Energias Renováveis no Mundo 

Os principais recursos naturais utilizados na produção de energias renováveis são o sol, o 

vento, os rios e correntes de água doce, as marés e oceanos, a matéria orgânica e o calor da terra. 

Ainda existem os combustíveis renováveis, que são os que provém de matéria-prima renovável para 

a natureza como por exemplo a cana-de-açúcar que é utilizada na produção de álcool. Passo agora 

por uma pequena descrição destas fontes de energia renováveis existentes e em uso no planeta: 

Energia Solar  - A energia solar incidente sobre a superfície terrestre em um ano, equivale a 

20 vezes a energia armazenada em todas as reservas de combustíveis fósseis no mundo e é 10 mil 

vezes superior ao consumo actual de energia pela humanidade. A energia solar está na origem de 

quase todas as fontes de energia – hidráulica, biomassa, eólica, combustíveis fósseis e energia dos 

oceanos, exceptuando a geotérmica e a nuclear – e pode ser utilizada de forma activa ou passiva. A 

primeira passa pela transformação  dos raios solares em energia térmica ou eléctrica enquanto que a 

utilização passiva pressupõe o aproveitamento da energia para o aquecimento de edifícios ou 

prédios. A radiação solar pode ser utilizada directamente como fonte de energia térmica para 

aquecimento de ambientes e geração de potência mecânica  ou eléctrica, o que se consegue através 

de colectores e concentradores solares. Também pode ser convertida directamente em energia 

eléctrica, através de efeitos da radiação solar sobre determinados materiais, principalmente 

semicondutores, dos quais se destacam o termoeléctrico e o fotovoltaico. A energia solar é 

abundante e permanente, renovável a cada dia, não polui e nem prejudica o ecossistema, mas sendo 

uma forma de energia difusa e pouco concentrada, há uma certa dificuldade no aproveitamento 

directo da radiação solar. A sua baixa densidade, energia por área, e sua variação geográfica e 

temporal (considerando as variações diárias e estacionais das radiações solares) em conjunto 

constituem grandes desafios técnicos para o seu aproveitamento directo em grande escala. Por isso 

mesmo, diversas tecnologias vêm sendo estudadas, com o intuito do aproveitamento directo da 

energia solar, com especial destaque para a conversão fotovoltaica, a térmica e a arquitectura 

bioclimática. A conversão fotovoltaica consiste na conversão directa de energia luminosa em 

electricidade, através do efeito fotovoltaico. A conversão térmica constitui-se no aproveitamento 

directo da energia térmica no sol, tanto para utilização imediata, como no aquecimento da água ou 

processos industrias, como para a geração de electricidade através de processo termodinâmico 

(geração de vapor). A arquitectura bioclimática, por sua vez, consiste na utilização de materiais e 

soluções construtivas e arquitetónicas nas edificações de modo a reduzir o consumo de energia 

eléctrica para iluminação bem como para o conforto térmico. A principal vantagem da energia solar 

térmica é a significativa poupança energética e económica e a grande disponibilidade de tecnologia 
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no mercado, sendo que a energia solar eléctrica ou fotovoltaica constitui uma das mais promissoras 

fontes de energia renováveis, destacando-se também a quase total ausência de poluição. Porém, a 

energia solar ainda é pouco utilizada no mundo, pois o custo de produção e instalação dos painéis 

ainda é muito elevado e um outro problema que se levanta é a questão de armazenamento da 

energia, mas falta também a consciencialização de que os custos de manutenção serão baixos apesar 

do investimento inicial ser elevado. O homem precisa encontrar melhores formas de captar, 

armazenar e usar esse grande potencial energético de modo rentável. 

Energia Eólica - Gerada pela energia cinética contida nas massas de ar em movimento (vento), 

utilizada desde a antiguidade na navegação e no funcionamento dos moinhos, constitui hoje uma 

das grandes apostas para a expansão da produção de energia eléctrica. Trata-se de uma variante da 

energia solar, na medida em que resulta do aquecimento diferencial da atmosfera e das 

irregularidades do relevo da superfície terrestre, sendo influenciado por efeitos locais como a 

orografia e a rugosidade do solo. Apenas uma pequena fracção da energia solar, se converte em 

energia cinética do vento, alcançando cifras superiores em várias vezes a todas as necessidades 

actuais de electricidade. Seu aproveitamento ocorre por meio da conversão de energia cinética de 

translação em energia cinética de rotação, com o emprego de turbinas eólicas ou aerogeradores, 

para geração de electricidade, ou ainda cataventos e moinhos, para trabalhos mecânicos como 

bombeamento de água. Para a geração de electricidade, as primeiras tentativas surgiram no final do 

séc. XIX, mas os aerogeradores foram intensamente desenvolvidos, desde a crise do petróleo em 

1973, sendo contruídos desde então mais de 150.000 máquinas. A primeira turbina eólica comercial 

ligada à rede eléctrica pública, foi instalada na Dinamarca em 1976 e agora existem mais de 30 mil 

turbinas eólicas em operação no mundo e estima-se que em 2020, 12% de energia do mundo será 

gerada pelos ventos, com uma capacidade instalada de mais de 1.200 GW (Wind Force, 2003). Se 

trata de uma energia muito variável tanto no espaço como no tempo, sendo que geralmente nas 

zonas costeiras e os cumes das montanhas são as mais favoráveis ou melhor dotadas para o 

aproveitamento do vento para fins energéticos. Não contamina o ambiente e o impacto ambiental é 

muito reduzido relativamente a outras fontes de energia. Os desenvolvimentos tecnológicos, têm 

reduzido custos para além de terem melhorado o desempenho dos equipamentos, sendo que os 

custos vêm representado o maior entrave ao aproveitamento comercial da energia eólica, esta é uma 

fonte que se vem tornando mais competitiva. 

Biomassa - O uso da biomassa para fins energéticos, é tão antigo quanto a própria civilização, 

inclusive até o séc. XVIII, o carvão era a principal fonte de energia da humanidade. A biomassa 

também é uma forma indirecta de energia solar, que é convertida em energia química, por meio da 
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fotossíntese, base dos processos biológicos de qualquer ser vivo. Trata-se da designação genérica 

que engloba o aproveitamento energético de matéria orgânica (de origem animal ou vegetal), ou 

seja, dos resíduos provenientes da limpeza das florestas bem como os da agro-pecuária, da 

agricultura e dos combustíveis resultantes da sua transformação. A quantidade de biomassa 

existente na terra á da ordem de 2 trilhões de toneladas, o que em termos energéticos corresponde a 

cerca de 3.000 EJ por ano, isto é, 8 vezes o consumo mundial de energia primária (Scurlock, 1996). 

Pode ser obtida através de combustão directa dos materiais ou de uma transformação química ou 

biológica podendo depois ser aproveitada de várias formas das quais se destacam: combustão 

directa, biogás e os biocombustíveis. A primeira, trata-se da combustão directa dos resíduos 

florestais e agrícolas, que através da queima produz vapor de água que depois é canalizada para 

turbinas com o intuito de produzir electricidade. O biogás trata-se de um combustível, constituído 

em média por 60% de metano e 40% de CO2 , que é produzido através de um processo denominado 

digestão anaeróbica dos resíduos orgânicos e uma das vantagens da sua combustão é a eliminação 

do metano que é um gás que contribui para o efeito estufa. Englobam-se nos biocombustíveis os 

ésteres metílicos (biodiesel) e os alcoóis. Através da transformação de certos óleos vegetais como o 

de girassol, milho, palma ou amendoím obtém-se um biodiesel que pode ser misturado com o 

gasóleo e alimentar motores, outra fonte é a recuperação de óleos usados em fritura que são 

transformados facilmente em biocombustível, tendo como vantagem a eliminação de uma fonte 

poluidora. Uma das principais vantagens da biomassa, é que o aproveitamento pode ser feito 

directamente por intermédio da combustão em fornos, caldeiras, etc. Mas por outro lado a 

combustão é poluidora, também é muito discutível o uso de terras férteis para produzir energia em 

detrimento de alimentos ou o emprego de lenha se proceder ao reflorestamento das superfícies 

devastadas. Tem-se desenvolvido e aperfeiçoado tecnologias de conversão, tais como gazeificação e 

pirólise, de modo a melhorar a eficiência do processo como diminuir os impactos sócio-ambientais. 

Energia Geotérmica  - É a energia térmica que provém do interior da terra, sendo os vulcões, as 

fontes termais e as fumarolas manifestações conhecidas desta fonte de energia. Tendo origem no 

interior da terra, aproveita o calor que emana das camadas interiores do planeta para gerar 

electricidade e calor. Nas centrais o calor é aproveitado para gerar vapor, que acciona as turbinas, 

que vão produzir energia. Na prática, são criados canais suficientemente profundos para aproveitar 

o aumento da temepratura e injecta-se-lhes água, que por sua vez, se transforma em vapor. 

Actualmente é utilizada nas estações termais para fins medicinais e de lazer, mas também pode ser 

utilizada no aquecimento ambiente e de águas sanitárias, bem como, estufas e instalações 

industriais. As principais vantagens desta fonte, é que não são poluentes e as centrais não 

necessitam de muito espaço, de modo que o impacto ambiental é bem reduzido. Porém também 
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apresenta alguns inconvenientes, como o facto de não ser viável a instalação de centrais em muitos 

locais, visto ser crucial um determinado tipo de solo bem como a disponibilidade de temperaturas 

elevadas no local até onde seja possível perfurar, uma profundidade de perfuração de 3.000 metros 

é o máximo economicamente viável e também ao perfurar podem-se libertar gases e minerais 

perigosos. O desafio será baixar o custo de exploração para montar as usinas que é cinco vezes 

superior se comparado com outras fontes renováveis. 

Energia Hidroeléctrica - Trata-se da obtenção de energia eléctrica através do aproveitamento do 

potencial hidráulico de um rio, mas para que o processo seja realizado é necessário a construção de 

usinas em rios que possuam elevado volume de água e que apresentem desníveis em seu curso ou 

queda de água. Faz-se passar uma corrente de água através de tubulações da usina com muita força 

e velocidade, provocando a movimentação das turbinas e nesse processo ocorre a transformação da 

energia da água em energia mecânica e as turbinas em movimento estão conectados a um gerador, 

que é responsável pela transformação da energia mecânica em energia eléctrica. Com o intuito de 

aumentar o potencial do curso de água, constroem-se barragens, com o propósito de reter a maior 

quantidade de água possível e criar um desnível acentuado. Mas a produção deste tipo de energia é 

altamente dependente da chuva. Ainda deve-se considerar que as grandes centrais têm grande 

impacto ambiental, visto que a sua construção gera numerosas alterações quer do território como da 

flora e fauna (dificulta migração de peixes, provoca diminuição do caudal do rio, inundações de 

terras cultiváveis e deslocamento de população de regiões alagadas, etc), embora seja na maioria 

das vezes o modo de produzir electricidade a custo mais baixo. Apenas se usa 17% do potencial a 

nível mundial e com grande disponibilidade. 

Energia das Marés - Se obtém a partir do movimento das ondas, a das marés ou da diferença de 

temperatura  entre os níveis da água do mar e ocorre devido à força gravitacional entre a Lua, a 

Terra e o Sol que causam as diferenças de altura média dos mares (as marés), de acordo com a 

posição relativa entre os 3 astros. As ondas do mar possuem energia cinética devido ao movimento 

constante da água e energia potencial devido à sua altura. Pode ser explorada em locais estratégicos 

como golfos, baías e estuários que utilizam turbinas hidráulicas na circulação natural da água, em 

conjunto com os mecanismos de canalização e depósito, para avançar sobre um eixo. Através da sua 

ligação com um alternador, o sistema pode ser utilizado para gerar electricidade, transformando 

assim, a energia das marés em energia eléctrica. As centrais de aproveitamento deste tipo de 

energia, funcionam de modo semelhate às barragens hidroeléctricas, assim implica estruturas muito 

grandes o que torna bastante complicado o processo de implementação deste tipo de centrais, tanto 

para aproveitamento da energia das marés como da das ondas. A desvantagem de se utilizar esse 
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processo é que o fornecimento não é contínuo e apresenta baixo rendimento. Nos dois casos as 

centrais têm de ser resistentes e de suportar condições adversas, visto que é necessário a instalação 

em locais onde as ondas sejam continuamente altas, sendo que no caso das marés, as barragens 

ocupam uma área maior, o que tem implicações ambientais associadas. O potencial desse tipo de 

energia aguarda avanços técnicos e tecnológicos que permitam uma maior aplicação.  

  

 

1.3. Energias Renováveis no Brasil 

O Brasil é um país com uma dotação de recursos naturais muito favorável ou mesmo 

excepcional, pelo que dispõe de uma considerável quantidade de recursos energéticos provenientes 

de variadas fontes, o que abre um leque de oportunidades. O consumo de energia cresce com a 

população, com a urbanização acelerada, o processo de industrialização e construção de 

infraestruturas de transporte rodoviário que são de consumo intensivo de energia. Assim tanto a 

estrutura do consumo, como a da oferta de energia se alterou de modo radical ao longo do tempo, 

passando do uso maioritário da lenha como fonte de energia primária, quando a maioria da 

população era rural nos anos 40, para uso hoje de dois grandes sistemas centralizados: o 

hidroelétrico e o petrolífero.  

A matriz energética Brasileira é uma das mais limpas do mundo, o recurso as energias 

renováveis no abastecimento do país  está acima da média mundial e mais ainda da média dos 

países membros da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico), isso 

graças à biomassa renovável e à hidroeletrecidade (Emilio Lèbre La Rovere, 2011). O país tem um 

enorme potencial hidroelétrico, muito embora mais de metade do potencial não vem sendo 

explorado. Um desafio que se coloca seria encontrar forma de canalizar esse potencial não 

explorado de forma sustentável, visto que dois terços se situa na Amazônia e um novo modelo 

estimula para tal o investimento privado, ou seja, há a possibilidade de empreendimento de um 

produtor independente no sector. Mas claro está, que todos os projectos neste sentido são 

submetidos a avaliação e  aprovação, tendo um licenciamento ambiental.  

O petróleo e os seus derivados para além de serem um tipo de energia esgotável, também 

representam uma forte dependência externa para o país, que por vezes trouxe dificuldades 

económicas, principalmente aquando da subida dos preços no mercado internacional. Mas para o 

Brasil, os choques petrolíferos significaram não só o lançamento de programas de substituição dos 
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derivados do petróleo por fontes de energias nacionais (carvão mineral, gás natural, 

hidroeletricidade, lenha e carvão vegetal, álcool de cana-de-açúcar), como o crescimento da 

produção interna de petróleo o que possibilitou a redução de dependência externa. O país atingiu a 

autossuficiência na produção nacional do petróleo em 2005 e inclusive, abriu-se a perspectiva do 

país se tornar um exportador de petróleo de certa relevância no médio prazo, com a descoberta 

recente de recursos petrolíferos nas camadas pré-sal, que o colocariam em 6º lugar no ranking 

mundial de detentores de reservas. 

Fontes Alternativas de Energia no Brasil 

Hidroeléctricas – há um forte potencial hidroeléctrico nacional, que estima-se rondar os 261 

mil MW e vem respondendo por mais de 80% do consumo nacional de electricidade (Emilio Lèbre 

La Rovere, 2011), sendo que o grau de utilização do potencial ainda está abaixo de 40%. No Brasil 

ainda desempenha um papel importante de integração e desenvolvimento de regiões distantes dos 

grandes centros urbanos e industriais. O país tem 12% de água doce e condições adequadas para 

exploração. 

Biomassas – o Brasil se destaca pelo seu elevado potencial energético de outros recursos da 

biomassa. Como destaque pode se mencionar as florestas plantadas com espécies de crescimento 

rápido para a produção de carvão vegetal, e com potencial imenso para expansão; a produção e uso 

automotivo do álcool de cana-de-açúcar que vem se expandindo cada vez mais sendo que o país tem 

exportado uma parcela crescente de sua produção. A internacionalização recente do setor 

sucroalcooleiro, com investimentos estrangeiros importantes na aquisição de usinas, abre a 

expectativa de uma expansão ainda maior da produção e da exportação de etanol. O Brasil é 

mundialmente reconhecido pelo pioneirismo na introdução do etanol (produzido a partir da cana-de-

açúcar e utilizado em veículos leves) na sua matriz energética e hoje é um dos maiores produtores 

mundiais e o maior exportador.  Hoje graças ao aumento expressivo da produção de biodiesel, que é 

fabricado principalmente a partir de óleo de soja, o Programa Nacional de Biodiesel já permite a 

adição de 5% de biodiesel a todo o óleo diesel consumido no país e é utilizado nos ônibus e 

camiões. O desafio maior seria a inclusão social, permitindo que agricultores familiares participem 

na cadeia produtiva, bem como o aproveitamento de óleos vegetais regionalmente disponíveis como 

o dendê e mamona, considerando que a soja é hoje a matéria-prima dominante. A possibilidade de 

aproveitamento do bagaço da cana também deve ser considerado, pois já está sendo empregue na 

cogeração de energia elétrica injetada na rede. No âmbito local, a biomassa sob forma de resíduos, 

também pode representar uma fonte de recursos energéticos relevante. Em 2010, a participação da 

biomassa na matriz energética brasileira foi de 31%, sendo 17,7% de produtos da cana, 9,5% de 
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lenha e 3,8% de outros resíduos e estima-se que em 2020 seja de 35%. O biodiesel apresenta 

vantagens ambientais significativas, entre as quais, a diminuição da emissão de gás carbónico, a 

ausência de enxofre e menor geração de partículas poluentes. 

Energia Solar – no âmbito mundial, o Brasil se encontra na 2ª posição, quanto a incidência de 

energia solar. Considerando uma eficiência média de conversão de 6% da energia solar em 

eletricidade através de células fotovoltaicas, numa área equivalente a 142 mil km2, seriam obtidos 

cerca de 15 trilhões de kWh/ano, isto é, mais de 20 vezes o valor do potencial hidroelétrico 

inventariado, se esta mesma área fosse inundado por reservatórios formados pelas barragens caso 

todo o potencial hidroelétrico do país fosse explorado. A questão é que a diferença de custos entre 

as duas fontes é enorme, mas no futuro as células fotovoltaicas poderão se tornar competitivas, caso 

por um lado continue a tendência de redução de custos e por outro, o custo de aproveitamento do 

potencial hidroelétrico tenda a crescer. O recente investimento de empresas europeias, em parceria 

com as locais, deve abrir o mercado, ampliando a escala e reduzindo os custos, inicialmente no 

setor de edificações e instalações para os grandes eventos desportivo a serem sediados no país. 

Porém, o uso atual, mais difundido no país é o aquecimento de água em residências, hotéis, 

hospitais e piscinas. Outras aplicações da energia solar já pesquisadas e demonstradas em escala-

piloto são a secagem de produtos agrícolas, a climatização ambiental, o bombeamento de água, a  

refrigeração solar, a destilação e a dessalinização de água. O que acontece não só com esta, mas 

com as fontes não convencionais de energia é que o elevado investimento inicial torna-se um 

obstáculo importante, pois faltam mecanismos de financiamento para o consumidor. Os impactos 

ambientais resultantes do seu aproveitamento, são em geral, globalmente positivos, devido à 

conservação de recursos energéticos não renováveis e à redução dos poluentes emitidos na sua 

queima, por se tratar de uma fonte de energia pouco agressiva ao meio ambiente e captada em 

pequena escala. 

Energia Eólica – segundo o MME/EPE (2010), o potencial real de geração eólica no país é de 

30 mil MW, desconsiderando-se as áreas urbanas e de conservação ambiental, enquanto que o 

potencial autorizado pela Aneel é de 5.848 MW. Quando associada à geração hidráulica, a energia 

eólica possibilita um equilíbrio na oferta de energia, permitindo uma maior disponibilidade da água 

acumulada e optimização do uso dos reservatórios, sendo estes aproveitados em períodos de seca e 

em horários de ponta do sistema. Há uma tendência para que essa fonte de energia se torne 

competitiva em termos económicos, mesmo sendo os investimentos necessários para o sector altos, 

visto que há custo acumulado pelo uso dos combustíveis nas termelétricas e na energia eólica não. 

Em 2009 realizou-se o primeiro leilão de energia eólica, com o intuito de diminuir os custos da 
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energia, que foi considerado um sucesso conseguindo-se que o preço médio diminuisse cerca de 

21,5%. Pode-se afirmar assim que a energia eólica já compete em igualdade de preços com a 

energia térmica do país. A MME/EPE (2010) fez uma previsão de um crescimento expressivo para 

a fonte eólica, indo a capacidade instalada de 800MW em 2010 para 6 mil MW em 2019. Essa é 

uma fonte renovável cuja importância tem vindo a crescer na matriz energética brasileira. 

Alguns estudos têm sido realizados no país sobre outras tecnologias energéticas alternativas, 

na tentativa de acompanhar o estado da arte em âmbito internacional, dentre as quais se pode 

destacar e já com projecto de demonstração, as células a combustível, o que viabiliza o uso do 

hidrogénio como vector energético e o aproveitamento da energia das ondas. Também em pesquisa 

e desenvolvimento, pode-se mencionar o aperfeiçoamento das tecnologias atuais de combustão, 

gaseificação e liquefação de carvão, reactores nucleares intrisecamente seguros, a fusão nuclear e o 

aproveitamento das diversas formas de energia dos oceanos.  
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2. CAPÍTULO II: EMPREENDEDORISMO 

2.1. Conceito e Evolução ao Longo do Tempo 

“Empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à 
transformação de ideias em oportunidades. E a perfeita implementação destas oportunidades  
leva à criação de negócios de sucesso.”  

José Carlos Assis Dornelas, 2008, pág. 22 

Outras definições de empreendedorismo podem ser aqui referidas como a apresentada por 

Harvard Business School: “Identificação de novas oportunidades de negócio, independetemente dos 

recursos que se apresentam disponíveis ao empreendedor”. 

Para Schumpeter (1978), “a essência do empreendedorismo está na percepção e 

aproveitamento das novas oportunidades no âmbito dos negócios; tem sempre que ver com a 

criação de uma nova forma de uso dos recursos nacionais, em que eles sejam deslocados da sua 

aplicação tradicional e sujeitos a novas combinações”. 

Historicamente, o empreendedorismo tem sido visto como uma forma diferenciada de 

alocação de recursos e optimização de processos organizacionais, de modo original e criativo 

visando a redução de custos, sendo que é sempre ligado com a criação de novos negócios ou 

empresas. Mas essa ideia causa uma certa confusão e leva a que se pense que empreendedorismo é 

o mesmo que a abertura de uma nova empresa, porém como vem sendo demonstrado o 

empreendedorismo vai além da abertura de empresas podendo estar relacionado com organizações 

em diversas fases de desenvolvimento.  

De modo mais abrangente pode se dizer que o acto de empreender consiste na identificação, 

análise e implementação de oportunidades de negócio, tendo em mira a inovação e criação de valor 

o que pode culminar não só na criação de uma empresa, mas também podendo ocorrer em empresas 

existentes, bem como organizações de cariz social, entidades de natureza governamental, entre 

outros. O avanço tecnológico tem sido de tal ordem que exige um número maior de 

empreendedores, também a economia, os meios de produção e os serviços sofreram um processo de 

sofisticação, de modo que actualmente seja necessário se formalizar conhecimentos que 

anteriormente eram obtidos apenas empiricamente. Pode-se afirmar então que a ênfase em 

empreendedorismo surge principalmente como consequência das mudanças tecnológicas e sua 

rapidez.  
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Em todo o mundo, o interesse pelo empreendedorismo se estende além das acções 

governamentais atraindo também  a atenção de organizações e entidades multinacionais e o tema 

tem sido discutido de modo recorrente, já que é considerado de interesse global. Em 1997, foi 

criado o projecto GEM (Global Entrepreunership Monitor) que se destina a medir a actividade 

empreendedora dos países e observar o seu relacionamento com o crescimento económico.  

Destaca-se uma dos indicadores chave analisado, o índice de criação de novos negócios (Actividade 

Empreendedora Total ou TEA), que mede a dinâmica empreededora dos países e resulta num 

ranking de empreendedorismo, ou seja, mede a percentagem de adultos (18-64 anos) numa 

economia que são empreendedores. A partir dos estudos anuais do GEM, ficou claro que, a menos 

que os negócios criados estejam focados em oportunidades no mercado, a sua criação por si só não 

leva ao desenvolvimento económico. Assim, os resultados tem vindo a demonstrar que em 

economias com PIB per capita baixo tende a ser elevado o índice, mas com uma proporção elevada 

de empreendedorismo motivado pela necessidade ao contrário do que acontece com os países com 

elevado PIB per capita, que são motivados por oportunidades sendo que tal conclusão gerou duas 

definições de empreendedorismo:  

Empreendedorismo de Oportunidade – o empreendedor visionário sabe onde quer chegar, 

planeia previamente a empresa que deseja criar, tem em mente o crescimento que quer alcançar para 

a empresa e visa a geração de lucros, empregos e riqueza. Está totalmente relacionado com o 

desenvolvimento económico, havendo uma forte correlação entre os dois factores. 

Empreendedorismo de Necessidade – o candidato a empreendedor se aventura por falta de 

opção, por estar desempregado e não ter alternativa de trabalho. Tais negócios, são usualmente 

criados de modo informal, sem planeamento adequado e muitos acabam por fracassar rapidamente, 

não gerando assim desenvolvimento económico e agravando as estatísticas de falência dos negócios 

recém-criados. É mais comum em países em desenvolvimento e também influencia na actividade 

empreendedora total desses países, que têm uma grande percentagem normalmente.  

E do mesmo modo, há que ressaltar aqui a definição de empreendedor: 

“O empreendedor é aquele que destrói a ordem económica existente pela introdução de novos 
productos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos 
recursos e materiais, ou seja, trata-se de uma destruição criativa”  

Joseph Schumpeter, 1949 

“O empreendedor é aquele que faz acontecer, antecipa-se aos factos e tem uma visão futura da 
organização”  

Dornelas, 2001 
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Muitas outras definições co-existem, mas em todas há em comum a caracterização do 

empreendedor com um identificador de oportunidades visionário com iniciativa para criar, que 

assume riscos calculados e a probabilidade de falhar, que usa de forma criativa os recursos 

disponíveis. O empreendedor torna-se revolucionário quando cria novos mercados, ou seja, algo 

totalmente novo e nunca visto que acaba criando uma nova necessidade como foi o caso de Bill 

Gates, porém há também aqueles que criam novos negócios dentro dos mercados existentes, sendo 

o último o caso mais comum. O empreendedor tem como característica identificar oportunidades, 

agarrá-las e buscar os recursos para transformá-las em negócio lucrativo, para que isso seja 

possível, há que estar atento as tendências de modo a identificar novas necessidades no mercado e 

procurar uma forma criativa e original de atendê-la antes que alguém o faça. Não se trata apenas de 

ter uma visão, mas também te de ser persuasivo com o intuito de convencer os outros da viabilidade 

financeira e económica da ideia bem como de que a sua visão pode originar alguma estabilidade 

futura. 

 

2.2.  Importância para a Economia 

Ao inovar, ousar e arriscar, executar a reorganização dos factores de produção, o empresário 

torna-se o grande impulsionador do desenvolvimento de uma economia em expansão, pois é esta 

reorganização sistemática e racional dos factores, o elemento crucial do desenvolvimento 

económico. Desenvolver é portanto inovar, recompor factores de produção, combinar, é pôr em 

execução o progresso tecnológico e quem é encarregue de fazer isso é exactamete o empresário 

empreendedor. 

“A feição característica do desenvolvimento é o crescimento das empresas, isto é, o 
aparecimento de um pequeno número de pessoas, investidores particulares ou funcionários 
públicos, que utilizam grandes somas de capital e dão emprego a um grande número de 
pessoas”   

Arthur Lewis, 1960, p.338 

A nova economia, a era da internet tem mostrado que boas ideias inovadoras, know-how, um 

bom planeamento e principalmente, uma equipe competente e motivada são ingredientes 

indispensáveis, que quando combinados no momento adequado somados ao motor também 

essencial à criação de negócios, que é o capital, se podem gerar num curto espaço de tempo 

negócios grandiosos. O contexto actual se tem revelado propício para o aparecimento de um 

número cada vez maior de empreendedores, por isso mesmo a crescente preocupação com a 

formação e capacitação dos candidatos têm-se tornado prioridade em muitos países. Acredita-se que 
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o ensino de empreendedorismo, ajudará na formação de melhores empresários, melhores empresas e 

de maior duração e estabilidade, logo também na geração de maior riqueza. 

 Têm-se desenvolvido também alguns programas de modo a criar as condições favoráveis ao 

empreendedorismo como o desenvolvimento de currículos integrados que estimulam em todos os 

níveis, programas e incentivos governamentais para promover a inovação e transferência de 

tecnologia, subsídios governamentais para criação e desenvolvimento de novas empresas, criação 

de agências de suporte ao empreendedorismo e à criação de novos negócios, programas de 

desburocratização e acesso ao crédito para pequenas empresas, entre outros. 

 No que se refere à educação empreendedora, o empreendedorismo se dissiminou rapidamente 

como disciplina, forma de agir, opção profissional e como instrumento de desenvolvimento 

económico e social. Há uma convicção de que o poder económico dos países depende de seus 

futuros empresários e da competitividade dos seus empreendimentos.  

Os EUA são o maior exemplo de compromisso nacional com o empreendedorismo e 

progresso económico, aplicando uma boa fatia do orçamento em programas de apoio ao 

empreendedorismo sendo que devido ao sucesso dos mesmos, estes são considerados como 

modelos por outros países. A conjunção de um intenso dinamismo empresarial e rápido crescimento 

económico, somados a baixos índices de desemprego e às também baixas taxas de inflação 

ocorridos na década de 90 nos EUA, por exemplo, apontam aparentemente para uma conclusão, de 

que o empreendedorismo é o combustível para o crescimento económico, gerando emprego e 

prosperidade. Há evidências de que o empreendedorismo vem influnciando positivamente o 

desenvolvimento económico dos países. Pode-se afirmar que o empreendedor é o motor da 

mudança que o mundo globalizado e complexo actual requer, considerando tanto os progressos 

tecnológicos como as alterações nos padrões de consumo, a crescente competição, bem como 

mudanças nas estruturas económicas e políticas. 

 

2.3.  O Empreededorismo no Brasil 

Ultimamente, o conceito de empreendedorismo tem sido muito difundido no Brasil, e com 

maior intensidade principalmente desde o final da década de 90, com a criação de entidades como 

Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas) e Softex (Sociedade Brasileira 

para Exportação de Software). Anteriormente os ambientes político e económico do país não eram 

os mais adequados, para além de que não havia disponibilidade de informação que auxiliasse um 
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empreendedor. Embora o assunto tenha começado a ser discutido no meio acadêmico ainda na 

década de 80, permaneceu por vários anos na periferia da academia. Foi com programas criados no 

âmbito da Softex em todo o país, que tinha como intuito levar as empresas de software do país ao 

mercado externo, junto a incubadoras de empresas e a universidades/cursos de ciências de 

computação/informática, que o tema empreendedorismo começou a despertar na sociedade 

brasileira. 

 Muitos são os factores que são indicados com estando na origem do crescente interesse pelo 

assunto, no caso do Brasil a preocupação com a criação de pequenas empresas e a diminuição da 

taxa de falências das mesmas, constituem alguns dos motivos para o recente interesse pelo termo 

empreendedorismo, sendo que tem recebido especial atenção do governo.  

Com os desafios impostos pela globalização e o imperativo de estabilização económica, 

muitas das empresas nacionais, para aumentar competitividade, reduzir custos e se manterem no 

mercado tiveram de procurar acções alternativas. Umas das consequências imediatas foi o aumento 

de desemprego, principalmente nos grandes centros, sem muitas alternativas os ex-funcionários 

começaram a criar novos negócios. Como já há muito se diz, são nas épocas de crise que se 

encontram  as melhores ideias, trata-se de identificar oportunidades e transformá-los em fonte de 

renda. Outros ainda foram motivados pelas novas tecnologias e inovações, que atingiram o seu 

ápice em 1999/2000.  

Decorrente dos factores mencionados, aumentaram as discussões sobre o tema no país, sobre 

a importância que teria para a economia acompanhado de um crescente interesse na pesquisa no 

meio acadêmico bem como a criação de programas específicos voltados para o público 

empreendedor, sendo que hoje é também muito incentivado nas universidades principalmente nas 

faculdades de economia, administração e contabilidade.   

Segundo os dados do boletim estatístico de 2005 publicado pela Sebrae, as  micro e pequenas 

empresas em 2002 já respondiam por 99.2% do número total de empresas formais, por 57.2% dos 

empregos totais e por 26% da massa salarial, o que indica a importância que estas vêm ganhando na 

economia Brasileira, tendo em conta que a maior parte dos negócios criados no país, são concebidos 

por pequenos empresários. Inicialmente também havia uma elevada taxa de mortalidade das 

mesmas nos primeiros anos de actividade, mas isto tem mudado recentemente o que demonstra uma 

certa evolução do empreendedorismo nacional. Mas apesar dos números animadores, o 

empreendedor precisa estar atento ao ambiente de negócios, as tendências do mercado e procurar 

sempre um desenvolvimento contínuo, pois a concorrência é cada vez maior a medida que 
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melhoram as condições para empreender, o que aliás tem acontecido no país, dado a uma maior 

estabilidade económica bem como acesso a informações e possibilidade de crédito junto às 

instituições. 

 Passados 20 anos desde o começo, pode-se dizer que o Brasil entra no novo milênio com 

todo o potencial para desenvolver um dos maiores programas de ensino de empreendedorismo de 

todo o mundo, comparável apenas com os EUA. Como iniciativas de suporte ao empreendedorismo 

nacional pode-se destacar:  

 Softex e Sebrae (já referidos no início, aquando da génesis do tema); 

 Brasil Empreendedor; 

 Projecto REUNE; 

 Começa a ter maior importância a figura do capitalista de risco, aumento das 

incubadoras de empresas tradicionais, tecnológicas e mistas; 

 Ensino de empreendedorismo nas universidades; 

 Entidades de apoio (Sebrae, Endeavor, Instituto Empreendedor do ano da Ernest & 

Young); 

  Alternativas de Financiamento (Fapesp, Finep, Angels, Vcs) e  

 Crescimento de franquias.  

Porém no Brasil, como em outros países em desenvolvimento, é comum o empreendedorismo 

de necessidade. Historicamente o índice de empreendedorismo de oportunidade no país tem 

ocupado uma posição abaixo do índice de empreendedorismo de necessidade, mas nos últimos anos 

se tem verificado uma melhora e até uma reversão desta tendência. O país precisa é de buscar a 

optimização do seu empreendedorismo de oportunidade, ao invés de estar nos primeiros lugares do 

ranking. Porém faltam políticas públicas duradouras destinadas a consolidação do 

empreendedorismo nacional, como alternativa a falta de emprego e também com o intuito de 

aproveitar e reconhecer o movimento proveniente da iniciativa privada e de entidades não-

governamentais. O que ajuda também na construção de cenários futuros optimistas é a consolidação 

do capital de risco e do investidor pessoa física. Um outro factor importante para a evolução em 

termos de empreendimento nacional, consiste na quebra do paradigma cultural de não valorização e 

reconhecimento de homens e mulheres de sucesso que têm ajudado na construção do país e gerado 

riqueza. Sendo eles os grandes empreendedores muitas vezes são vistos como pessoas de sorte ou 

pessoas que venceram por meios alheios à sua competência, mas nesse campo a mudança já 

depende apenas dos brasileiros, de uma mudança de mentalidade. 
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No Jornal Folha de São Paulo, um artigo do corrente ano, 2013, revela que resultado de uma 

pesquisa da União Europeia realizada na região e nas maiores economias do mundo indicou o Brasil 

como um dos países com maior tendência para o empreendedorismo. O estudo foi realizado com 

dados de Julho de 2012, e indicou que cerca de 63% dos brasileiros preferem trabalhar em um 

negócio próprio, sendo que 33% preferem ser empregados. Assim o Brasil ocupou a segunda 

posição, logo atrás da Turquia, tendo a pesquisa envolvido os 27 membros da UE e mais 13 países, 

de entre os quais, a China, EUA e Japão. Mas o país ficou em primeiro lugar no referente a 

concretização do desejo com cerca de 30%, mas como vimos atrás não seria isso o mais importante, 

senão a alteração na motivação do empreendedor, que está acompanhando essa evolução, passando 

da necessidade a detecção de oportunidades.  

O Exame.com, indicou em 2012 que, após vários anos de queda do empreendedorismo a nível 

global, este voltou a ganhar força sendo as economias em crescimento destacadas no estudo do 

GEM. Segundo eles, o estudo revelou que a intenção de abrir uma empresa é maior nos países em 

desenvolvimento, onde as pessoas têm mais capacidade de ver oportunidades e acreditam no seu 

potencial, sendo que a China, o Chile e o Brasil apareceram com níveis elevados neste quisito. 

 

Gráfico n.º1 -  Gráfico da evolução de alguns indicadores do GEM relativamente ao Brasil 

Fonte: www.gemconsortium.org (adaptação dos dados do GEM) 

Pelos dados do gráfico dá para perceber que ao longo dos anos analisados, a actividade total 

empreendedora (TEA) do país aumentou bem como a taxa de criação de novos negócios, sendo o 
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pico alcançado em 2010. Também se percebe que até finais de 2007, início de 2008, este 

crescimento na actividade empreendedora era impulsionado pela necessidade ou falta de 

alternativas, o que vem claramente se alterando após 2008, sendo que o empreendedorismo 

motivado pela identificação de oportunidades de mercado ultrapassa com grande folga o motivado 

pela necessidade que começa a decrescer. O empreendedorismo motivado por oportunidades atinge 

um pico em 2012. Por fim, a intenção de empreender na carreira por parte dos brasileiros sofreu 

altos e baixos ao longo dos anos, crescendo continuamente após o ano de 2010.  

A partir dos dados (do GEM), pode-se concluir que o Brasil vai no caminho certo, 

considerando que os empreendedores estão cada vez mais pro-activos e visionários para além da 

maior informação e formação proporcionada.  

 

Gráfico n.º2 -  Gráfico de comparação da actividade empreendedora total entre alguns países 

e o Brasil 

 

Fonte: www.gemconsortium.org (adaptação dados 2012) 

Neste gráfico, decidi fazer a comparação da actividade empreendedora total de alguns países 

durante o ano de 2012, considerando também se a actividade é orientada pela necessidade ou por 

identificação de oportunidades. Zâmbia é o país com maior taxa de actividade empreendedora total, 

mas também uma das que apresenta um maior nível de orientação pela necessidade, logo atrás da 

China. No extremo oposto, Noruega e Japão são os países que apresentam a menor taxa de 
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actividade empreendedora total respectivamente, mas no entanto demonstram que a mesma é 

orientada claramente por identificação de oportunidades no mercado e não por necessidade ou falta 

de alternativas, considerando que apresentam as maiores taxas de orientação por oportunidades e 

menores por necessidade, seguidos pelos EUA. Quanto ao Brasil verifica-se que possui a segunda 

maior taxa de actividade empreendedora (de entre os países analisados) e que essa é actualmente 

mais orientada para oportunidades do que por necessidade, mas ainda assim abaixo da média 

relativamente aos países desenvolvidos. A actividade empreendedora na China é orientada quase 

par a par por oportunidades e necessidade. Deste gráfico se confirma a conclusão do GEM, já acima 

referido, que o empreendedorismo beneficia o desenvolvimento económico quando orientado por 

oportunidades de mercado, mais do que por falta de alternativa. 
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3 - CAPÍTULO III: EMPREENDEDORISMO NO SECTOR 

DE ENERGIAS RENOVÁVEIS  

3.1 – Como as Energias Renováveis podem representar alternativas de novos 

negócios? 

Um empreendedor em energias renováveis, é alguém interessado em dar início a um pequeno 

negócio ou expandir um negócio existente, no campo de energias renováveis.  

Empregos e empreendimentos ligados ao campo de energias renováveis têm crescido 

rapidamente na economia mundial, o que se acentuará cada vez mais estimulado pela crescente 

procura pelos consumidores por productos que usam energias renováveis no processo, pela entrada 

de capital por parte de investidores ávidos por novas oportunidades de mercado, pelas reformas 

políticas e novas leis federais e estaduais que incentivam e com a recente pressão para diminuir a 

dependência de fontes não renováveis e preservar o ambiente. 

Com a crescente importância e nível de investimento no sector de energias renováveis,  para 

os que têm experiência no sector abrem-se oportunidades de negócio. Um dos desafios que se 

impõe hoje a muitos países é o de gerar desenvolvimento social sem comprometer o meio ambiente, 

reduzindo de modo significativo a emissão de gases de efeito estufa. A questão pertinente, seria que 

oportunidades surgem de tal desafio. Ao prover a energia renovável que se precisa, reduz-se a 

pressão sobre o meio ambiente, além de reduzir o consumo de energias de origem fóssil, que são 

mais poluidoras.  

Muito do potencial existente no planeta ainda não é utilizado, pelo que ainda há muito espaço 

para crescer neste sector. Existem actualmente alguns nichos verdes onde empreender entre eles as 

energias renováveis, tecnologias limpas ou verdes, educação ambiental, os objectivos do milénio e 

água potável e saneamento. Campos em que vêm aparecendo oportunidades de ideias de como 

investir em energias renováveis e de como reduzir o consumo em todos os níveis, bem como de 

novas tecnologias que ajudem na exploração das fontes de energia renováveis. Por isso mesmo, 

centros de estudo e de investigação em energias renováveis são essenciais para viabilização da 

produção de materiais e equipamentos que auxiliem na exploração e aproveitamento das fontes de 

energias renováveis. O mercado de energias renováveis, dado a crescente procura, vem oferecendo 

oportunidades por meio de fontes como a solar, eólica, hidrogénio e biomassa. 
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No que se refere as várias oportunidades que podem surgir no sector de energias renováveis 

num país ou região que queira obter uma matriz energética mais limpa, podem-se destacar a 

produção de bens de capital para a geração de energia renovável, produção de productos finais para 

a construção civil e unidades autogeradoras de energia como painéis fotovoltaicos e aerogeradores, 

bem como o desenvolvimento de sistemas e de ferramentas de gestão. 

Devido ao crescimento rápido do consumo mundial de energia e ao facto de que para além de 

serem de natureza finita, os combustíveis fósseis são uma das principais causas do efeito de estufa, 

do aquecimento global e das chuvas ácidas entre outros perigos ambientais, os especialistas 

afirmam que os grandes negócios energéticos do futuro girarão a volta da produção de hidrogénio e 

das fontes de energia renovável (solar, ondas do mar, eólica, biomassa, entre outros).  

O hidrogénio porque tudo indica que substituirá grande parte do consumo do petróleo e trata-

se de um combustível limpo para além de economicamente viável, consegue-se gerá-lo a partir do 

uso da energia solar ou da eólica e não é poluente na medida em que a sua queima liberta apenas 

água como principal resíduo. O seu preço em comparação com os outros combustíveis fósseis é 

bem mais acessível, logo a economia do hidrogénio começou há alguns anos a despontar interesse 

como sector estratégico para novos negócios. Em alguns países como EUA, Alemanha e Japão já 

rodam alguns carros movidos a hidrogénio. A geração, armazenagem e distribuição desse promissor 

combustível concerteza gera inúmeras oportunidades para as empresas do sector que conseguirem 

ter uma visão e planear as suas acções para o novo cenário energético, para além de adaptarem os 

seus productos de acordo com a nova tendência. 

O uso da biomassa também agita o mundo dos negócios do sector a nível mundial. Já se 

consolidou como um combustível renovável, eficiente e menos poluente o etanol produzido a partir 

da cana-de-açúcar no Brasil, do milho nos EUA e de diversos outros vegetais. 

A energia renovável representa então um sector em crescimento de negócios lucrativos e com 

forte tendência para continuar a crescer, principalmente para empreendedores sempre atentos às 

inovações tecnológicas e as novas tendências e mudanças de hábitos do consumidor nesse sector 

energético. 
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3.2 – As principais Fontes de Energias Renováveis no Brasil e Oportunidade de 

Negócios. 

3.2.1- A Matriz Energética do Brasil 

O Brasil possui a matriz energética (energia fornecida à sociedade para a produção de bens e 

serviços) mais renovável e limpa do mundo industrializado, tendo 45,3% da sua produção 

proveniente de fontes renováveis como recurso hídrico, biomassa e etanol, para além das energias 

eólica e solar, segundo os dados do MME. O que está acima da média mundial de participação de 

energias renováveis em que o percentual não passa de 13%. Isto devido à enorme capacidade 

hídrica do país e à indústria de bio-etanol há muito implantada.  

Para além disso o país conta com cerca de 86% de fontes renováveis, sendo distribuídas do 

seguinte modo: 80% de hidraúlica e 6% de biomassa e eólica. Os benefícios que essa matriz traz 

para a sociedade traduz-se em reduzidas emissões de partículas poluidoras. O marco regulatório 

estabelecido nos últimos anos visa assegurar de modo sustentável a expansão do sistema energético 

nacional, através de um processo de planeamento participativo que promova a diversificação da 

matriz, o uso de energias renováveis, a eficiência e conservação da energia, incentivando em 

simultâneo a integração energética sul-americana, a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico do 

sector. Foi intensificado também o acompanhamento da implementação de novos empreendimentos, 

através do Programa de Aceleração do Crescimento viabilizando e arrecadando financiamento para 

projectos essenciais para o atendimento da procura energética no país. Há hoje no país o Plano 

Nacional de Energia 2030 (PNE) e o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE). 

Gráfico n.º3 – Balanço Energético Brasil 2010 

                                

Fonte: Revista Serpro, Edição n.º208 de Outubro 2011(adaptado) 
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3.2.2 – As Fontes Renováveis no Brasil e Oportunidades 

A principal fonte de energia no Brasil é a hidroeléctrica, sendo que 71% da energia gerada no 

país vem de hidroeléctricas. Através do aproveitamento do potencial hidráulico de rios, as usinas 

conseguem gerar energia estável sem emissão de resíduos poluentes durante o processo. Mas estas 

não podem ser construídas em qualquer rio, envolve todo um estudo e pesquisa de modo a encontrar 

as condições adequadas, para além de ter em conta também os impactos ambientais tanto a nível da 

flora como da fauna. Ao se transformar a força da água em energia mecânica e esta em energia 

eléctrica através de um gerador, a preocupação seguinte é o de transportar a mesma para os grandes 

centros, pelo que o Brasil conta com uma grande rede de linha de transmissão em alta tensão.  

O Brasil, a Venezuela e Peru estão entre os países com mais recursos hídricos no planeta, 

possuindo o país 48,3 m3/ano/habitante, mas quanto à capacidade instalada de geração 

hidroeléctrica, o Brasil vem na 3ª posição.  

As condições naturais priviligiadas do país permitiram a construção de hidroeléctricas, mas 

alternativas são necessárias. Por isso o Brasil vem buscando energias complementares, uma delas é 

a eólica que a energia que mais cresce no mundo e é complementar a hídrica. O Parque eólico de 

Osório, é o de maior produção de energia na América Latina, com uma potência de 150 megawatts. 

A energia solar também pode significar um complemento importante na geração de energia 

eléctrica no Brasil considerando que grande parte do território recebe grande quantidade de energia 

solar. Mas estando essas duas últimas em desenvolvimento, a produção de combustíveis renováveis 

como o etanol já é uma realidade e o Brasil é actualmente o maior productor e exportador de etanol 

de cana de açúcar do mundo. O biodiesel é outro combustível biodegradável proveniente de fontes 

renováveis, em que o Brasil tem não só bastante potencial como também o domínio tecnológico 

tendo em conta que é produzido através de gordura animal ou óleos vegetais. Assim o etanol é uma 

alternativa para a gasolina e o biodiesel para o óleo diesel que é o mais utilizado no país e em 

grande parte importado. 

O Brasil tem também um grande potencial e uso de biomassa sólida (a lenha e o carvão 

vegetal), um importante uso de biocombustível líquido, em particular de álcool. Um debate que vem 

ganhando espaço a nível internacional, é sobre a imputação aos biocombustíveis da 

responsabilidade da subida dos preços dos alimentos a nível mundial. Quanto a essa questão, o 

Brasil respondeu alegando ser possível expandir a produção do álcool da cana tendo em conta os 

hectares não cultivados no país e é económica e socialmente viável enquanto que o álcool de milho 

nos EUA, que é subsidiado, afecta o preço do milho o que se reflecte também no preço de outros 
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alimentos. Pode-se afirmar que o álcool produzido no Brasil é mais eficiente em termos energéticos 

e ambientais, visto que o bagaço da cana é suficiente para produzir calor para gerar electricidade 

para a usina podendo haver excedente para a rede eléctrica, para além de ser efectiva para evitar a 

emissão de gases que contribuem para o aquecimento global ao substituir a gasolina. O mercado 

internacional tende a crescer, se forem transferidos ou mesmo removidos os subsídios nos países 

ricos e o Brasil é dos países que poderá exportar mais álcool de modo a reduzir a nível mundial o 

consumo de gasolina. 

Todas essas alternativas geram um mercado cheio de alternativas para quem tenha visão e se 

lance neste campo, investigação e desenvolvimento de tecnologias para o aproveitamento 

principalmente da energia solar e da eólica. Cada vez mais o país está investindo na produção de 

energias verdes especialmente a eólica, a hídrica e da biomassa, pois cresce a consciência de que 

pelo seu potencial no sector, Brasil torna-se bem competitivo no mercado internacional atraindo 

também investimento. Por ser um mercado considerado aberto para a presença de empresas 

estrangeiras, abrem-se oportunidades de negócios para outros países com grande experiência no 

sector e também abre espaço para cooperações. Também os projectos que envolvem a exploração 

dessas energias geram muitos empregos. 

3.2.3 – Maiores Empreendimentos no Sector no Brasil 

Os principais empreendimentos energéticos em actividade e em planeamento no Brasil, visam 

garantir o suprimento de energia eléctrica de modo sustentável e promover a inclusão da maior 

parte possível da população. 

O aproveitamento de algumas das fontes de energia ainda apresenta custos muito elevados o 

que os torna em grande parte economicamente inviáveis em comparação com as energias 

combustíveis, como é o caso da energia solar. Há uma aposta na tecnologia para desenvolver 

energia limpa a baixos custos para uso em grande escala. O sector vem passando por inovações com 

muita rapidez. O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de de Energia Eléctrica (Proinfa), 

criado em 2002, vem ampliando a construção de pequenas hidroeléctricas e termeléctricas de 

biomassa agrícola (bagaço de cana, palha de arroz e resíduos de madeira). De acordo com dados 

oficias, só a produção brasileira de arroz produz mais de 2 milhões de toneladas de casca que é 

capaz de gerar de 200 MW a 250 MW de energia. Também a Proinfa é que organiza o aumento do 

parque eólico brasileiro. 

A energia solar está em crescimento no país, tanto através da tecnologia fotovoltaica (para 

electricidade) como quanto a heliotérmica (para aquecer água), sendo o custo uma barreira ainda a 
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ultrapassar. O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel tem abraçado tanto a produção 

de larga escala com  a soja, como os pequenos produtores de mamona, dendê entre outras plantas 

das quais se pode extrair óleo vegetal. 

Os maiores empreendimentos actuais (informação do website do Governo Brasileiro): 

 Linhão Tucuruí – Macapá – Manaus: linha que permitirá a ligação dos Estados do 

Amazonas, Amapá e Pará Pará ao Sistema Interligado Nacional (SIN), que possibilitará uma 

economia de 2 bilhões de reais por ano; 

 Belo Monte: usina hidreléctrica que se estima poder produzir energia suficiente para 

abastecer 40% do consumo residencial do país; 

 Interligação Norte – Sul: construída para garantir o intercâmbio energético entre os 

sistemas Norte-Nordeste e Sul-Sudeste com capacidade de transmissão de 1.100 MW; 

 Tucuruí: atende os mercados do Pará, Maranhão e Tocantins, com cerca de 3.500 MW 

médios mensais; 

 Parques Eólicos de Osório: o empreendimento tem capacidade instalada de 150 MW e 

reúne 3 parques, o de Osório, Sangradouro e Índios; 

 Complexo do Rio Madeira: Jirau localizada na ilha do Padre próxima com à fronteira 

com a Bolívia, abre novas possibilidades de integração eléctrica; 

 Angra 3: a usina nuclear terá capacidade para gerar mais de 10 milhões de MWh por 

ano, carga suficiente para abastecer Brasília e Belo Horizonte. 

Para além desses, também há dois projectos efectivados principais cujo o intuito é a 

integração energética do Brasil com outros países da América Latina: 

 Usina binacional de Itaipu com o Paraguai -  a maior do mundo em geração eléctrica e 

cuja a ampliação de cerca de 12 GW para 14 GW foi concluída em 2008; 

 Importação de 30 milhões de m3 por dia de gás natural da Bolívia. 

 

De acordo com estudos realizados pelo MME, é estimado que a economia brasileira cresça 

aproximadante 5%/ano no período entre 2010 e 2020, o que requer investimentos significativos na 

infraestrutura energética. Os estudos do PDE 2020, indicam uma expansão média anual de 12% das 

fontes alternativas renováveis, essas fontes e as usinas hidroeléctricas são prioridade no horizonte 

de planeamento, não havendo indicação da utilização de combustível fóssil.  De acordo com o 

secretário adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério, a  perspectiva do 
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governo é que a participação das fontes renováveis para 2020, evolua para 47,7%, mantendo os 

altos níveis do uso de hidroelectrecidade, e em simultâneo, o crescimento da biomassa, 

biocombustíveis e energia eólica. A energia eólica é a fonte alternativa que mais cresce no Brasil. 

A Enel Green Power (EGP) iniciou no corrente ano a construção de 3 novos parques eólicos – 

“Curva dos Ventos”, “Fontes dos Ventos” e “Modelo”, nos Estados da Baía, Pernambuco e Rio 

Grande do Norte respectivamente. 
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Conclusão 

Ao longo da realização do trabalho, ficou claro que cada vez mais se torna uma necessidade o 

recurso às energias renováveis para suprir as necessidades energéticas do planeta e que os países 

que estão se lançando nessa corrida para tornar a sua matriz energética mais limpa, só têm a ganhar 

em diversos níveis, desde o nível de investimento atraído, passando pelo incentivo a investigação e 

inovação tecnológica, a redução de dependência externa, o aparecimento de oportunidades de 

negócio e geração de empregos e bem como benefícios ambientais. 

O investimento em energias renováveis começou também a ser visto como investimento 

estratégico visto que agrega valor à imagem institucional de empresas e do governo que são por 

vezes reconhecidos. O esforço mundial para reduzir os impactos climáticos está levando a amplos 

investimentos na mudança do perfil da oferta, através da diversificação das fontes, priviligiando as 

limpas. 

Mas o esforço não passa apenas pela oferta energética, sendo complemetar o mesmo esforço 

para influenciar o consumo da energia. A composição inteligente, mais eficiente da matriz 

energética pelo lado do consumo é essencial, assim uma ampla campanha de conscientização da 

população sobre formas eficientes do uso da energia é válido, principalmente num país  populoso e 

urbanizado como o Brasil. O eixo para essa mudança no perfil do consumo, não consiste no entanto 

na privação e no sacrifício, mas sim na organização e na inteligência do uso. Trata-se por vezes de 

um desafio da mudança cultural, mas na realidade, as mudanças exigem articulação e acção 

conjunta tanto dos poderes públicos, como das empresas e da população em geral. Pois as pessoas 

continuarão indo de carro trabalhar enquanto não assegurarem transporte público adequado, 

seguirão usando chuveiro eléctrico enquanto não se generalizar a oferta de sistemas de aquecimento 

solar adequados, entre outras coisas que se não forem asseguradas de forma adequada estimulam o 

comportamento igual e pouco eficiente. 

Portanto não só do lado da oferta energética se encontram oportunidades, como também do 

lado do perfil de consumo de energia, ou seja, não basta apenas produzir energia limpa, mas 

também organizar o consumo de modo inteligente e arranjar formas criativas de reduzir o consumo 

sem diminuir o conforto. O potencil do Brasil no sector de energias renováveis ainda é 

subaproveitado pelo que é necessário estabelecer um mercado maduro para estas fontes. 
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Introdução 

O mercado de Seguros no Brasil e no mundo é muito cobiçado, uma área repleta 

de corretores e Seguradoras, mas será que os usuários tem Idea do que estão pagando?. 

Esta pesquisa ilustrar estes pontos, servira para explicar aos usuários de seguros os 

benefícios, o que é o seguro da onde vem. Qual o propósito dele ter o seguro. Cada 

capitulo terá um foco diferente, o primeiro capitulo abordara o histórico do seguro no 

mundo. Começará com a antiguidade e terminara nos tempos de hoje, explicando em 

detalhes a evolução desta área que veio para ajudar e não explorar as pessoas. 

No segundo capitulo começamos a entrar no seguro no Brasil, quando começou, 

como começou. Partindo do histórico do seguro no Brasil, e passando pelas normas, 

leis, e órgãos responsáveis pela área. O intuito de entrar em detalhes, e só para informar 

o leitor como realmente é executado e quão solido é esse ramo. Após toda a parte 

burocrática e as leis dos seguros entrarei em detalhe sobre os tipos de seguros existentes 

no Brasil de pessoa física e os benefícios de cada.  

O terceiro capitulo enfatiza um ramo de seguro, que é o mais utilizado no Brasil 

mas creio que quem o utiliza não conhece a fundo o seguro saúde. Começando pelo 

histórico do seguro saúde no Brasil, quando exato foi o surgimento do seguro. O órgão 

responsável pelas normas, explicarei o que é o ROL e a ANS, falando sobre o SUS. 

Colocando a diferença entre o plano de saúde com a saúde publica no momento.  

Por fim gostaria que esta pesquisa servisse como guia de informações sobre o 

mundo de seguro, de uma forma mais enxuta com linguagem propicia aos leitores. A 

escolha deste tema faz parte do meu dia a dia, trabalho com seguros e vejo o quão difícil 

é convencer pessoas de contratarem um serviço que pagando pouco lhe traz uma 

tranquilidade que compensa. Pessoas nunca param para pensar em certos seguros 

essenciais para o dia a dia.  

 

 

 

 



 

 

Capítulo 1 – Histórico do Seguro 

 

Antiguidade 

  

O trabalho de seguros começou a cerca 5000 anos, com os comerciantes 

marítimos, mais especificamente falando os fenícios e os mesopotâmicos que cobriam 

em caso de naufrago ou roubo das cargas. Isso perdurou entre os romanos e gregos ate 

chegar as comerciantes marítimos italianos no Mundo Cristão. Não sabemos por certo 

as medidas tomadas pelas seguradoras da época, mas ha confirmações que alegam 

baseamentos em probabilidades de acidentes para estipularem os prêmios e as taxas a 

serem cobradas.  

A criação das primeiras sociedades de socorro mutuo diz a historia que foram os 

gregos que acabou perdurando durante o Império Romano também conhecidas na época 

como Sodalitia. Essas sociedades (Sodalitia ou Collegia) funcionavam sem fins 

lucrativos com o intuito de reunir pessoas das classes mais baixas para no caso de morte 

cobrir todas as despesas funerárias, permitindo uma sepultura honrosa, que era sagrado 

na época. 

Durante outra época sobre o domínio do imperador Cláudio 10 AC a 54 DC, que 

teve a grandiosa ideia de criar um seguro gratuito, visando o estimulo do comercio e 

plantio de grãos, assim tomando a responsabilidade total de qualquer perda no plantio 

causada por tempestades, ou pragas. 

Com o fim do Império Romano assim arruinando a ate então sociedade que tinha 

o poder central, como resultado a desestruturação do comercio e a ruina do comercio de 

seguros.  Só foi reaparecer o Seguro durante a Idade Media com o surgimento das 

corporações de classes (guildas e confrarias) ambas sociedades com espirito religiosos, 

que auxiliavam seus membros em caso de desastres e incêndio (conhecidos hoje como 

seguro patrimonial),  doenças (seguro saúde) e morte (seguro de vida). Essas não eram 

tão diferente das antigas, mas eram geridas melhores e haviam um poder econômico 

superior.  



 

 

Idade Média 

Durante o 7o século, um boom do comercio gerou a necessidade de retomar um 

risco de cobertura que tinha sido esquecido da Antiguidade, que era o sistema de 

contrato de risco marítimo a dinheiro. Funcionava da seguinte maneira a contratação 

deste empréstimo; um capitalista emprestava o dinheiro ao capitão que estava prestes a 

embarcar, sem precisar dar dinheiro, somente a hipoteca de seu navio, e a garantia de 

sua carga transportada, no caso de uma viagem tranquila, o capitão pagava ao capitalista 

o dinheiro emprestado, com uma taxa de juros elevadíssima pelo risco assumido, isso 

era algo absurdo mas era a única garantia que tinham na época. 

Não foi por nada que em 1234, o papa da época Gregório IX aboliu está 

alavancagem financeira dos capitalistas, considerando este contrato de dinheiro a risco 

como mais uma agiotagem condenada pelo Direito Canônico. Isso obviamente causou 

um impacto considerável e grave ao comercio marítimo da época. Mas como é presente 

até hoje sempre há um jeito de burlar ou corromper as ordens, mesmo se não fossem 

sujeitas a discussões. Tornando os antigos capitalistas em compradores de embarcações 

e de mercadorias transportadas como meio de garantias provisórias, se houvesse um 

naufrago o capitalista remetia o dinheiro, caso contrario a clausula de compra da 

embarcação era cancelada, e o capitalista recebia uma fatia do lucro com as vendas, 

dando adeus aos juros abusivos. 

Graças a constante evolução e aprimoramento dos transportes marítimos gerou o 

aperfeiçoamento de vários tipos de seguros, como em Bruges na Bélgica em 1310 com a 

criação da Câmara de seguros. Esta câmara servia de cartório efetuando registro de 

todas as negociações realizadas entre partes, garantindo a legitimidade caso houvesse 

litigio. Estes contratos normalmente de seguros mútuos, eram emitidos pelos sindicatos 

e corporações visando beneficiar seus associados, com coberturas além dos riscos 

matérias, como coberturas de doenças e mortes.  

Só para esclarecer que o seguro não se limitava somente para transportes de 

mercadorias. Na Itália foram criadas cooperativas agrícolas com o intuito de assegurar 

estes agricultores contra grandes secas, pragas e catástrofes causadas por mau tempo. 



Similar ao processo de hoje caso houvesse altos índices de sinistralidade os outros 

campos que não foram afetados compensavam os seus pares com parte de sua colheita 

garantindo o bem estar de todos. . Em 1473 em Siena, foi criado um dos maiores bancos 

italianos O Monte Paschi, que era o principal intermediário nesses contratos agrícolas. 

Todos os casos citados acima são de auxilio mutuo, isto é a concordata de partes 

em contribuir as partes que sofreram perda no período ressarcindo-os. Nada tão 

diferente da maneira de trabalho dos seguros. Seguradoras trabalham desta maneira, 

diluindo o custo de sinistro entre todas as empresas, assim as empresas que não tiveram 

perda ou sinistro no ano compensam pelas que estouraram em sinistralidade. Esta 

diluição interfira no preço pago pelas empresas, isto é para as que estouraram em 

sinistralidade haverá um reajuste de custo, e aos que tiveram baixo índice um premio 

será concedido.  

Entretanto, somente no século XIV, na Europa, surgiram os primeiros 

documentos reais comprovando a existência de contratos de seguros. A origem desses 

contratos ate hoje é incerta pois historiadores se dividem entre Barcelona e Genova. 

Logicamente falando sabemos de fato que a pratica dos seguros foi utilizada por toda 

Europa, com certeza mais nos países que se dedicavam as grandes navegações. O 

surgimento  e utilizo geral da palavra apólice que é um derivado do italiano polizza 

apareceu por volta de 1600 usado ate hoje.  

Idade Moderna 

Sem duvidas os seguros marítimos impactaram no desenvolvimento 

mercantilista da Europa.  Mas somente durante o Renascimento com o aprofundamento 

dos estudos da estática e da teoria das probabilidades e suas grandes descobertas que os 

seguros começaram a ganhar formas cientificas que levaram ao aprimoramento de 

outros ramos de seguros como do de incêndio e de vida.  

Durante os séculos XVI e XVII os cientistas batalhavam incessantemente para 

quebrar as barreiras das meras superstições criadas pelos dogmas da época. Eles 

alegavam que faltava o componente de risco probabilístico para o desenvolvimento do 

seguro. Os cientistas ganharam suporte dos grandes pensadores da época que buscavam 

brechas nas leis para romper estes dogmas.  

 



 

Idade Contemporânea 

Provavelmente um dos pontos mais importantes e mais conhecidos do seguro, o 

Café de Edward Lloyd, que vivia cheio e era na frente dos portos. Ali em pouco tempo 

tornou-se o habitat dos seguradores individuais de seguros marítimos, por causa das 

conexões e privilegio de informações retidos por Lloyd. Estes lugar quase um século 

depois os subscritores que operavam no local decidiram fazer uma sociedade civil onde 

cada integrante depositava 100 libras para a formação da Society of Lloyd’s,  assim com 

isso estabeleciam umas normas de conduta comum a todos operadores individuais. Os 

sócios inicias passaram a ser conhecidos como Names (nomes). Esses Names, tinha o 

comum acordo de no caso fosse necessário indenizar um cliente eles se desfaziam dos 

patrimônio pessoal. Isso explica o sucesso da Lloyd’s que esta a mais de 2 séculos 

exercendo atividade tornando-a essa peça fundamental na historia do seguros.  

Com a expansão dos seguros terrestres, damos a vida a dois tipos de seguros o 

de vida e de incêndio no século XVIII, sendo aprimorado no próximo século, com 

exploração de outras modalidades. Com o avanço dos cálculos atuariais, acabaram 

surgindo outros tipos de seguros como, acidentes de trabalho, acidentes pessoas, 

responsabilidade civil e furto. Os primeiros códigos comerciais contendo normas 

relativos aos seguros terrestres e marítimos aparecem no século XIX. Entraremos mais 

em detalhes nos avanços dos cálculos no próximo tópico.   

Do século XIX aos dias de hoje o ramo de seguro aperfeicou-se de tal maneira 

que em países europeus que 1 entre 4 jovens que estudam matemática seguem a 

profissão de segurador.  

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1 Matematização dos Seguros 

O Início 

Conforme escrito antes, entramos em mais detalhes sobre a influencia da 

matemática e a evolução e criação dos seguros. Com o fim da Idade Média, fez com que 

surgisse um novo tipo de seguro existente ate hoje e um dos mais importantes pouco 

explorado no Brasil o seguro vida. O surgimento dele aconteceu com a evolução dos 

centros urbanos,  com se tornou popular um aprimoramento do estudo dele tornou-se 

indispensável ai que destrinchou o estudo matemático sobre diversos tipos de seguros, 

tudo isso nos meados de 1500. Nesta época novamente frisando houve um boom nos 

negócios marítimos, diretamente ligados ao descobrimento da Américas e das Índias, 

onde as expedições voltavam com navios recheados de preciosidade com a exploração 

de um território novo.  Mas naquele começo as seguradoras ainda baseavam-se em 

técnicas milenares empíricas. 

Estavam lançadas as bases do cálculo atuarial, que permitiria o grande 

desenvolvimento dos seguros nos séculos seguintes. A vontade dos matemáticos 

renascentistas de rever o conceito de riso começou no mundo das apostas 

especificamente pelo medico Giovanni Cardano (1500) italiano gambler assíduo, nos 

jogos de corridas de cavalos, dados e gamão, assim estudando a probabilidade de 

vitória. Um século mais tarde dois franceses Pierre Fermat (1601) e Blaise Pascal 

(1623) aprofundaram nos estudos de Giovanni e desenvolveram o calculo de 

probabilidades. Já em 1660 o inglês John Graunt  apos estudar os registros de óbitos de 

Londres obtidos por igrejas londrinas escreveu um livro de analises demográficas. 30 

anos mais tarde astrônomo inglês Edmund Halley, conseguiu calcular  a probabilidade 

de qualquer idade morrer no ano seguinte através da construção meticulosas de tabelas 

de distribuição de população por idade. Esse pequeno histórico foi necessário pois em 

base dessas criações de cálculos que desencadearam o desenvolvimento dos seguros 

através dos séculos.  

 Novamente falando sobre o Café Lloyd aberto em 1687, como era um café 

cobiçado onde ele percebera a vasta demanda de informações sobre navios Lloyd 

publicava um boletim também conhecido como Lloyds List, esta lista tinha informações 

de idas e vindas dos navios, e as condições de portos estrangeiros entre outras 



informações valiosas. Além dessas informações que eram fornecidas por infiltrados de 

LLoyds nos portos, começaram também os primeiros leiloes de navios. Como paparico 

o Lloyd fornecia papel e tinta a todos os compradores. Havia um espaço reservado 

somente para capitães para escambo de informações.. Degrees of Mortality of Mankind 

foi o primeiro trabalho de seguro de vido praticado por Halley em 1693 sempre dentro 

do Café Lloyd. Halley demonstrou como calcular o valor do seguro de vida de uma 

pessoa baseando-se na probabilidade de sobrevivência ano apos ano e a expectativa de 

vida da pessoa. 

A matemática dos seguros chega a um culmine em 1730 por estudos feitos por 

Daniel Bernoulli. Os estudos deles começaram em base ao problema clássico de, 

numero x de recém nascidos como calcular a probabilidade y de sobreviventes apos n 

anos. Ele da passos importantes para cálculos de outros de tipos de seguros como o 

calculo de índice de mortalidade causada por varíola em pessoas de idade x. Junto as 

evoluções de Bernoulli surgem as primeiras companhias de seguros, que usavam bases 

cientificas para cálculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 Linha do Tempo - http://www.fidcargo.com.br/hist.htm 

2300 A.C.�Desde a antiguidade, na Mesopotâmia, 2300 anos A.C. são conhecidas 

formas de responder perante a ocorrência de determinados eventos incertos.�Os 

Sumérios, Assírios , Acádios e Babilônicos , antigos povos da Mesopotâmia, 

assimilaram culturas de diferentes origens para formarem sociedades extremamente 

complexas.�Nascem então as primeiras cidades ,constroem pirâmides e jardins 

suspensos.�A utilização da roda e da metalurgia; cirurgias cerebrais, tratados 

astrológicos, calendários e cenas do quotidiano estão documentadas em tábuas de pedra 

e barro.�A riqueza de detalhes contidos nessas tábuas permite-nos saber como os 

mercadores Babilônicos se organizavam para atravessar os imensos desertos que cercam 

a Mesopotâmia e atingir terras sempre mais distantes. �Elas mostram que as caravanas 

uniam-se para garantir a substituição dos camelos perdidos durante a viagem.�Por isso, 

podemos dizer com propriedade que , foram os povos da Mesopotâmia os criadores da 

primeira forma de seguro hoje conhecida. 

1100 A.C. �Mais tarde cerca de 1100 A.C. a Grécia e a Fenícia dada a intensa atividade 

comercial no mar mediterrâneo faz com que estes povos iniciem uma inédita expansão 

marítima.�Os mercados portuários Biblos, Atenas, Tiro, Cartago enchem-se de ferro, 

estanho e chumbo.�Extraídos das colônias do Ocidente vinha o trigo, azeite. Do 

Oriente carneiros e cordeiros e cabritos da Arábia.�O gênio fenício faz surgir o 

primeiro Alfabeto. Por sua vez, a Grécia torna-se no berço das Artes e das Ciências. 

500 A.C.�Povos profundamente empreendedores, os gregos e fenícios sempre 

estiveram expostos permanentemente aos riscos da atividade marítima . Por volta do 

ano 500 A.C. , têm a ideia de agrupar diversas pessoas para junto formarem uma reserva 

de recursos. Em caso de infortúnio - pirataria, incêndio, naufrágio - ninguém arcava 

sozinho com as despesas.�Esta prática fundamentou o Mutualismo. Aquilo que atrás 

descrevi são as formas que constituíram aquilo que se chama a pré-história do Seguro, e 

que alguns autores designam como o Pé-Seguro.�Só passados 1500 anos depois viria o 

Mutualismo a experimentar novas formas de seguro a partir do Séc. XIII e XIV na 

Europa com o desenvolvimento do comércio e do mercado de capitais, estando os 

seguros diretamente ligados a esse crescimento. 



 

1115 D.C.�Em 1115 O Papa Alexandre IV determina como OBRIGATÓRIO um 

seguro que se destinava a precaver, contra roubo, os bens eclesiásticos, o mesmo 

sucedendo contra os bens dos militares dos mercadores e dos burgueses da Diocese de 

Rhodes. 

1190 D.C.�Ricardo Coração de Leão, ordenou ao aportar na Ilha de Ocleron, que se 

copiassem as leis de Rhodes e juntou-lhe outras, fazendo assim melhorias significativas, 

onde os seguros marítimos figuravam com alguma importância. 

1293 D.C.�O Rei Lavrador D. Diniz estabeleceu em Portugal a primeira forma de 

seguro, dedicada exclusivamente aos riscos marítimos, é celebrado um acordo entre os 

mercadores, tendo como objetivo o pagamento de certas quantias "Prêmio" sobre as 

embarcações, este calculo era feito de acordo com o porte da embarcação e o seu 

trafego. Estes montantes serviam para fazer face aos "Sinistro" , por perdas de navios e 

mercadorias. Não existe neste sistema a transferência para outros de uma 

responsabilidade ou risco, mediante um prêmio, por isso poderá ser apelidado de 

embrião do seguro. 

1300 D.C.�Sob a forma de seguros, quer na Inglaterra quer na Itália , "se especulava 

sobre a vida humana por intermédio do seguro marítimo garantindo uma soma em caso 

de perda no mar dum homem livre ou escravo, em Londres , existia já a sociedade 

Casualty Assurances des chambres y Coutiers, espécie de caixa comum que tinha por 

objeto procurar o resgate necessário para aqueles que caíam cativos dos turcos ou 

mouros. 

1318 D.C.�Publicou-se a "Ordenança de Pisa", que constituiu a primeira legislação 

conhecida sobre seguros, de acordo com a configuração atual, no entanto á quem 

defenda que a data foi muito posterior, ou seja em 1385, ou seja já depois do 

aparecimento da 1ª apólice. 

1347 D.C. �Aparece em Gênova, na Itália, o primeiro Contrato de Seguro ,referindo-se 

a um transporte de mercadorias entre GÉNOVA e a Ilha de MAIORCA. Tanto o 

contrato como a 1ª apólice de seguro constituem sinais claros de que, após a Idade 



Média, volta à cena o intenso comércio marítimo. 

1370 D.C.�Os seguros marítimos foram, assim, os primeiros a ser objeto duma 

regulamentação são promulgadas as primeiras leis sobre Seguros. Em Portugal, no 

reinado de D. Fernando I, a sua primeira lei sobre seguros diz respeito a uma mútua para 

seguros de navios de lotação superior a 50 toneladas, os quais eram obrigatoriamente 

registados. Esta é a data do primeiro resseguro que há conhecimento, e mais uma vez 

está relacionado com o seguro marítimo. 

1375 D.C.�Ainda D. Fernando I fixa por lei um pagamento de 2 coroas por cento sobre 

o valor dos navios, e constituiu bolsas no Porto e em Lisboa. Quando algum navio se 

perdesse ou fosse tomado pelo inimigo, essa perda seria repartida por todos os 

armadores, caso os fundos existentes nas Bolsas fossem insuficientes. 

1383 D.C.�É publicada em Portugal a primeira lei nacional sobre seguros. 

1397 D.C.�D. João I Rei de Portugal promulga a Carta Régia de 11 de Julho, em que o 

monarca renova, confirma e amplia a instituição seguradora criada pelos seus 

antecessores. 

1435 D.C.�Na Espanha a 1ª Regulamentação do seguro, obviamente do SEGURO 

Marítimo, é o Ordenamento de Barcelona e foi editada por Jaime I de Barcelona . 

1455 D.C. �Surge o Édito dos Magistrados de Barcelona ,constituído por 20 artigos, e 

no qual se define o seguro marítimo a prêmio fixo. 

1467 D.C. �Os Países Mediterrâneos, que tanto aproveitaram os descobrimentos, 

conheceram nos meados do século XV a necessidade de proteger o seguro, das apostas, 

e os seguradores dos abusos e crimes dos segurados, daí a Lei Genovesa de 1467 

1488 D.C. �Esta é a data da primeira apólice de seguros terrestres conhecida, assinada 

em Florença a favor de Fernando I, e garantindo a este monarca, rei de Nápoles, uma 

coroa preciosa enviada de Florença para Nápoles. 

1492 D.C.�Novas rotas comerciais surgem continuamente, porém os riscos e as perdas 

dos grandes empreendimentos marítimos multiplicam-se em igual proporção . Criaturas 



horrentes povoam os mares e a imaginação dos navegadores. Mas as Índias com seda e 

especiarias como pimenta a canela a noz- moscada o cravo as porcelanas e as Américas 

com o ouro o Açúcar , traz a esses aventureiros o sonho de riqueza. 

1498 D.C.�Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para a Índia , 2 anos depois 

Pedro alvares Cabral chega ao Brasil. 

1529 D.C.�Em Portugal por CARTA RÉGIA de 15 de Outubro de 1529 é criado o 

cargo de escrivão de seguros. Este cargo foi ocupado por Brás Eanes, amo de Fernão 

d'Álvares, tesoureiro do rei e escrivão da fazenda. Este cargo só podia ser 

desempenhado por quem soubesse ler e escrever, o que era raro na época. O escrivão 

detém o monopólio dos registos de todos os contratos de seguro e respectivas apólices. 

Cabia-lhe também a escrituração de todas as dúvidas e diferenças (possíveis 

litígios);constituía a primeira ação fiscal, sendo também na altura a primeira instituição 

com funções de arbitragem. 

1552 D.C.�Foi editado o livro de Pedro Santarém ou Pedro Santerna , é um dos mais 

antigos tratados em matéria de seguros, denominado "Tractatus de Assecurationibus et 

Sponsionibus Mercatorum". 

1570 D.C.�Em 1570 o Rei de Portugal então existente D. Sebastião proíbe os contratos 

de seguro, considerando-os como contratos de usura. Tal situação ficou a dever-se á 

falta de regulamentação, que originou prêmios exageradamente altos e dificuldades 

extremas nos casos de regularização dos sinistros. 

1575 D.C. �É criada na Inglaterra, na Real Bolsa de Comércio, a Câmara de Seguros 

1578 D.C.�Em Portugal cria-se o cargo de Corretor de Seguros . O seu papel é de 

intermediário exclusivo entre segurados e seguradoras. Nenhum seguro é valido 

enquanto não tenha participação do Corretor. O rendimento do Corretor é 5 vezes 

superior ao do Escrivão; este rendimento é assegurado pelos "TOMADORES" - 

seguradores - através de comissão cobrada sobre os prêmios; tanto o cargo de Escrivão 

como de Corretor era considerado propriedade pessoal e transmissível dos respectivos 

funcionários sendo, geralmente passado de pais para filhos. 



1583 D.C. �A primeira apólice de seguro de vida é datada de 18 junho de 1583 e foi 

emitida pela Real Bolsa de Londres, para 16 mercadores pertencentes à Câmara de 

Seguros. Esta apólice . emitida sobre a vida de um Londrino proprietário de salinas, 

William Gybbons, pagava um prêmio anual de 32 libras, e se ocorresse a sua morte 

durante esse período os seus beneficiários receberiam 400 libras (taxa do contrato 8%) 

1589 D.C.�O "Guidon de la Mer" proibia o seguro de vida, esta proibição, estendeu-se 

de resto por toda a Europa exceto a Inglaterra. A "Ordonnance de la Marine", em 1681 

mantém a proibição anterior , permitindo apenas o seguro de resgate de cativos. 

1620 D.C.�Até 1620 Lisboa torna-se o CENTRO do Mundo controla a comercio 

marítimo internacional , no entanto pouco a pouco outros países como a Bélgica e 

Holanda entram para o rol das grandes potências marítimas . O porto de Lisboa vai 

perdendo a importância e em 1629 já a Antuérpia na Bélgica , chega á a concentrar 40% 

de todo o comércio mundial. na Holanda , surge a Companhias das Índias Orientais, 

primeira grande companhia moderna a segurar o transporte marítimo, caravelas, 

mercadorias e armazéns contra as tempestades, a pirataria , e os incêndios , infortúnios 

das grandes travessias. Assumindo enormes prejuízos , compensados pelos grandes 

prêmios que recebiam em caso de boa fortuna , esse tipo de instituição multiplicou-se 

por todo o Continente Europeu .�Começa assim a organizar-se, o seguro, com bases 

técnicas, que chegaram aos nossos dias, de acordo com os progressos científicos que se 

operam no campo das matemáticas, em particular no cálculo de probabilidades 

estatísticas.�O desenvolvimento do comércio por mar (como atrás dissemos ) foi 

preponderante e logo originou o aumento de pedidos de coberturas para os navios e 

respectivas mercadorias transportadas.�Surge em Londres no início do século XVII 

uma novidade social importante, que foi a abertura de "cafés", tornando-se desde logo o 

local aprazível de encontro de comerciantes e banqueiros. 

1648 D.C.�É instituída a "Casa dos Seguros , instituição que absorve as funções de 

Corretor de Seguros. A realização de contratos de seguro fora do âmbito da Casa dos 

Seguros implicava a sua anulação. 

1649 D.C.�D. João IV aprova , por Alvará Régio datado de 10 de Março de 1649, a 

"Junta do Comércio Geral" . Trata-se do primeiro Código Comercial Português, onde 

atualmente ainda muito do nosso código comercial atual se baseia. Este quando foi 



criado tinha como objetivo fiscalizar todos os atos mercantis da época , incluindo 

obviamente os Seguros. 

1653 D.C.�O banqueiro napolitano Lorenzo Tonti idealiza um sistema que passou a 

denominar-se "tontina". Consistia num fundo comum formado pelas contribuições dos 

subscritores que, mediante a entrega de um capital, adquiriam o direito a uma renda 

anual vitalícia. Na morte de um subscritor , a sua parte era adquirida pelos restantes, até 

que, morto o último beneficiário, o capital revertia para o Estado, gestor da tontina. As 

tontinas apenas aparecem pela primeira vez em Itália em 1650, na Holanda em 1671, na 

França em 1684, na Inglaterra em 1692 e na Prússia em 1698. 

1654 D.C.�Um trabalho importante de Pascal, "Geometria do Acaso" , permitiu criar a 

técnica indispensável á Industria Seguradora, para a construção de "tábuas de 

mortalidade" . Em 1671 o Holandês Johan de Witt, diplomata financeiro, calculou pelo 

método de Pascal a probabilidade de uma pessoa, em cada ano da sua vida, morrer num 

determinado período de tempo. 

1660 D.C.�EDWARD LLOYD abriu um café em Londres por volta de 1660 e mais 

tarde institucionaliza-se a corporação de ( UNDERWRITERS DO LLOYD'S) 

"tomadores" de riscos, precisamente a partir desse café. Criam também nessa altura um 

jornal o "LLOYD,S NEWS" que ainda hoje mantém a sua publicação. 

1666 D.C. �Na Inglaterra um grande incêndio destrói em Londres aproximadamente 

13200 casas, 89 igrejas e a Catedral de Saint Paul , um dos seus maiores símbolos. (Por 

mera coincidência foi poupado o café LLOYD,S ), imediatamente se abriu uma nova 

seção para os riscos de incêndio. 

1667 D.C. �No seguimento do grande incêndio é criado em Inglaterra o "Fire-Office" , 

sendo estimulada a criação de um serviço público de prevenção e combate a incêndios a 

cargo dos municípios. Simultaneamente é estimulada a criação de companhias de 

seguros que cobrissem os riscos de incêndio. 

1677 D.C. �Surge na Alemanha, na cidade de Hamburgo, uma caixa geral de 

incêndios, dada a forte tradição mutualista existente, mais tarde alastram por várias 

cidades Alemãs. 



1680 D.C.�É criada a primeira Companhia de Seguros exclusivamente de incêndio, a 

"Phoenix Office", que se propunha segurar casas em Londres, com um prêmio de 2,5% 

da renda anual, para casas de tijolo, e 5% para casas de madeira. 

1684 D.C. �Surge a primeira companhia de seguros "contra incêndio de casas", com 

sede em Londres, tendo concorrido fundamentalmente para a sua criação o grande 

incêndio de Londres de 1666 assim o surge o mais antigo Seguro contra Incêndios do 

Mundo. 

1706 D.C. �O Seguro de vida vem a seguir, também em Inglaterra consentido por carta 

da Rainha Ana, de 1706 embora os contornos deste fossem muito diferentes do seguro 

de vida atual, tendo obviamente muito a ver com o seguro marítimo conforme 

descreverei á frente . 

1710 D.C.�Os ingleses fundam a "Fire Office".�Surge então com uma certa dimensão 

e exploração dos seguros de incêndio , que afinal, aproveita muito da técnica de seguros 

do seguro marítimo .�O seguro, no entanto, só adquire uma dimensão economicamente 

importante , no principio do Século XIX, com a Revolução Industrial, na Europa e nos 

EUA�No que diz respeito aos seguros de Vida , as primeiras coberturas de riscos de 

morte foram dadas em complemento do Seguro Marítimo, sendo extensivas: 

· aos escravos (mercadoria transportada) �· ao capitão e à equipagem �· aos 

passageiros transportados 

Na história de seguro Marítimo e dos seguros em geral LLOYD,S é de referencia 

obrigatória.�Analisemos o que era e o que é a LLOYD,S.�LLOYD,S não é uma 

companhia de seguros como muitas vezes se pode pensar . LLOYD,S é sim uma 

associação de "Tomadores de Riscos" (UNDERWRITERS) que aceitam 

individualmente coberturas de riscos, comprometendo ilimitadamente as suas fortunas 

pessoais.�Atualmente é uma espécie de (Bolsa) de seguros, onde praticamente tudo 

pode ser seguro.�De tal forma assim é, que chegam diariamente pedidos de coberturas 

de todas as partes do Mundo e para os riscos mais diversos , desde seguros de vida 

(Capitais Fabulosos) a refinarias ou aviões num volume diário de prêmios que 

ultrapassa neste momento +- 22 milhões de libras (+- 5.060.000.000$00). 



1721 D.C.�É autorizada a exploração de seguros de vida à Royal Exchange e London 

Assurance. 

1753 D.C.�É autorizada em França a seguradora de risco de incêndio Companhie 

d'Assurances Mutuelles, que segurava o risco de incêndio das habitações, bem como 

riscos de naufrágio no comércio marítimo. 

1797 D.C.�É criada a 1ª Companhia Portuguesa de Seguros BOM CONCEITO a qual 

dá origem à BONANÇA. 

1808 D.C.�Fundadam a BONANCA, que é hoje uma das mais antigas companhias do 

Mundo. 

1846 D.C. �Foi criada na Alemanha a "A COLÓNIA RESSEGUROS". É assim em 

pleno século XIX, que nos aparecem os seguros agrícolas, de acidentes pessoais, de 

acidentes de trabalho, de automóveis, contra a mortalidade do gado, contra as 

consequências das inundações, das enxurradas, do mau tempo, o seguro de crédito, 

contra os resultados das operações cirúrgicas, e em 1939 nos países considerados de 

civilização adiantada, como os Estados Unidos da América, surgem seguros bizarros 

como o seguro de indenização por divórcio, por nascimento de gêmeos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 2 - Seguro no Brasil 

Como em outros países o seguro surgi na historia do Brasil com as coberturas de 

riscos marítimos. Com consenso do Príncipe Dom Joao VI em 1808 na Bahia surgiu a 

Companhia de Seguros Boa Fé tornando-se a primeira seguradora do pais. 

Século XVI ao Regulamento Murtinho 1901 

O seguro e a previdência, em pareceria são as atividades econômicas mais 

antigas que passam por regulamento no pais, iniciando suas atividades pelos jesuítas 

ainda no Século XVI, em especifico pelo Padre Jose de Anchieta, pioneiro na seguro 

mutuo isto é um arca com a despesa do outro. Sua regulamentações perduraram alongo 

do tempo ate serem anunciadas nas "Regulações da Casa de Seguros de Lisboa" no 

século XVII mais especifico no dia 11 de agosto de 1791 quando entraram em vigor 

mantidas ate a proclamação da independência em 1822. 14 anos antes das proclamação 

da republica foram abertos os portos brasileiros (1808), com início as atividades do 

seguro marítimo, na já mencionada anteriormente  Companhia de Seguros Boa Fé. 

Quase tão antiga quanto o inicio das operações de seguros no Brasil é sua 

regulamentação, teve inicio 1831, na instituição da Procuradoria de Seguros das 

Províncias Imperiais, seguindo as vigorosamente as leis portuguesas. O Código 

comercial de 1850, somente definira clausulas ao setor marítimo, mas na metade do 

Século XIX varias seguradoras conseguiram aprovação pelo estatuo, assim dando 

abertura aos outros tipos existentes de seguros no brasil, como o de vida entre outros.  

Conforme dito no começo do capitulo é imperativo mencionar que também no 

século XIX surgiu a previdência privada brasileira, proposto pelo Barão de Sepetiba, 

através do Montepio Geral de Economia dos Servidores do Estado (MONGERAL), 

inaugurada em 10 de janeiro de 1835, pouco depois da regulamentação dos seguro, 

podendo então oferecer planos de mutualismo ou facultatividade. 

Finalmente, em 1860, surgem as primeiras regulamentações relativas à 

obrigatoriedade de apresentação de balanço e outros documentos, além da exigência de 

autorização para funcionamento das seguradoras. Ate que enfim em 1860 começaram as 



obrigatoriedades relativas as apresentações de documentos como balanço entre outros, 

além da autorização de funcionamento da seguradora.  Ate então somente as empresas 

passavam por essas regulamentações, finalmente em 1895 empresa estrangeiras 

passaram as ser fiscalizadas com as mesmas legislações nacionais. Em 1901 O 

conhecido Regulamento Murtinho é editado, criando a Superintendência Geral dos 

Seguros, que é subsidiaria ao Ministério da Fazenda, com o intuito de fiscalizar todas as 

seguradoras operantes no País.  

 2.1 O Contrato de Seguro no Código Civil Brasileiro e o Surgimento da primeira 

empresa de Capitalização,  

O maior avanço jurídico em relação ao seguro aconteceu no dia 1o de janeiro de 

1916, através da Lei n° 3.071, que divulgou no "Código Civil Brasileiro", com um 

capítulo específico para o "contrato de seguro". As predefinições estipuladas pelos dois 

Códigos (Civil e Comercial) acabam criando em conjunto o Direito Privado do Seguro. 

Essas clausulas estipuladas solidificam as essências do contrato além de frisar os 

direitos das partes, para minimizar qualquer eventual conflito de interesse. Essas 

clausulas que foram o que é hoje a instituição do seguro. 

13 anos após a criação do Direito Privado do Seguro surgi em 1929 a Sul 

América Capitalização S.A a primeira empresa de capitalização do Brasil. Mesmo com 

sua fundação em 1929, somente 3 anos depois ela e qualquer sociedade de capitalização 

puderam efetivamente funcionar, pois foi Decretado (n° 21.143) em 10 de Março de 

1932 "As únicas sociedades que poderão usar o nome de "capitalização" serão as que, 

autorizadas pelo Governo, tiverem por objetivo oferecer ao público, de acordo com 

planos aprovados pela Inspetoria de Seguros, a constituição de um capital mínimo 

perfeitamente determinado em cada plano e pago em moeda corrente, em um prazo 

máximo indicado no dito plano, à pessoa que subscrever ou possuir um titulo, segundo 

cláusulas e regras aprovadas e mencionadas no mesmo titulo".  

Em 28 de junho de 1933, o Decreto n° 22.865 definiu a mudança da Inspetoria 

de seguros do Ministério da Fazendo ao Ministério do Trabalho, Comercio e Industria. 

Isso não durou muito pois um ano depois desse decreto a Inspetoria de Seguros foi 

aniquilada e no criado no lugar o Departamento Nacional de Seguros Privados e 

Capitalização (DSPC), que continuo administrado pelo Ministério do Trabalho, 

Comercio e Industria.  



Com a publicação da Constituição de 1937 (Estado Novo), no seguro foi 

decretado o "Princípio de Nacionalização do Seguro", já pré-formado na Constituição 

de 1934. 6 anos mais tarde no dia 20 de junho de 1940 fora decretado  (n° 5.901) certos 

seguros obrigatórios para diversas entidades, sia empresarial que para pessoas físicas, 

nas seguintes seguimentos, industrias, comerciantes, concessionarias de serviço publico, 

pessoas físicas ou jurídicas, contra os riscos de incêndios e transportes (ferroviário, 

rodoviário, aéreo, marítimo, fluvial ou lacustre). 

2.2 Resseguros no Brasil - IRB A Intervenção do Estado, e a Modulação dos Conflitos, 

Criação do Instituto de, Criação da SUSEP 

o Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), através do Decreto Lei n° 1.186, de 3 

de abril de 1939. "As sociedades seguradoras ficaram obrigadas, desde então, a 

ressegurar no IRB as responsabilidades que excedessem sua capacidade de retenção 

própria, que, através da retrocessão, passou a compartilhar o risco com as sociedades 

seguradoras em operação no Brasil". A ideia que o Governo Federal teve ao fazer isto 

era de minimizar o povo de fazer seguros fora do Brasil, assim garantindo a verba aqui 

no pais. Garantindo certos prêmios altos a resseguradoras com intuito de estimular a 

criação dessas. 

O IRB de cara criou um saldo positivo, conseguindo assim consolidar o mercado 

de seguros no Brasil, fazendo com que as empresas que utilizavam suas matrizes 

estrangeiras, passassem a serem obrigados a usarem empresas de IRB aqui no brasil, 

com isso injetando suas reservas de volta no País. 

Desde seu inicio o IRB, propôs duas providencias ótimas, visando aumentar as 

chance das companhias brasileiras competirem com as estrangeiras, das seguintes 

maneiras: adotando  baixos limites de retenção e a criação do chamado excedente único. 

Com isso as empresas pouco capitalizada e menos técnicas passaram a ter chances de 

competir com as estrangeiras, somente quando tinha 100% certeza que conseguiam 

cobrir resseguros. 

Nessa Linha do tempo que estamos vendo sobre a historia do seguro no brasil, 

importante destacar que a modelagem das empresas, as características dos profissionais 

e os tipos de produtos disponíveis no setor, foram estabelecidos pela demanda da 

sociedade. O Estado fiscalizador só pensa em mexer no mercado quando vê que o 



funcionamento de certa área de trabalho quando vê algo que possa favorecer o mesmo. 

Assim garantindo que as normas sejam O mercado que já esta em funcionamento e 

começa a ter divergências nos negócios passa a necessitar uma modulação de interesses, 

e neste momento que entra a intervenção do estado. Normalmente a maneira que o 

estado faz essa intervenção é através de normas que obviamente visa os interesses do 

pais normalmente ditadas pelas conjuntura histórica, regrando o funcionamento das 

empresas, garantindo que elas cumprem as coberturas estipuladas nos contrato para os 

segurados. 

Assim foi em 1940, com a efetiva instalação do IRB - Instituto de Resseguros do 

Brasil, entidade criada em 1932 num contexto estimulado por ambições nacionalistas,  

designada a ser instrumento estatal de ordenação econômica. Tinha como proposta 

política a proteção do mercado brasileiro contra a presença então dominadora das 

companhias estrangeiras, e como desafios operacionais a regulação do resseguro e o 

excito às operações de seguros em geral. Objetivos atingidos, graças acima de tudo à 

qualidade e competência dos quadros técnicos formados pelo próprio IRB, que se 

tornaria um celeiro de talentos para o mercado. 

A DNSPC (departamento nacional de seguros privados e 1966 foi trocado pela 

SUSEP (Superintendência de Seguro Privado) , que diferente da DNSPC, tem total 

liberdade administrativa e financeira, ela é jurisdicionada ao Ministério do Comercio e 

Industria mas é totalmente independente ela exerce seu trabalho livremente, em 1979 

passou a ser vinculada não sendo uma subsidiaria como o DNSPC do Ministério da 

Fazenda. 

 No dia 21 de 'Novembro de 1966, através do Decreto Lei n° 73todas as 

operações de seguros e resseguros passam a ser reguladas pelo Sistema Nacional de 

Seguros Privados, composto por CNSP - Conselho Nacional de Seguros Privados, IRB, 

SUSEP, corretores habilitados e sociedades operantes em seguros privados. 

 

 

 

 



 

2.3 Classificação dos Seguros 

Conseguimos classificar os seguros em três partes: Seguros de Pessoas (vida, 

saúde, etc.), de Bens (incêndio, vidros, cascos, transportes, automóvel, roubo, lucros 

cessantes), e de Responsabilidade (crédito, fidelidade, responsabilidade civil). 

A SUSEP em 2003 decidi classificar os ramos de seguro em nove grupos. A 

intermediação entre o contratante e a seguradora tem que ser feito através de um 

Corretor de seguros, portanto que o mesmo possua registro. O registro do corretor tem 

que ser informado, se ele não lhe informar peça o numero para ele. A função de um 

corretor de seguros e meramente o intermediador entre o contratante e a seguradora, ele 

responde pelo contratante diante a seguradora, procurando sempre o melhor para o 

contratante. 

Seguros podem ser contratados por pessoas físicas ou por pessoa jurídica 

dependendo do ramo de seguro. Abaixo explicarei em detalhe sobre cada tipo de seguro 

e qual seguro normalmente é usado por pessoas físicas e quais são os de pessoas 

jurídica.  

Seguros Pessoas Físicas 

Seguro Saúde – Visa lhe proporcionar uma vasta escolha de hospitais dependendo da 

apólice, proporcionando uma melhoria de vida ao contratante, e certamente uma 

tranquilidade caso necessite usar algum hospital. Garante o reembolso de qualquer 

medico ou despesa hospitalar que não for coberto pelo seguro saúde, dependendo 

sempre da apólice. O segurado tem livre escolha dos serviços médicos.  

Seguro de Vida – Este é um seguro pouco explorado no Brasil, que não deveria ser o 

caso, este seguro garante a família ou se for resgatável isto é mensalmente o segurado 

paga um valor no caso que ele necessite deste dinheiro ele recebe o valor depositado 

para utilizo próprio, no caso de um beneficiário ele recebera o montante estipulado no 

caso de morte, garantindo-lhe uma segurança financeira por um período. Este seguro 

cobre também no caso uma invalidez permanente garantindo um valor determinado pelo 

estipulante na vigência da apólice. Este seguro pode ser contratado de 2 maneiras, ou 



seguro de vida individual ou seguro de vida familiar que cobre todos os membros da 

família, caso aconteça algum acidente. 

Seguro de Automóvel – Certamente o mais utilizado no Brasil, este seguro cobre danos 

e perdas ao seu veiculo. Estas coberturas normalmente são, incêndio, roubo, batidas. 

Outros que podem ser contratados a parte são prejuízo contra terceiros, no caso que 

você atropele alguém o seguro cobriria os custos médicos da pessoa, acidentes causados 

aos passageiros do carro na mesma circunstancia de cima cobertura medica. No caso de 

alguma batida serviço de guincho, contratável carro reserva. O valor de seguro 

automóvel varia pelo tipo de carro por marca, e a idade do condutor. 

Seguro Obrigatório de Automóveis (DPVAT) - Este seguro também é conhecido 

obrigatoriamente por qualquer proprietário de veiculo. Este seguro visa proteger 

terceiros isto é responsabilidade civil, indenizando vitimas de outros veículos ou 

pedestres, no caso de um acidente, este  indeniza qualquer numero de pessoas, 

independentemente da responsabilidade. Este seguro faz parte do pagamento anual do 

IPVA. 

Seguro Viagem – Este seguro é menos comum, normalmente contratado por pessoas 

que tem o costume de viajar bastante, ou já sofreu algum tipo de doença durante a 

viagem e precisou ser atendido. Ele é um seguro valido normalmente pela duração da 

viagem, normalmente este seguro é comprado junta a passagem ou ofertado pelo banco. 

O plano começa a valer quando o segurado esta a pelo menos 100 km de sua residência 

ou no mínimo dentro do aeroporto. Normalmente este tipo de seguro cobre acidentes ou 

possível doenças durante a vigem. Em adição o segurado pode optar, por coberturas de 

bagagem, atraso de voo, fiança entre outros.  No caso de uma viagem a Europa devido a 

exigência do tratado de Schengen Brasileiros devem por obrigação contratar uma 

cobertura de no mínimo 30 mil Euros, será pedido um voucher na entrada ao pais, caso 

não tenha o voucher a entrada pode ser negada. 

Seguro de Bicicleta – Este seguro é indicado para empresas de entregas ecológicas, 

ciclistas, isto lhe reembolsa o valor da bicicleta. O valor varia por marca, normalmente é 

um seguro caro pois o índice de roubo de bicicleta é alto. 

 

 



 

Seguros Comuns para Pessoas Jurídicas 

Seguro Incêndio – Este seguro é obrigatório em qualquer ramo de atividade onde exista 

um CNPJ ou seja pessoa jurídica. As coberturas principais deste seguro são danos 

causados por raios, explosões, incêndios. 

 Seguro de Roubo – Seguro que cobre unicamente roubo ou danos de matérias na 

empresa. 

Seguro de Crédito - Seguro que é utilizado normalmente por empresas que fazem 

empréstimos, ou se estão adquirindo uma empresa ou solicitando uma reforma, desta 

maneira ela garante o pagamento no caso de uma inadimplência. 

Seguro Agrícola - Cobre qualquer tipo de dando causado por mau tempo, pragas, 

incêndios involuntários, normalmente para perdas físicas da lavoura. 

Seguros pela Internet – Hoje em dia existem varias maneiras de se contratar um seguro, 

inúmeras seguradoras possuem um sistema online que possibilitam a contratação de um 

seguro via internet. Normalmente seguros como o de viagem, ou fazer uma cotação de 

um seguro de carro são feitos online para agilizar, e são seguros mais utilizados pelas 

pessoas. Hoje na Europa e no EUA 7% dos seguros são comercializados via internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitulo 3 – Seguro Saúde no Brasil 

Histórico 

Os Primórdios  

O primeiro relato medico que temos é de 1 Maio de 1500.  Esse relato medico 

diz que os primeiros médicos fizeram parte da tripulação de Pedro Alvares Cabral, 

também conhecidos como "Mestre João".  Normalmente esse médicos eram físicos e 

astrólogos, que simbolizavam a medicina na época, tinha um certo conhecimento mas 

em certas ocasiões não atuavam. 

Os nativos brasileiros, sempre foram vistos como um povo forte, sadio, no caso 

de alguma doença, era passado ao pajé ou curandeiro que tinha um vasto conhecimento 

das natureza. Logicamente com a mistura dos portugueses homens brancos, que nas 

longas embarcações trouxeram consigo germes, transmitindo doenças, principalmente 

com sarampo e varíola. Durante a escravidão com a chegada dos negros que já nas 

embarcações pela precariedade de condição de vida que eram submetidos, chegavam 

aqui com doenças com febre amarela e filariose. Este período, o colonial, caracterizou-

se como um período de escassez de medicamentos, péssima qualidade medica, e os 

hospitais da época que eram extremamente precários em infraestrutura, nada muito 

diferente da saúde publica neste momento no Brasil, considerados depósitos de doentes. 

Os únicos médicos por durante 3 séculos no Brasil eram as enfermeiras jesuítas, e as 

santas das casa de misericórdia. Somente após 300 anos de precariedade com a chegada 

do família real em 1808, a situação hospitalar mudou, construíram hospitais com 

características dos de Portugal, com técnicos bons daquela época. Os homens bons 

como eram conhecidos os senhores criadores de hospitais, eram associados as 

Irmandades da Misericórdia, que eram sociedades católicas, formadas por famílias bem 

estantes, que realizavam obras sócias. 

Já nos meados só século XVIII, aparece os primeiros hospitais militares, feitos 

para as tropas, estes hospitais normalmente eram os colégios jesuítas, confiscado pela 

família real, após a expulsão da campanha de Jesus. No passado, os militares eram 

internados nas Santas Casas, com uma remuneração pífia. No mesmo século, os 

hospitais militares abrem suas portas para civis, mas com a cobrança de uma taxa 



 

O Provedor Mór da Saúde, foi um cargo criado em 1808, onde suas funções 

eram entre outras, controle das quarentas dos escravos, medida de higiene geral e mais 

importante de todas, controle da higiene sanitária dos portos. Com a descentralização 

das atividades, em 1828, o cargo passa a não existir mais, pois a responsabilidade passa 

a ser das Camarás Municipais, vigentes de fixar as leis de higiene sanitária, fiscalizar o 

comercio de medicamentos. 22 anos depois, 1850, criam uma junta mais especifica para 

lidar com esta parte a Junta Central de Higiene Publica, com a função de combater a 

alarmante febre amarela da época.  

Entre 1881 e o final do século XIX, as juntas são substituídas pela Inspetoria 

Geral de Saúde e Higiene Publica.  Segmentada em Inspetoria geral dos portos, para 

fazer a divisão das partes garantindo que os inspetores dos portos mantivessem os 

doentes longes do país.  

O surgimento das primeiras Caixas de Aposentadoria e Pensões, aparecem em 

1923, sendo a primeira designada aos trabalhadores ferroviários, que consistia de 

assistência medica a família. Estas CAPs foram criadas no Instituto de Aposentadoria e 

pensões, hoje conhecidas com Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), 

Marcando uma nova fase na medicina do Brasil. 

A História Recente 

Durante a revolução de 1930 (governo Vargas) teve a Criação dos Ministérios da 

Educação e Saúde que resultou na maior expansão da Saúde no Brasil, sendo criados 

diversos centros médicos e hospitais, nesses anos surgem novos conceitos sócias, e o 

começo das assistências medicas e previdenciárias aos funcionários.  No mesmo ano 

também foi criado o Ministério do Trabalho, Industria e Comércio. A unificação das 

diversas CAPs entre 1933 e 1939, marcam outro avanço importantíssimo na assistência 

medica do Brasil, mas ainda não atinge todas a população e sim especificas áreas de 

trabalho e seus dependentes, isso durante. 

Durante o ano de 1953, o Ministério da Saúde esteve voltado para ações de 

prevenção e pesquisa. As atividades de medicina curativa a nível individual, inclusive 

assistência médica e hospitalar em geral, ficaram na área do Ministério do Trabalho e 

Previdência Social, a cargos dos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAP's).  



A Policlínica Central, surge em São Paulo, em 1960 sendo a primeira empresa 

de medicina de Grupo no Brasil. Em 1964, surge a primeira tentativa de se dividir o 

pesado encargo do Estado com a saúde, mediante aparição  dos primeiros convênios 

com empresas, com estes convênios, as empresas que contratavam assistência médica 

privada, podiam cobrar, 2% da folha de pagamento, da cota devida ao INPS 

1980 o ministério da saúde começa a promover ações com estados e municípios 

ligados a saúde. O INAMPS - Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 

Social, sobre o comando do Ministério da Previdência e Assistência Social, torna-se 

responsável da assistência medica individualizada. Neste ano o começo de utilizo da 

rede hospitalar privada pois a rede governamental não consegue suprir a necessidades 

de atendimento do povo, essas internações privadas eram aprovadas pela Guias de 

Internação hospitalar (GIH). Já em 1986 o ministério da Saúde cria o SUDS, que em 2 

anos passa a ser o atual SUS – Sistema Único de Saúde, com isso é oficializada a 

abertura da assistência saúde privada sobre iniciativa. 

Durante a década de 80 os programas de Assistência Médico-Hospitalar 

Privados, incluindo o Seguro Saúde, aumenta significativamente a sua participação no 

modelo de assistência à saúde, exemplos Medicinas de Grupo e Cooperativas Médicas. 

Durante aquela década, devido a queda da qualidade e das condições de assistência à 

saúde no setor publico, não só queda mais eterna queda, o sistema continua ate hoje 

uma precariedade, como consequência da crise econômica que diminuiu os recursos 

destinados ao setor e, por motivos estruturais, devido ao aumento da utilização do 

sistema pela população, tem início um processo de valorização do sistema privado, com 

a procura de alternativas. As seguradoras, percebem a formação desse mercado e 

iniciam investimentos crescentes na área, contribuindo para a desenvolvimento das 

diversas formas de Seguro Saúde.  

Criada a partir de setor específico do Ministério da Saúde, coube à ANS 

(Agencia Nacional de Saúde) cumprir a Lei nº 9.656, editada em junho de 1998. A 

Agência nasceu pela Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, como instância reguladora 

de um setor da economia sem padrão de funcionamento. ”A exceção ficava por conta 

do seguro de assistência à saúde e das seguradoras, sob o controle econômico-

financeiro da Superintendência de Seguros Privados (Susep).” 



Os planos de saúde têm origem na fundação das Santas Casas de Misericórdia, 

instituições diretamente ligadas à Igreja Católica conforme citado a cima com forte 

apelo às ações filantrópicas. Inicialmente internavam pessoas com vários tipos de 

doenças, menos os com doenças transmissíveis. 

As oportunidades de exploração econômica da assistência à saúde surgiram na 

década de 30 tendo um crescimento notável ate o final da década de 50 aqui no Brasil. 

Pois o país entrava na era da industrialização, com a instalação das fábricas na região do 

ABC Paulista. Nesse instancia as instituições hospitalares privadas concretizaram-se 

como as principais prestadoras de serviço à classe média emergente. 

Hoje, o setor brasileiro de planos e seguros de saúde é o segundo maior sistema 

privado de saúde do mundo. 

Sistema Único de Saúde (SUS), subsidio do Ministério da Saúde, conta com 

mais ou menos 7.500 hospitais. Destes, mais de 1500 são de alta complexidade e 

especialização. No total são cerca de 2,500.000 leitos que representaram, em 2012, 

aproximadamente 30 milhões de internações, com gasto médio por internação variando 

por região, como segue:  

Região Norte  R$ 400,00  

Região Nordeste R$ 530,00 

 Região Centro Oeste R$ 602,00  

Região Sudeste R$ 723,00 

Região Sul R$ 847,00  

Quem libera os recursos para o pagamento da rede hospitalar que mantem 

convenio com o SUS e o ministério da saúde também responsável pela coordenação de 

ações. Segmentando as responsabilidades temos a Secretarias Estaduais de Saúde, estas 

são responsáveis pela execução de assistências medicas preventivas nos Estados e 

Municípios. 

Mesmo que a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 196, que "a saúde é 

direito de todos e dever do Estado", essa norma não entra me rigor pois não temos 

recursos o suficiente, talvez se os políticos roubassem menos ou em vez de investir 4 



vezes a mais o dinheiro em instituições privadas do que nas publicas, de repente seria 

viável. Recentemente, a rede pública de hospitais estaduais e municipais vem sendo 

passando por um processo de deterioração acelerada por diversos motivos como, 

escassos recursos orçamentários para custeio das operações e novos investimentos; 

desmotivação do pessoal pelo salario baixíssimo, e a péssima rotação de médicos, falta 

de medicamentos e materiais e ao aumento da demanda devido a expansão da população 

quase impossibilitando o atendimento aos acidentais rurais. Assisti um vídeo para esta 

pesquisa onde a medica enfuriada diz o seguinte: �Sou medica, estou revoltada, estou 

sozinha nesta merda aqui, não consigo fazer nada pelo excesso de pacientes doentes, e a 

secretaria do governo que não faz nada!!!!” Por essas razões ano após ano vem  

crescendo o numero de pessoas aderindo aos Planos Privados de Saúde e Seguro Saúde. 

Os planos Privados acabam atuando de forma a contribuir para a desoneração do 

Estado, com o compromisso de atendimento eficiente a seus associados e segurados.  

Em outro vídeo que assisti que mostra um sumario da situação da Saúde Publica 

no brasil, diz o seguinte, o Brasil somente gasta 3.4%  com saúde publica quando 

deveria ser de 6%, com publicações de jornais com o titulo Fila em posto chega a ter 2 

mil pessoas, apenas 4 senhas foram liberadas para mês que vem (ambulatório para 

cirurgião pediátrico). Outra pessoa diz Nos gastamos mal e pouco. No Brasil a saúde é 

vista como um setor de gasto em vez de ser visto como gerador de emprego e renda. A 

saúde é considerada, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como uma condição 

de bem-estar físico, psíquico e social. O brasil tem um orçamento de 25 bilhões para ser 

devido entre os 7.500 hospitais, onde será q vai todo esse dinheiro? 

Para que serve Seguro Saúde? 

Serve para cobrir cuidados de saúde ou riscos de doença, dependendo de como 

foi previstas na apólice.  Por praticidade, são uma saída às longas filas de espera nos 

serviços de urgência públicos e à dificuldade que existe em conseguir a curto-prazo uma 

consulta de especialidade médica. Em um caso de doença é importantíssimo, porque a 

seguradora garante o pagamento das despesas médicas. Tendo o seguro de saúde você 

tem o direito a cuidados médicos mais completos. As modalidades são brandas para  o 

seguro saúde, bem como cada plano de seguradora varia, cada um com seu beneficio. 

Informar-se bem sobre as coberturas, garantias e percentagens de reembolso das de 

consultas e despesas de saúde no produto que pretende escolher, de acordo com as suas 



principais necessidades.  O Melhor método de avalição e pensar no próprio Histórico 

Medico, faça da seguinte maneira, se você tem algum medico que lhe segue, procure o 

plano que inclua este medico, caso contrario vai em qualquer medico , veja qual plano 

lhe da mais benefícios. O seu histórico é a melhor maneira de avaliar seguros. Coloque 

na balança caso sua família entre no plano qual o melhor plano para todos. Existem as 

carências, carência nada mais é um limite de tempo pelo qual você não pode utilizar o 

seguro ate serem ativas. caso você nunca teve seguro antes, faca uma analise das 

carências de todos os planos, pois pode ter um plano que custe pouco mas, no caso de 

você ser operado só pode acontecer daqui a 3 anos, ou seja não compensa.  Como com 

todos os seguros, leia muito bem o contrato antes de se decidir. 

Principais coberturas: 

Assistência médica 

Urgências 

Hospitalização (excluindo partos) 

Ambulatório 

Segunda opinião médica 

Check-up. 

Coberturas Opcionais: 

Medicamentos 

Partos 

Consultas de estomatologia e tratamentos dentários 

Próteses e ortóteses 

Doenças graves 

 

 

 



Vantagens de Seguro Saúde 

Vasta rede de clínicas e hospitais, sistema de reembolso das despesas médicas e 

desconto na inclusão do familiar no seguro, sem ficar horas nas filas esperando ser 

atendido. Numero direto de médicos para marcar consulta, uma tranquilidade no caso de 

doença, sabe que vai ser atendido, num leito limpo, por um medico que esta de plantão a 

no máximo 12 horas não 4 dias. 

Quanto custa? 

O preço varia de seguradora a seguradora, cabe a você pensar qual o que cabe no 

seu bolso. Mas sem duvida é algo indispensável hoje em dia. O seguro será mais barato 

se optar por um pagamento anual. O custo do prêmio dependerá do número de pessoas 

incluídas na apólice, e das escolhas de garantias de cobertura. 

Há Três modalidades de Seguros de Saúde: 

Seguro de Reembolso – Escolha dos médicos, clinicas e hospitais onde acontecera os 

seus tratamentos, visando um reembolso de 80 a 90% do valor. 

Seguro de Assistência – Vale a pena para quem mora perto de certas clinicas e hospitais 

que tem acordos com o seguro saúde, assim você só paga uma parte do tratamento. 

Seguro Misto – Esse seria o mais completo pois seus gastos em cuidados de saúde são 

reduzidos, podendo também usar os serviços de médicos inclusos no plano.  

Como é elaborado o Rol de Procedimentos 

O Rol de Procedimentos em Saúde é a lista dos procedimentos, exames e 

tratamentos com cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Essa cobertura mínima 

obrigatória entrou em vigor dia 1º de janeiro de 1999 e é revista a cada dois anos. O 

processo de revisão do rol conta com a constituição de um grupo técnico composto por 

representantes de entidades de defesa do consumidor, de operadoras de planos de saúde, 

de profissionais de saúde que atuam nos planos de saúde e de técnicos da ANS.  Cada 

renovação conta com a adição de mais ou menos 60 itens.  

 

 



 

Qual a diferença entre Plano de Saúde e Seguro Saúde? 

A diferença central entre plano de saúde e o seguro saúde é quantia de 

reembolso de despesas medicas. O plano de saúde lhe da a liberdade de escolha de 

médicos e hospitais com reembolso pleno (dependendo do plano), infelizmente o plano 

de saúde lhe limita ate 90% de reembolso. Ambos seguem o Rol da ANS esclarecido 

acima, mas o plano de saúde por ter muita competitividade acaba incluindo benefícios 

além do Rol. Tanto no seguro como no plano de saúde, pessoa física, pode escolher 

entre contratos individuais ou familiares e contratos coletivos por adesão. Porem hoje 

em dia somente poucas Seguradoras admitem pessoas físicas em planos, pois o índice 

de sinistralidade de um individuo é muito mais do que a diluição de uma massa em uma 

empresa.  

Compensa pagar um pouco para garantir sua vida e do seus familiares! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusão 

O assunto abordado nesta pesquisa foi seguros, o tema em ênfase foi seguro 

saúde no Brasil, como está o mercado, e porque contratar. Ao longo do trabalho 

explique muito sobre o mundo de seguros fazendo um esqueleto para darmos ao leitor a 

base necessária de conhecimento, para a compreensão da pesquisa final sobre o seguro 

saúde. No parágrafo que falamos mas afundo sobre o tema em questão, enfatizamos que 

o seguro saúde no Brasil neste momento é fundamental e esta claro como chegamos a 

esta conclusão pela situação precária da saúde publica no momento. 

Demonstramos isso quando mencionamos a situação atual do ministério da 

Saúde, como ele não viabiliza a verba destinada para a reforma de hospitais públicos, 

como existe uma grandíssima escassez na mão de obra nos hospitais federais, estaduais. 

o fator de salários baixíssimos causa a inadimplência dos seus funcionários, a 

dificuldade de encontrar médicos qualificados. O numero de hospitais em relação a 

população e outro fator alarmante, cada dia que passa vemos as filas imensas em 

hospitais públicos, pessoas sendo atendidas no meio do corredor sem o cuidado 

necessário. 

Outro fator que comprova a pesquisa e o aumento significativo de pessoas 

aderindo aos planos de saúde, o numero de seguradoras também cresce pois percebem 

que há mercado, há espaço de crescimento. Cada vez mais o ministério do trabalho está 

exigindo dos sindicatos a implementação da obrigatoriedade de planos de saúde, pois 

estão preocupados com a precariedade da saúde publica.  

Os benefícios que as pessoas conseguem tendo plano de saúde são imensos e 

estão todos frisados acima. A despreocupação que uma pessoa tem ao aderir a um plano 

de saúde e de 100% não se preocupara em quanto tempo será atendida, terá um medico 

qualificado que não esta fazendo um turno de 24 horas.  O sistema de Saúde publica no 

Brasil tem que passar por uma reforma imediata. Não podemos negar cuidado médicos a 

população mas com a superlotação de hospitais e a baixa infraestrutura, estamos 

fechando as portas para os que mais precisão. Demonstrado acima vemos que existem 

planos acessíveis para todas as classes. Seguro Saúde deveria ser algo obrigatório. 
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1. INTRODUÇÃO 

Até o final da década de 90, as empresas de telecomunicações brasileiras eram de economia 

mista, sendo que a maior parte das ações era detida pelo governo. Segundo estudo apontado 

por Moreira (1989), os investimentos necessários para disponibilizar um milhão e duzentas 

linhas telefônicas, eram de aproximadamente novecentos milhões de dólares, o que não era 

viável para uma companhia gerida pelo governo. 

Conforme Ferreira (1997), a única solução de se obter capital para o setor de 

telecomunicações, eram as privatizações. Assim, as privatizações de empresas de 

telecomunicações foram as mais procuradas por capital estrangeiro na década de noventa.  De 

acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES, 2009) as privatizações do setor 

de telecomunicações e de energia elétrica corresponderam à trinta e um por cento (31%), cada 

uma, das privatizações ocorridas entre o período de 1990 a 2002, ou seja, aproximadamente 

trinta e dois bilhões e seiscentos mil dólares.  Sendo assim, o processo de privatização 

permitiu, ainda, que o serviço de telecomunicações brasileiro passasse por um processo de 

entrada de novas empresas, oriundas de diversas atividades, tais como bancos, empreiteiras, 

empresas multinacionais, entre outras.  Com as privatizações, segundo Szapiro (2007), 

monopólios transformaram-se em oligopólios, por isso, fez-se necessário o uso das 

ferramentas de marketing e inovação para a expansão de mercado. 

Neste novo cenário, globalizado e competitivo, na qual se encontrou o setor de telefonia na 

década de noventa o marketing tradicional, não possuía as características de competitividade 

necessárias.  Era preciso que as empresas adotassem uma visão mais abrangente sobre o 

mercado como um todo e, principalmente, sobre as necessidades do cliente.  Os clientes 

demandavam por inovações, novos produtos e, principalmente, uma melhoria nos serviços de 

telefonia.  Acredita-se que tal postura, por parte das empresas de telefonia, possa ser obtida 

pela adoção das práticas de Orientação para o Mercado (OPM). 
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Day (1994) sugere que a OPM tem se apresentado como um diferencial capaz de fazer com 

que a empresa aumente sua competitividade e, conseqüentemente sua lucratividade. Neste 

sentido, Kohli e Jaworski (1990, p.3) argumentam que a OPM é a geração de inteligência de 

marketing com base nas necessidades atuais e futuras dos clientes. Já Narver e Slater (1990) 

propõem um modelo, na qual a orientação subdivide-se em três variantes, é ela orientação 

para o cliente, orientação para os concorrentes e coordenação interfuncional. De qualquer 

forma, vale ressaltar que é importante que as empresas formem uma cultura de OPM para o 

mercado e disseminem essa cultura por toda a organização na busca de obtenção de vantagens 

competitivas (CURI, 2007). 

Esta cultura de OPM pode convergir para dentro das organizações e contribuir para que elas 

gerem inovações que atendam as necessidades (atuais ou futuras) de seus clientes (atuais ou 

futuros). Narver e Slater (1995) defendem a relevância da aplicação dos conceitos de OPM e 

orientação para a aprendizagem, individual e organizacional, para o sucesso da empresa e de 

seus processos inovadores.  

Sendo assim, diante destas reflexões, a pergunta chave deste estudo é “A inovação nas 

empresas de telecomunicação no Estado de São Paulo é influenciada pela orientação 

para o mercado?” Esse questionamento teve como base o modelo teórico de OPM, proposto 

por Curi (2007), que trata também dos processos inovadores em indústrias petroquímicas. 

Neste estudo, a pesquisa tem por objetivo “Identificar se a inovação nas empresas de 

telecomunicação do Estado de São Paulo é influenciada pela orientação para o 

mercado”, seguindo a proposição de que “A inovação nas empresas de telecomunicação 

do Estado de São Paulo é influenciada pela orientação para o mercado”.  

Assim, de forma específica o estudo objetiva: 

1. perceber se a empresa possui uma cultura organizacional orientada para o mercado e 

como essa cultura “atravessa” a empresa;  

2. verificar se há inter-relação entre as áreas responsáveis pela inovação e as áreas que 

captam informações sobre o mercado, tais como a área de marketing e pesquisa e 

desenvolvimento; e 

3. avaliar se a disseminação das informações sobre o mercado estão presentes nos 

processos inovadores. 
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Sendo assim, o presente estudo pode contribuir significativamente para que as empresas, 

meios acadêmicos e partes interessadas, compreendam a influencia da inovação e orientação 

para o mercado dentro das empresas de telecomunicação do Estado de São Paulo, reduzindo-

se, então, esta lacuna do conhecimento possa ser reduzida.  

Este trabalho estará divido em dois grandes grupos: o referencial teórico, que é composto por 

orientação para o mercado, inovação e telecomunicações e conclusão. 

Formatados: Marcadores e numeração
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2.11.0  Orientação para o mercado (OPM) 

Day (2001) apud Amigo (2003) retrata que em meados das décadas de 70 e 80, o Marketing 

não era considerado como uma ferramenta que administraria os negócios e traria bons 

resultados à companhia. Sendo assim, o autor aponta que a orientação para o mercado e 

questões que precediam a orientação para o mercado (OPM), não serviam como parâmetros 

ou diretrizes ao re-direcionamento da organização.  Na década de 90, entretanto, diversos 

autores retomam o tema orientação ao mercado, concedendo-lhe uma maior abrangência, 

tanto interna (considerando uma maior abrangência para as áreas de marketing e tratando da 

cultura organizacional e da disseminação das informações sobre o mercado), quanto externa 

(considerando como uma variável importante da organização além dos clientes diretos, os 

clientes dos clientes, fornecedores, concorrentes e aqueles que prescrevem os produtos de 

uma organização). 

2.1.12.1.1 Orientação para o Mercado segundo Narver e Slater 

Narver e Slater (1990) acreditam que a cultura organizacional molda as atitudes e 

comportamentos dos indivíduos da organização. Segundo os autores, isso gera valor para os 

consumidores e, como conseqüência, um melhor desempenho aos negócios.  

Conforme indicado na Figura 1, os autores propõem um modelo de orientação para o mercado 

que possui três componentes comportamentais, sendo eles a orientação para os clientes, 

orientação para os concorrentes e coordenação funcional.  Além disso, há dois critérios de 

decisão: no longo prazo e na lucratividade. Estes componentes são atividades que captam e 

disseminam informações, além de gerar valor ao cliente.  

Formatados: Marcadores e numeração
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Figura 1 – Componentes da orientação para o mercado. 

Fonte: Narver e Slater, 1990, p. 23 

 

Para os autores, uma empresa orientada para o cliente possui bons conhecimentos em relação 

aos compradores, permitindo, assim, exceder suas expectativas de valor. Desta forma, é muito 

importante entender quais são as reais necessidades, desejos e benefícios esperados pelos 

clientes. Segundo Narver e Slater (1990), a orientação para os concorrentes trata a respeito do 

perfil dos competidores, atuais e potenciais, em relação a seus pontos fortes e fracos, no curto 

prazo, quanto as estratégias e competências, e no longo prazo. A coordenação funcional é 

tratada, conceitualmente por Narver e Slater (1990), como a coordenação, com o objetivo 

gerar mais valor aos clientes dos recursos da organização, a partir da análise das informações 

sobre os concorrentes e clientes. Para os autores, de posse destas informações, a organização 

deve coordenar de forma adequada os recursos – informações e dados, os quais auxiliarão no 

alcance dos objetivos organizacionais. 

Os autores Narver e Slater (1990) definem que a idéia de longo prazo trata a respeito do 

amplo conhecimento da concorrência e do mercado, com isso é possível ofertar um maior 

valor agregado aos clientes com a idéia de lucro em longo prazo. Esse processo, no entanto, 

requer tempo e depende de mudanças comportamentais para se concretizar. De acordo com os 
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autores, uma empresa para se tornar orientada para o mercado, deve enxergar todos os passos 

descritos acima como investimento de longo prazo.  

A lucratividade é a finalidade do negócio, ou seja, é o principal objetivo da organização, 

Narver e Slater (1990). 

Na concepção de Narver e Slater (1990), as soluções que são dadas por uma empresa 

orientada para o mercado devem ultrapassar todas as expectativas que geram valor para os 

clientes. Para isso, é necessário que as empresas verifiquem e analisem todas as alternativas, 

com o intuito de se tornarem cada vez mais efetivas para os clientes-alvos de hoje e amanhã.  

 

2.1.2 Orientação para o Mercado segundo George Day 

Na concepção de Day (1994), uma empresa orientada para o mercado possui uma cultura 

dominante, tendo seus valores e crenças compartilhados, com o intuito de gerar valor para o 

cliente. Para isso, primeiramente a empresa deve se preocupar com os interesses dos clientes.  

Day (2001, p. 19) define a orientação para o mercado como “uma capacidade mais elevada 

para compreender, atrair e manter clientes importantes”.   

É possível notar que o autor, em seus estudos, quer ter a compreensão da relação e do valor 

para o cliente, ou seja, trata conceitualmente a respeito da segmentação, escolha do público-

alvo e posicionamento. Estes conceitos são as bases do marketing estratégico. Day (2001) 

sustenta que a empresa ao orientar-se para o mercado, deve obter boas escolhas estratégicas, 

implantando-as coerentemente e de forma completa. Tendo essa postura, a empresa obterá um 

bom resultado, pois soube escolher os mercados-alvos (segmentação) e a forma de abordagem 

(posicionamento).  

Conforme modelo ilustrado na figura 2, as empresas orientadas para o mercado combinam 

três elementos: cultura orientada para fora, aptidões específicas e estrutura adequada (DAY, 

2001, p. 20).  
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Figura 2- Os Elementos de uma Orientação para o Mercado 

Fonte: Day, 2001, p. 20 

 

A figura 2, elaborada por Day (2001), na base da organização encontram-se os seus 

colaboradores e canais, que sustentam as estratégias. Acima estão os clientes e concorrentes, 

que devem ser constantemente observados pelas organizações segundo os preceitos da 

orientação de mercado. A seguir, serão abordados separadamente os elementos apresentados 

pelo autor.  

I. cultura orientada para fora: referem-se as crenças, valores e comportamentos.  

Devem estar orientados para criar valor superior aos clientes e buscar 

continuamente novas fontes de vantagem competitiva.  A Cultura organizacional é 

definida por Dantas (2006, p. 44) e Webster (1994) como “conjunto básico de 

valores e crenças que são compartilhados em toda organização”. Para o autor, uma 

cultura que tem sua orientação voltada para o cliente, é aquela que mantém em 

primeiro plano as necessidades e interesses dos clientes. Os produtos e serviços 

ofertados devem ser elaborados de forma a suprir as necessidades de seus clientes. 

É importante, porém, que a organização como um todo tenha esses objetivos como 

um fator comum; 
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II. aptidões específicas: a empresa orientada para o mercado, conforme explica Day 

(2001) apud Curi (2007, p. 30) deve estar apta a “sentir o mercado”, antecipar 

movimentos e adequar-se diante das novas particularidades e exigências dos 

clientes. Estas empresas se antecipam em relação aos riscos (minimização) e as 

oportunidades do mercado (pró-atividade), em vez de criar estratégicas de reação a 

eles. As empresas que possuem “aptidões diferenciadas” têm a vantagem de 

trabalhar processos críticos de melhor forma em relação à concorrência, em outras 

palavras, as empresas aproveitam de suas melhores aptidões para obter vantagens 

competitivas diante dos concorrentes; 

III. estrutura adequada: todas as etapas citadas, alinhadas às metas de alto valor 

contribuem para o sucesso da organização de acordo com Day (2001). O autor 

explica que as empresas devem ter suas estruturas organizacionais flexíveis e 

adequadas, com recursos, sistemas de controle e políticas para poderem atender às 

mudanças que podem ocorrer nas exigências dos clientes e condições do mercado;  

IV. base compartilhada de Conhecimento: Para Day (2001, p. 106) “o que distingue 

uma empresa orientada para o mercado é a profundidade e oportunidade do 

conhecimento do mercado, que a capacitam a antever oportunidades no mercado e 

reagir mais rápido que suas rivais”. As culturas das empresas devem estimular a 

geração, disseminação e utilização do conhecimento. O autor pontua, ainda, que o 

conhecimento deve ser estimulado na memória organizacional, ou seja, deve haver 

uma base que compartilha conhecimentos e informações a respeito do mercado, 

focando os clientes e concorrentes.  

 

2.1.3  Orientação para o Mercado segundo Deshpandé, Farley e 

Webster  

Deshpandé, Farley e Webster (1993, p. 27) definem orientação para o mercado como “o 

conjunto de crenças que coloca em primeiro lugar os interesses do consumidor, não excluindo 

todos os demais públicos relevantes, tais como proprietários, gerentes e empregados, a fim de 

desenvolver uma empresa lucrativa no longo prazo”.  

Os autores acreditam que a orientação para o mercado é como uma cultura organizacional, ou 

seja, os membros da organização devem sedimentar o valor no consumidor/cliente, como 
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sendo o principal objetivo de todas as atividades praticadas na empresa. Todos os 

componentes de uma organização devem ter como ponto central o foco no cliente na 

execução de suas atividades. 

Deshpandé e Webster (1989, p. 4) realizaram um estudo na qual definem cultura 

organizacional como sendo o “(...) o conjunto de valores e crenças partilhados que auxiliam 

os indivíduos a compreenderem o funcionamento da organização e, assim, fornecer a eles 

normas de comportamento na organização”. Neste mesmo estudo, os autores caracterizam a 

orientação para o mercado como a guia das funções das organizações. 

O objetivo do estudo, para os autores, era determinar a importância e o impacto da cultura 

organizacional, orientação para o consumidor e inovação, nas performances da organização. 

Com o resultado obtido, se determinou que nenhuma das variáveis acima citadas seriam 

positivas para a performance da empresa, caso fossem aplicadas isoladamente. Os autores 

demonstraram que a orientação para o mercado é originária dos grupos de consumidores 

atendidos pela empresa, ou seja, o ponto de partida da referida orientação deve ser o mercado 

em que a empresa está inserida, e não de uma constatação interna realizada pela empresa sem 

nenhuma base no mercado a que se encontra. 

Para Deshpandé, Farley e Webster (1993), a orientação para o mercado está relacionada com 

o desenvolvimento de uma consciência interna voltada para as necessidades do consumidor, a 

qual, conseqüentemente, delimita a própria cultura organizacional da empresa. 

 

2.1.4 Orientação para o Mercado segundo Kohli e Jaworski 

Kohli e Jaworski (1990) realizaram estudos ao longo da década de 90, nos quais demonstram 

que a orientação empresarial para o mercado caracteriza-se como um processo que envolve 

todos os setores da empresa. Em seu primeiro estudo, realizado em 1990, os autores 

construíram proposições teóricas quanto à orientação para o mercado. Os autores conceituam 

orientação para o mercado como “(...) a geração da inteligência de mercado, para toda a 

empresa, relativa às necessidades atuais e futuras dos clientes, disseminação da inteligência de 

mercado através dos departamentos e respostas da empresa a esta inteligência” (KOHLI e 

JAWORSKI, 1990, p. 6). 
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 Os autores afirmam que geração da inteligência de mercado é o ponto inicial da referida 

orientação. Nesta etapa de geração da inteligência devem ser buscadas informações sobre as 

preferências e necessidades atuais e futuras dos consumidores, bem como sobre os fatores 

externos à empresa que afetam os desejos destes consumidores, como os concorrentes, 

fornecedores, distribuidores, variáveis políticas, econômicas e legais e a própria tecnologia. 

Conforme Kohli e Jaworski (1990), o objetivo principal da etapa de geração da inteligência de 

mercado é, se possível, antecipar as necessidades futuras e identificar claramente os 

consumidores. 

Para Kohli e Jaworski (1990), a segunda etapa da orientação é a disseminação da inteligência 

de mercado obtida, ou seja, consiste na propagação das informações obtidas na etapa anterior 

pelos vários departamentos de uma organização. Esta disseminação pode ocorrer das mais 

variadas formas, isto é, utilizando a comunicação horizontal (entre departamentos), a 

comunicação vertical (entre níveis organizacionais), formalmente e até mesmo 

informalmente. 

A terceira etapa da orientação, de acordo com Kohli e Jaworski (1990), compreende as 

respostas da empresa à inteligência gerada e disseminada, na qual as informações são 

transformadas em ações concretas voltadas à real satisfação das necessidades e expectativas 

dos consumidores. 

Num segundo trabalho, Jaworski e Kohli (1993) testaram a validade empírica da sua 

construção teórica, definindo basicamente os antecedentes e conseqüentes da orientação para 

o mercado através da caracterização de um conjunto de variáveis. Os antecedentes 

correspondem aos caminhos para alcançar a orientação para o mercado e são formados pela 

ênfase na alta administração, aversão da alta administração ao risco, conflito 

interdepartamental, conexões interdepartamentais, centralização e sistema de recompensa. Os 

conseqüentes são formados pelo compromisso organizacional, espírito de equipe, 

performance geral, turbulência do mercado, intensidade competitiva e turbulência 

tecnológica.  

O modelo da orientação para o mercado e demais fatores, proposto por Jaworski e Kohli 

(1993) está esquematizado na Figura 3. 
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Figura 3 - Antecedentes e Conseqüências da Orientação para o Mercado 

Fonte: Jaworski e Kohli, 1993, p.55 

 

Com o objetivo de testar a sua construção teórica, Jaworski e Kohli (1993) realizaram duas 

pesquisas em duas amostras de empresas americanas. A primeira amostra incluiu 222 

unidades estratégicas de negócio com informantes múltiplos (executivos de marketing e de 

outras áreas) em cada unidade. A segunda amostra investigou 230 (duzentos e trinta) 

empresas com um informante por organização. Na seqüência foram formuladas questões para 

medir orientação para o mercado, seus antecedentes e suas conseqüências. Sendo assim, os 

resultados das duas amostras foram consistentes e indicaram que a orientação para o mercado 

é incentivada pela ênfase da alta administração na orientação para o mercado, presença de 

sistemas de remuneração baseados no mercado, existência de contatos entre departamentos da 

empresa e decisão descentralizada. A aversão ao risco da alta administração e o conflito 

interdepartamental mostrou-se como inibidor da orientação para o mercado. Além disso, os 

resultados indicaram, também, que a orientação para o mercado aumenta o comprometimento 

dos empregados com a organização e estimula o espírito de equipe. 

Jaworski  e Kohli (1993), ao final deste trabalho, concluíram que a orientação para o mercado 

é uma fonte de vantagem competitiva e, portanto, um importante determinante da 

performance empresarial, independentemente da turbulência do mercado, intensidade da 

competição e turbulência tecnológica.  
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Jaworski e Kohli (1993) contribuíram para a criação de uma escala para medir o grau de 

orientação para o mercado de uma empresa, possibilitando esta verificar até que ponto ela está 

atendendo corretamente aos seus clientes e, ao mesmo tempo, determinar quais os itens ou 

variáveis que necessitam de maiores cuidados e de melhorias para que se torne realmente 

voltada para o seu mercado. 

 

2.1.5 Orientação para o Mercado segundo Curi 

Foi abordado por Curi (2007) o tema orientação para o mercado no contexto das empresas 

petroquímicas brasileiras. Este estudo tomou por base o marketing das empresas que possuem 

sua orientação para a tecnologia e o desequilíbrio existente entre a orientação para o mercado 

e o marketing tradicional. Este marketing tradicional, segundo Lambin e Cáceres (2006) apud 

Curi (2007), não está apto a ser utilizado numa economia globalizada, sendo assim, é 

necessário que as empresas optem por outros tipos de abordagens de marketing.  

No estudo de Curi (2007), é revelado que as empresas orientadas para o mercado são aquelas 

mais bem preparadas para se inserirem no mercado global, ou seja, para a autora, a empresa 

orientada para o mercado pode alavancar vantagens competitivas perante seus concorrentes ao 

redor do planeta. Segundo Curi (2007), as empresas conseguem, cada vez mais, notar as 

novas e possíveis oportunidades, tomar decisões em cima de bases sólidas e terem previsões 

do comportamento da concorrência.  

 

2.1.5.1 Construção de um modelo de Orientação para o 

Mercado segundo Curi 

Segundo Curi (2007), será apresentado um modelo referente a orientação para o mercado. 

Este modelo, de autoria de Curi (2007), tomou por base os estudos feitos com base em outros 

autores. 
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2.1.5.1.1 Apresentação do modelo 

Conforme apresentado por Curi (2007, p. 41), o modelo demonstra que “a orientação para o 

mercado é composta por três elementos, sendo dois elementos básicos sem os quais não existe 

orientação para o mercado”: 

I. cultura transversal orientada para fora; 

II. formação e disseminação de uma inteligência focalizada em uma filière; e 

III. estratégia de ação (possível variação de empresa para empresa). 

Para Curi (2007) o objetivo principal deste modelo é tornar a empresa capaz de ter uma 

vantagem competitiva por um tempo maior.  

Por estratégia entende-se como “um conjunto integrado e coordenado de compromissos e 

ações orientadas para explorar as competências e ganhar vantagem competitiva” (HITT, et al., 

1999, p. 127).  

Segundo Curi (2007), a estratégia de ação de forma ordenada, gerencia os recursos da 

empresa e competências com o objetivo de entregar os produtos com alto valor aos clientes e, 

assim, obter vantagem competitiva.  

A autora afirma que somente a estratégia de ação não é suficiente para garantir que a empresa 

seja orientada para o mercado, ou seja, é importante haver uma “cultura organizacional 

transversal” com sua orientação voltada para fora, situando a empresa dentro de uma filière; é 

importante formar e disseminar a inteligência com base nesta flière, como meio para nivelar 

os conhecimentos da empresa e torná-la capacitada para responder com eficácia as mudanças 

que ocorrem rapidamente num ambiente extremamente competitivo. A autora ainda sustenta 

que levando em consideração os dois pontos abordados acima a organização, de forma geral, 

estará apta e comprometida na entrega de valor aos clientes como, também, inserida num 

constante crescimento dos conhecimentos da filière em que se encontra engajada. 

Conforme Curi (2007) é possível possuir formas (ou estratégias) diferentes para responder ao 

modelo. Sendo assim, a autora afirma que a organização orientada para o mercado encontra-se 

focada em duas dimensões: no curto e no longo prazo. A seguir, serão pontuados 

separadamente os dois casos apresentados pela autora.  
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I. curto prazo: conforme Curi (2007), esta dimensão é caracterizada pelas 

rotinas operacionais diárias da organização e tem como objetivo “atender 

as demandas imediatas do ambiente competitivo”; e 

II. longo prazo: esta dimensão trata a respeito da sustentabilidade do negócio, 

discutindo questões como os relacionamentos de longa duração, orientação 

tecnológica, e “a formulação de opções estratégicas pela empresa”. (CURI, 

2007, p. 40). 

A figura 4 demonstrará o modelo proposto de orientação para o mercado (CURI, 2007, p. 40): 

 

Figura 4 -Modelo Teórico de Orientação para o Mercado 

Fonte: Curi, 2007, p. 41 

 

Este modelo demonstra que a orientação para o mercado, conforme Curi (2007, p. 41), 

“compreende além da orientação para o cliente, a orientação para o cliente final, para aqueles 

que prescrevem os produtos, para os distribuidores, para os concorrentes e para os 

fornecedores”.  

 

2.1.5.1.2 Filierè 

Curi (2007, p. 55) define a filière como “a rede de inter-relações existentes entre os vários 

componentes de um sistema industrial – desde a origem da matéria-prima até o produto final 

entregue ao cliente”. Como aponta Syssau (2001) apud Curi (2007), diversos tipos de 

operações são feitas pelas organizações dentro desta filière, ou seja, isso ocorre desde os 
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produtos até os serviços de produção. É apontado que há a união entre o setor primário, 

secundário e terciário, com o encerramento no consumidor final.  

É importante analisar a filière, conforme Curi (2007, p.56), como “sendo um sistema aberto 

de transformação de fluxo de materiais, de energia e de informações orientados por uma 

atividade funcional.  

As exigências que são impostas pelo consumidor final, de acordo com Curi (2007), são 

fatores determinantes para que ocorram mudanças no status do sistema. A figura 5 ilustra a 

estrutura de uma filière. 

 

Figura 5- Representação da análise de filierè 

Fonte: Curi (2007) apud Ruppenthal (2001 p. 20) 

 

A filière, de acordo com Curi (2007, p. 57), é composta hierarquicamente por entidades 

econômicas, clientes ou fornecedores, conforme “sua situação ascendente ou jusante da 

empresa”.  

 

2.1.6 Escolha de um modelo de OPM 

Com o presente estudo, foi possível verificar diferentes tipos de análise sobre a OPM, ou seja, 

conforme estudos de Narver e Slater (1990 e 1995), George Day (1994 e 2001), Deshpandé, 
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Farley e Webter (1988, 1989 e 1993), Kohli e Jaworski (1990 e 1993) e Curi (2007). Após as 

análises, o quadro 1 abaixo, tem por objetivo apresentar a visão dos autores diante da 

orientação para o mercado.  

 

Quadro 1 – Modelos de Orientação para o Mercado (OPM) 

AUTOR Orientação para o Mercado (OPM) 

Narver e Slater 

Funcionários: mudanças de atividades e comportamentos devido a cultura organizacional. 

Modelo de OPM: 3 componentes comportamentais – orientação para os clientes, orientação 

para os concorrentes e coordenação funcional. 

Day 

Conceitualmente, a empresa orientada para o mercado possui uma cultura dominante – 

valores e crenças compartilhadas, para gerar valor aos clientes.  

Modelo de empresa orientada para o mercado: culturas orientadas para fora, aptidões 

especificas e estrutura adequada.  

 

Deshpandé, 

Farley  Webster 

 

A OPM foi definida como uma cultura organizacional onde os funcionários da empresa 

devem sedimentar o valor do consumidor/cliente, como principal objetivo.  

Kohli  Jaworski 

Conceitualmente, a orientação para o mercado caracteriza-se como um processo que envolve 

todos os setores da empresa. Há três importantes fatores: geração de inteligência de 

mercado, disseminação de inteligência de mercado obtida e resposta da empresa à 

inteligência gerada e disseminada.  

 

Curi 

 

Empresas orientadas para o mercado são aquelas bem preparadas para se inserirem no 

mercado global. A OPM é composta por três elementos: cultura transversal orientada para 

fora, formação e disseminação de uma inteligência focalizada em um filière e estratégia de 

ação.  

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Decidiu-se, então, dar continuidade ao estudo e basear no modelo de Curi (2007). Conforme 

visto, a autora afirma que a empresa orientada para o mercado deve estar estrategicamente 

ligada no curto e no longo prazo, dessa forma, fica explícito o quão importante é a 

responsabilidade da empresa perante o mercado.  
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Sintetizando parte do estudo de Curi (2007), em seu modelo é proposto três elementos, sendo 

dois deles (cultura transversal orientada para fora e, formação e disseminação de uma 

inteligência) elementos básicos para que haja a orientação para o mercado. Deste modo, é 

importante apontar que todos os membros da organização devem agir com responsabilidade e 

pró-atividade e, também, possuírem conhecimento diante dos fatos que ocorrem no mercado 

(meio externo).  

É possível no conceito de filière, trabalhado por Curi (2007, p.55), a preocupação para que 

haja inter-relações entre os diversos componentes de uma organização, “desde a origem da 

matéria-prima” até a entrega do produto/serviço final ao cliente.  

Portanto, para a escolha da aplicação pratica do modelo proposto por Curi (2007), tem-se em 

mente que o mesmo poderá ajudar outros setores a aumentarem a gama de conhecimento 

perante a orientação para o mercado.  
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2.0 Inovação 

Slater e Narver (1995) citam que dentre os requisitos fundamentais para que as empresas 

obtenham sucesso competitivo em seus mercados, é necessário não só reagir com sucesso às 

demandas, mas também de influenciar o ambiente no qual elas se inserem. Acreditando nessa 

afirmação dos referidos autores, há muito tempo tem-se direcionado relevância à inovação.  

Drucker (2003) já destacava que a inovação é uma das funções essenciais para a empresa 

atingir seu objetivo superior de satisfação dos clientes. Segundo este autor, as organizações 

empresariais teriam duas funções essenciais para atingir o objetivo de satisfazer seus clientes: 

marketing e inovação.  

Segundo Afuah (2003), dá-se o nome de inovação utilizar uma nova tecnologia e 

conhecimento do mercado para oferecer aos clientes um novo produto ou serviço com custos 

menores, com melhores ou novas características que antes não existiam. 

Uma inovação deve ser convertida em um produto ou serviço que os consumidores desejam. 

O autor descrito acima cita que, geralmente, um novo produto é chamado de inovação pois 

reflete o fato que foi resultado do uso de uma nova tecnologia ou é novidade para os clientes. 

Segundo Tidd et al. (2008), a inovação é fomentada quando relações são estabelecidas e 

oportunidades são detectadas e aproveitadas, não dependendo somente da abertura de novos 

mercados, mas também quando se propicia maneiras diferentes de servir mercados já 

existentes e maduros. 

O autor acima cita o papel fundamental que a tecnologia desempenha para disponibilizar 

inovações radicais, que até então não participavam do mercado. Entretanto, ainda há a 

possibilidade de inovar somente melhorando produtos ou serviços antigos, sem que um novo 

produto ou serviço seja criado. 

Drucker (2003) define inovação como a utilização de novos conhecimentos tecnológicos para 

que um novo produto ou serviço seja apresentado ao mercado. Tais produtos ou serviços são 

originados pela identificação de uma oportunidade que o mercado sinaliza, resultado de uma 

busca proposital pela ocasião em questão. Diferentes fontes de informações que a organização 

possui do mercado, sejam elas internas ou externas, contribuem efetivamente para a procura 

pela inovação. 
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Tushman e Nadler (1997) conceituam inovação como a criação de um produto que seja novo 

para a unidade de negócios da empresa, enfatizando que a maioria das inovações são 

resultados de mudanças incrementais de produtos. Para os autores, existem dois tipos básicos 

de inovação: inovação de produto e inovação de processo.  

Ensinam os referidos autores que a manutenção de um processo de inovação permanente é 

uma tarefa importante e difícil de ser realizada. As organizações que conseguem manter esta 

cultura organizacional possuem duas características distintas: primeiro, seus sistemas de 

aprendizagem são altamente eficazes, e, segundo, conseguem melhorar seus produtos e 

serviços atuais ao mesmo tempo em que se preparam agressivamente para o trabalho de 

amanhã. Essas organizações praticam inovações incrementais favorecendo a estabilidade atual 

e, simultaneamente, fazem mudanças e experimentos necessários à conquista de avanços nas 

áreas de produto, processo e tecnologia. 

Segundo Schumpeter (1968), a inovação impulsiona e mantém a economia em constante 

evolução, modificando o mercado e o comportamento do consumidor a cada novidade 

introduzida, trocando identidades e impulsionando o crescimento.  

Tratando-se de uma economia capitalista, o referido autor defende que as inovações 

conduzem o processo de mudanças, gerando o desenvolvimento econômico. Para as 

organizações, sejam elas do setor público ou privado, a inovação é o fator chave para seu 

desenvolvimento e prosperidade. 

As premissas do pensamento de Schumpeter (1968) caracterizam um estado organizado 

comercialmente, com a existência da propriedade privada, da divisão do trabalho e da livre 

concorrência, oposta a economias fechadas, como a socialista. 

O cenário está apresentando mudanças em favor das organizações que inovam, que segundo 

Tidd et al. (2008) conseguem gerenciar o conhecimento e a tecnologia em prol da criação de 

novas ofertas, sejam elas produtos ou serviços. 

Schumpeter (1985) acredita que as mudanças são iniciadas pelos produtores onde inovar é a 

substituir formas antigas de produzir e consumir por formas antes não existentes, na qual os 

produtores acabam “ensinando” os consumidores a necessitarem e adquirirem novos produtos. 

É possível presenciar este fenômeno de forma clara e rápida no contexto econômico atual, 
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com a necessidade básica de qualquer indivíduo possuir um aparelho de telefone celular, na 

qual há duas décadas, poucos tinham acesso a tal tecnologia. 

Schumpeter (1985) denomina o empreendedorismo como introdução da inovação à economia. 

Neste cenário, ele destaca o empreendedor como agente de inovação, não por possuir capital, 

já que esse, em sua visão, pode ser adquirido em instituições bancárias ou em negócios 

(“inovações”) bem sucedidos, mas por sua importância no ambiente produtivo, seja em 

laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de corporações privadas, ou em outras áreas 

administrativas. 

Segundo o autor acima, com a exploração de processos tecnológicos, a tendência é que certas 

organizações mantenham-se à frente dos concorrentes no mercado competitivo por certo 

tempo, onde quem coleta e processa informações do setor com confiabilidade e o mais rápido 

possível, está mais habilitado a reconhecer um potencial de inovação e aplicá-lo antes de seu 

competidor.  

Seguindo este raciocínio de Schumpeter (1985), inovar é criar algo novo, que leve as 

empresas a um monopólio temporário, até que seus concorrentes imitem tal idéia e coloquem 

produtos similares para concorrer no mercado. A criação do novo faz o antigo tornar-se 

obsoleto. Isso não acontece apenas com produtos, mas, também, com setores produtivos e, 

conseqüentemente com a mão-de-obra. 

Decorrente da instabilidade causada pela destruição criativa, o economista Schumpeter (1985) 

cita a realidade competitiva criada neste cenário, ao dizer que empresários de negócios 

prósperos atuam em cenários que estão em constante mudança.  

A instabilidade causada pela concorrência acirrada nas economias de capital aberto é o preço 

que pagamos pelo progresso, segundo Schumpeter (1985). Para superar tal problema e 

conseguir se sair vitorioso nos negócios é preciso que haja um processo de formulação 

estratégica. 

Schumpeter (1985) retrata que alguns mercados possuem certa tendência a introduzir melhor 

certos tipos de inovações, dependendo do risco de investimento do capital, da cultura em que 

o ambiente tem de aceitar o fracasso, as fontes das inovações que serão aplicadas e as 

turbulências competitivas o qual o mesmo atravessa. Agir em conjunto com o cliente, 
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visitando-o, fazendo pesquisas de produtos, descobrindo suas necessidades, é um processo 

necessário para que um alto grau de satisfação com inovações seja atingido, assim 

satisfazendo suas expectativas da melhor maneira possível.  

Para Afuah (2003), inovar vai além da invenção propriamente dita, cabe ao inventor 

comercializá-la, adaptando-a as necessidades dos consumidores. O autor separa a inovação 

como inovação técnica e inovação administrativa. A administrativa pertence à estrutura da 

organização (processos internos) e a técnica às melhorias dos produtos. A administrativa pode 

ou não influenciar a técnica, entretanto, caso uma tenha influencia positiva sobre a outra, a 

organização estará mais próxima de seu objetivo que é atender melhor às necessidades dos 

consumidores.   

Schumpeter (1985) descreve que modelos estratégicos moldam as decisões tomadas em 

relação à inovação nas empresas, definindo sua posição em relação aos concorrentes e ao 

consumidor, o que varia de acordo com a estrutura organizacional, com seu tamanho, 

desempenho, disponibilidade de capital e a confiabilidade que possui com seus serviços e/ou 

produtos. 

Segundo Schumpeter apud Afuah (2003) grandes organizações são mais propensas ao 

desenvolvimento de inovações por possuírem ferramentas e ativos necessários para 

comercializar uma invenção. Como estas empresas possuem fácil acesso ao capital e à 

capacidade de explorar a economia de escala, estas podem diversificar produtos e serviços, 

minimizando os riscos da inovação. 

De acordo com Bateman e Snell (1998), existem dois modelos importantes para a inovação. A 

inovação de produto, que se refere às mudanças no produto e serviços, e a inovação de 

processo, que apresentam modificações nas suas formas de produção. 

Tidd et al. (2008) definem inovação em quatro categorias abrangentes: 

I. inovação do produto: mudança nos produtos e serviços que uma empresa oferece; 

II. inovação de processo: mudanças nas formas em que os produtos/serviços são 

produzidos, como redução do número de pessoas na linha de produção, aumentando a 

vantagem competitiva da empresa; 



 

 

24 

III. inovação de posição: mudanças no contexto em que produtos/serviços são 

introduzidos. Pode-se lançar um produto/serviço para um segmento com um objetivo, 

porém, pode-se adaptá-lo para um novo segmento com outro objetivo, aproveitando o 

crescimento de outro mercado; 

IV. inovação de paradigma: mudanças nos modelos mentais da sociedade, que orientam o 

que a empresa faz. A introdução do comércio eletrônico e do internet banking foram 

quebras de paradigmas, pois neste período, por ser produtos/serviços novos, os 

consumidores tinham receio de utilizarem, e com o amadurecimento do 

produto/serviço, estas idéias passaram a ser aceitas e conquistaram novos adeptos a 

cada ano. 

A Figura 6 ilustra o modelo conforme proposto por Tidd et al. (2008): 

 

Novas versões de motores 

automotivos, aviões, aparelhos 

de TV. 

Novas gerações, como MP3 e 

download versus CD e fitas-

cassete. 

Energia a vapor, “redução” de 

tecnologia de informação e 

comunicações e biotecnologia 

Melhorias em componentes Novos componentes para 

sistemas existentes  

Materiais avançados para 

melhoria de desempenho de 

componentes 

 

Figura 6– Dimensões da Inovação 

Fonte: Tidd et al., 2008, p.32 
 

Lukas e Ferrel (2000) apud Faleiro (2001) salientaram a importância do marketing e da 

inovação para o incremento econômico, bem como sua condição de componentes centrais 

para obtenção de vantagem competitiva. Para os mencionados autores, a orientação para o 

mercado propicia às organizações as informações sobre as oportunidades de mercado ainda 

não preenchidas, contribuindo, desta forma, para a efetividade do processo de inovação 

através de insights do mercado. Por sua vez, a estratégia de orientação para a aprendizagem 

contribui para o processo de inovação através da rápida difusão dos novos conhecimentos e 

aqueles retidos na memória organizacional e do armazenamento dos novos conhecimentos 

para usos futuros. 

 

NIVEL DE 
SISTEMA 

INCREMENTAL

NIVEL DE 
COMPONENTES 
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3.0  Sistema de Telecomunicação 

Conforme Laudon e Laudon (2004), um sistema de telecomunicações é um conjunto de 

software e hardware com compatibilidade, organizados para transmitir informações de um 

ponto à outro. Sendo assim, os autores afirmam que o sistema de telecomunicação pode 

realizar transmissão de texto, imagens gráficas, informações em vídeo ou voz. De acordo com 

os autores, os componentes essenciais para o sistema de telecomunicações são: 

I. computador para processamento de informações; 

II. terminais ou qualquer equipamento de entrada e saída que enviem ou recebam dados; 

III. conexões pelas quais voz ou dados são transmitidos entre equipamento de envio e 

recebimento de uma rede; 

IV. processadores de comunicações como modems, multiplexadores, controladores e 

processadores front-end, que fornecem suporte às funções de transmissão e recepção 

de dados; e 

V. softwares de comunicações que permitem controle de atividades de entrada e saída e 

gerenciamento de outras funções da rede de comunicação. 

De acordo com Laudon e Laudon (2004), para envio e recebimento de informações de um 

ponto a outro, um sistema de telecomunicações deve executar diversas funções distintas. O 

sistema de telecomunicações realiza a transmissão de informações. Isso se deve ao 

estabelecimento de uma interface entre destinatário e remetente, determinação de rota de 

mensagens por meio de trajetos com mais eficiência, execução de processamento elementar 

de informação - certificar-se que a informação correta enviada siga o endereço correto do 

receptor – realização de tarefas de editoração de dados e converte a velocidade de mensagens 

recebidas para a velocidade da linha de comunicações ou também a conversão de um formato 

de mensagem para outro. 

Uma rede de telecomunicações, conforme expõe Laudon e Laudon (2004), possui diversos 

componentes de software e hardware que precisam funcionar juntos para transmissão de 

informações. Os diversos componentes da uma rede podem se comunicar por meio de 

conjunto de regras que permite flexibilidade entre eles, chamado protocolo.  

Os mencionados autores acima afirmam que cada dispositivo de uma determinada rede deve 

estar capacitado a identificar cada dispositivo no trajeto da comunicação, deve vistoriar a 
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correta recepção da mensagem transmitida e verificar se a mensagem necessita de 

retransmissão caso não tenha sido interpretada corretamente, realizando procedimento de 

recuperação no momento que ocorra erros. 

Laudon e Laudon (2004) reforçam que a informação por meio de um sistema de 

telecomunicação realiza transição na forma de sinais eletromagnéticos. Estes sinais podem ser 

classificados como digitais ou analógicos. O sinal analógico apresenta uma onda contínua que 

passa por um meio de comunicação. Este sinal é utilizado para transmissões de voz e também 

para refletir variação na entonação. No entanto, para os autores, um sinal digital é uma onda 

não contínua, o qual transmite dados codificados em dois estados discretos: bits 1 (um) e bits 

0 (zero), os quais são representados por pulsos elétricos inativos e ativos.  

Para Laudon e Laudon (2004), grande parte dos computadores comunica-se por intermédio de 

sinais digitais, assim como empresas de telefonia local e redes de grande porte. Os autores 

explicam que no caso da instalação de uma rede telefônica tradicional para processamento de 

sinais analógicos, os sinais digitais, não podem ser processados se não houver alterações. 

Sendo assim, para os autores, todos os sinais devem sofrer conversão para analógicos antes de 

serem transmitidos por um sistema analógico. 

Laudon e Laudon (2004) apontam que o dispositivo responsável por esta conversão, chama-se 

modem (modulação/demodulação), o qual faz a conversão de sinais digitais de computador 

para analógicos, para que haja transmissão por linhas telefônicas normais, ou também re-

converte sinais analógicos para formatos digitais para que sejam recebidos por computadores, 

conforme Figura 8 abaixo : 

Error! Objects cannot be created from editing field codes. 

Figura 7– Dispositivo de transformação de sinal 

Fonte: Laudon e Laudon, 2004, p. 259 

 

Conforme Stair e Reynolds (2002), telecomunicação está associada à transmissão eletrônica 

de sinais para comunicações, por intermédio de telefone, rádio e televisão. As 

telecomunicações apresentam potencial para criação de profundas mudanças nos negócios, 

uma vez que eliminam o espaço de tempo e distância. Sendo assim, para os autores, a 

telecomunicação não somente muda o modo de operação, mas pode alterar também a forma 
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de relações comerciais. Em razão das redes estarem conectadas entre si, as informações são 

transmitidas com maior liberdade. 

Para Stair e Reynolds (2002) a comunicação de dados, sendo este um subconjunto da 

telecomunicação, está relacionado à coleta eletrônica, ao processamento e à distribuição de 

dados. Ainda segundo os autores, o dispositivo de telecomunicação é um componente de 

hardware que realiza a comunicação eletrônica com eficiência. 

Por meio da telecomunicação, uma unidade de envio - pessoa, um computador ou terminal - 

transmite um sinal para um dispositivo de telecomunicação que por sua vez executa várias 

funções, assim fornecendo a informação a outro dispositivo conectado ao destinatário. Stair e 

Reynolds (2002) expuseram o conceito conforme fluxo exposto na Figura 9 abaixo: 

  
Figura 8 – Envio e recebimento de informação 

Fonte: Stair e Reynolds, 2002, p. 173 

 

De acordo com Stair e Reynolds (2002), um meio de telecomunicação é qualquer coisa que 

realize transporte de um sinal eletrônico e faça interface entre dispositivos de recebimento e 

envio. O sinal é recebido por outro dispositivo de telecomunicação, que está conectado ao 

computador receptor. Pode haver então, a reversão e outra mensagem seguir de volta da 

unidade de recebimento para a unidade de envio original. 

Como afirma Stair e Reynolds (2002), um importante fator da telecomunicação está na 

velocidade com que é transmitida a informação, mensurada em bits por segundo (bps). As 
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velocidades comuns estão entre milhares de bits por segundo (kbps) até milhões de bits por 

segundo (mbps). 

Ainda segundo os autores, os avanços tecnológicos na telecomunicação viabilizaram a maior 

velocidade de comunicação entre conectados em quase todas as localidades mundiais. As 

telecomunicações permitem a redução de tempo na comunicação, o que pode contribuir a 

direcionar e concluir ações de negócio.  

Conforme Stair e Reynolds (2002), a tecnologia na telecomunicação traz facilidade à 

integração e coordenação das atividades entre vários departamentos de uma empresa, gerando 

mais eficiência operacional e fornecendo efetivo suporte na tomada de decisão. O 

desenvolvimento da telecomunicação em longa distância irá transformar profundamente os 

sistema de informação e a sociedade de modo geral. As telecomunicações podem maximizar 

oportunidades de negócios e resolver problemas, porém exige análise cautelosa dos meios, 

provedores, dispositivos e serviços (STAIR e REYNOLDS, 2002, p. 174). 

Os autores citados anteriormente apontam que diversos meios estão em disponibilidade e 

diferenciam-se por suas capacidades de transmissão e velocidade. A escolha do meio a ser 

utilizado está relacionada ao suporte às metas do sistema de informação e organizacional, com 

custo mínimo para viabilizar possíveis mudanças nas metas destes sistemas, conforme o 

tempo passar. 

De acordo com Stair e Reynolds (2002), um dos meios mais utilizados é o cabo de par 

trançado, que mantém o sinal fluindo de um par ao outro gerando interferência elétrica. Como 

os fios são isolados, eles podem ser colocados juntos e instalados num único grupo, onde 

centenas de pares de fios podem ser agrupados dentro de um único grande cabo; 

Existem dois tipos de par trançado, conforme Stair e Reynolds (2002), os blindados e os não 

blindados. Os blindados possuem uma camada condutora especial dentro do isolante normal, 

tornando o cabo menos propenso à interferência elétrica. Já o cabo de par trançado não 

blindado possui menos desta camada especial de isolamento. 

Outro meio, apontado pelos autores, é o cabo coaxial, o qual consiste em um fio condutor 

interno coberto por um isolante, chamado de dielétrico, o qual possui blindagem condutora 

que é coberta por uma camada de isolante não condutor, chamada de invólucro. O cabo 
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coaxial transmite dados de forma mais limpa e nítida comparado ao par trançado, além de 

uma taxa de transferência de dados maior.  

Stair e Reynolds (2002) citam também o meio por cabo de fibra ótica que consiste em 

pequenos filamentos de vidro ou plástico, agrupados em um revestimento, transmitindo sinais 

por meio de feixe de luz. Estes feixes de luz de alta intensidade são gerados por lasers e 

conduzidos por fibras transparentes que tem cobertura fina, atuando como espelho impedindo 

que a luz se disperse da fibra. Este cabo suporta altas taxas de transferência de dados de até 

2,5 (dois e quinhentos) bilhões de bits por segundo ou 32 (trinta e dois) mil ligações 

telefônicas simultâneas. 

Como os cabos de fibra ótica são imunes à interferência elétrica, os sinais são transmitidos 

por distâncias maiores e quando instalados corretamente, não permitem “grampos” – ligações 

ilegais, sem ser detectado. (STAIR e REYNOLDS, 2002, p. 174 e 175). 

De acordo com Stair e Reynolds (2002), a transmissão por microondas que são sinais de alta 

freqüência de rádio ocorre por meio da atmosfera e do espaço. Embora este meio não interfira 

em gastos com cabos, seus dispositivos para transmissão são caros. A transmissão de 

microondas é retilínea, portanto, é necessário que a relação entre o transmissor e receptor seja 

desobstruída. Um satélite de comunicação é basicamente uma estação de microondas 

colocada no espaço. O satélite recebe o sinal da terra, amplifica o sinal e o retransmite em 

freqüência diferente. Deste modo, para Stair e Reynolds (2002), a vantagem do satélite de 

comunicação, está na capacidade de recebimento e transmissão por meio de extensas regiões 

geográficas. 

Na transmissão por celular, uma cidade é dividida em células, conforme aponta Stair e 

Reynolds (2002) e os sinais das células são transmitidos para um destinatário e integrados a 

um sistema de regular de telefonia. Os usuários de telefones celulares podem assim se 

conectar com qualquer um que possua acesso a um serviço de telecomunicação comum. 

Stair e Reynolds (2002) afirmam que a transmissão por infravermelho, envolve o envio de 

sinais por intermédio de ondas de luz. A transmissão por infravermelho exige uma linha direta 

de visão e distâncias abaixo de cem metros.  

De acordo com Stair e Reynolds (2002), um dispositivo de telecomunicação constitui um dos 
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diversos hardwares que permitem a comunicação eletrônica com eficiência. Todos os 

sistemas de telecomunicação utilizam um ou mais dispositivos para transmissão ou conversão 

de sinais. Entre eles: 

I. modems que permitem a conversão do sinal analógico para digital, chamado também 

de demodulação. Os modems podem discar números de telefones automaticamente, 

originar mensagens de envio e responder mensagens e chamadas; 

II. fax Modems, que representa um dispositivo que combina fax com modem, sendo uma 

grande ferramenta de comunicação; 

III. modems especiais, como modems celulares que permitem a comunicação e conexão a 

outros computadores enquanto estiver no carro ou qualquer lugar que disponha de 

sinal; 

IV. multiplexadores, que permitem transmitir vários sinais de telecomunicação ao mesmo 

tempo, por um único meio de comunicação; e 

V. processadores front-end, que são computadores especiais que gerenciam 

comunicações provenientes ou direcionadas a um computador. Os processadores 

direcionam o fluxo de entrada e saída dos trabalhos analogamente ao que faz uma 

recepcionista lidando com visitantes. Estes processadores conectam um computador 

de médio porte, a centenas ou milhares de linhas de comunicação. 

Conforme Stair e Reynolds (2002), os operadores de telecomunicação, além de fornecerem 

linhas telefônicas, modems, satélites, ou outras tecnologias de comunicação para transmissão 

de dados de um local para outro, fornecem também vários tipos de serviços. As operadoras 

comuns correspondem às companhias telefônicas de longa distância. 

As operadoras de valor agregado, segundo Stair e Reynolds (2002), são companhias que 

desenvolveram sistemas de telecomunicação privado e fornecem esses serviços mediante 

pagamentos. 

I. linhas comutadas, conhecidas como linha padrão, que usam equipamento de 

comutação para permitir que um dispositivo de transmissão se conecte a outros 

dispositivos; 

II. linhas dedicadas permitem a conexão constante entre dois locais; 

III. Private Branch Exchange (PBX) permite gerenciar a transferência de dados e voz 

dentro de um mesmo estabelecimento e para linhas externas; 
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IV. serviços Wats representam um serviço de telecomunicação de grande área, onde o 

usuário liga através do prefixo número 0800 sem pagar nenhuma tarifa, pois a 

empresa receptora da ligação paga à companhia telefônica de acordo com uso e 

nível de serviço; 

V. serviços de discagem e de telefonia, que são serviços como o de identificação 

automática do número que origina a chamada ou identificação do chamador, 

permitindo a uma empresa filtrar chamadas e armazenar dados; 

VI. RDSI (Rede Digital de Serviços Integrados), que é uma tecnologia que transmite 

simultaneamente voz, vídeo e dados de imagem em um formato digital a partir das 

linhas existentes de uma operadora; 

VII. canal T1, o qual tem a finalidade de aumentar a quantidade de chamadas de voz a 

serem manuseadas através dos cabos existentes; e 

VIII. DSL (Digital Subscriber Line). Utiliza uma fiação telefônica já existente às 

residências e corporações para fornecer velocidades de transmissão que excedem 

os 500 kbps. 

 

3.1.1 Aplicações das Telecomunicações 

De acordo Stair e Reynolds (2002), as redes de telecomunicações são aplicadas para dar 

suporte ao sistema de informação e a metas da organização. Sendo assim, se uma empresa 

precisa estimar ao exato sua produção mensal, para realizar esta tarefa, caberia ao gerente 

buscar os dados no banco de dados de previsão de vendas de seus clientes. Neste caso, a 

telecomunicação pode fornecer um vínculo com a rede de forma que o gerente tenha acesso 

aos dados necessários para o relatório da previsão de produção o qual dará suporte à melhoria 

do planejamento financeiro. 

 

3.1.2 Evolução das Telecomunicações no Brasil 1950 - 2001: 
O caso da Telefonia 

Conforme Ferreira (1997), o Estado Brasileiro que assumiu por longo tempo o monopólio dos 

serviços de telefonia não tinha mais capacidade financeira para investir na modernização e 

expansão, uma vez que tais serviços requeriam: 

I. alto índice de investimentos que pudesse atender a uma demanda reprimida e em 
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pequena expansão; 

II. introdução de inovações capazes de melhorar a qualidade dos serviços; 

III. redução de custos de produção; 

IV. acompanhamento do avanço tecnológico que ocorre no setor. 

Desta forma, de acordo com Ferreira (1997), a privatização dos serviços seria a solução, 

sendo que a função do Estado ficaria restrita à fiscalização e regulamentação das 

concessionárias que então assumissem os serviços de telecomunicações. 

 

3.1.3 Histórico dos serviços de telefonia até final da década de 
80 

Segundo Moreira (1989), as empresas brasileiras dominavam o segmento de serviços do setor 

desde meados dos anos 40. A Companhia Telefônica Brasileira (CTB), subsidiária da 

“Canadian Traction Light and Power Company”, concentrava em 1957, dois terços dos 

telefones existentes no território brasileiro, e, em maior parte localizados no trecho Rio - São 

Paulo. O restante dividia-se entre a Companhia Nacional Telefônica (CNT), instalada no Rio 

Grande do Sul, e a outra parte entre as subsidiárias da CTB, em Minas Gerais e Espírito 

Santo, e mais de 900 (novecentas) concessionárias municipais. 

De acordo com Moreira (1989), estudos desta época demonstravam a necessidade de 

investimentos no valor de US$ 900 milhões em dois anos para disponibilizar 1,2 (um e 

duzentos) milhões de unidades de linhas telefônicas. 

 

3.1.4 Análise dos investimentos feitos no segmento de serviços 
do setor de telecomunicações 

De acordo com Pessini (1993), a Figura 10 registra os investimentos no sistema no período 

descrito. Como pode verificar-se, o volume de investimentos sofreu redução significativa no 

meio da década de 1980, período de recessão da economia brasileira que ainda comportava 

um ambiente altamente voltado à inflação. Os investimentos nesta época estiveram abaixo dos 

realizados na segunda metade da década de 70. Na década de 90, houve um aumento do 
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volume de investimentos no Sistema Telebrás (telecomunicações), período em que o governo 

mais investiu no setor:  

 

 

 

 

2.3.6 Análise dos Ieds no segmento de serviços do setor de Telecomunicações 

Conforme Banco Central (2002), entre as privatizações realizadas na década de 1990, as do setor de 

telecomunicações foram as mais procuradas por capital externo, conforme tabela: 

Figura 9 – Investimentos no Sistema Telebrás 

Fonte: Pessini, 1993, p. 98 
 

3.1.5 Perspectiva para o setor de telecomunicações brasileiro 

Conforme Pires (2009), a partir de 2002, as empresas começaram a atuar em segmentos de 

serviços diferenciados daqueles que foram definidos em contratos de 

privatização/autorização, então, as operadoras poderão oferecer outros tipos de serviços 

dentro do segmento em que atuam (telefonia fixa ou móvel), desde que tenham cumprido as 

metas estipuladas nos contratos assinados e nos programas específicos para o setor. 
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4. CONCLUSÃO 

A crescente competitividade nos mercados atuais impulsiona as organizações a monitorarem 

continuamente todos os fatores que a afetam, direta ou indiretamente, com o objetivo de 

minimizar riscos, buscar oportunidades e satisfazer às necessidades de seus clientes. 

Buscar informações externas à organização deixou de ser fator único no sucesso de adaptar-se 

a novas demandas, e, a abordagem da orientação para o mercado ganhou considerável 

relevância para que as empresas consigam sobreviver na intensa competição pela liderança. 

Aliado ao comprometimento da organização em estruturar-se internamente para atender o 

cliente da melhor maneira, a inovação é fator chave no processo de identificação de 

oportunidades e em seu aproveitamento, atualizando ou criando novos produtos e serviços. 

São evidentes as constantes evoluções que o setor de telecomunicações vem sofrendo nas 

últimas décadas com a chegada de tecnologias antes inexistentes. O desenvolvimento de tais 

tecnologias foi impulsionado a partir da livre competição no setor que se originou de 

privatizações das organizações estatais. 

Com o aumento da competitividade após a abertura nas telecomunicações, a inovação trouxe 

e continua trazendo vantagens às organizações que as emplacam, confirmando o que 

Schumpeter (1985) ressaltou sobre a inovação ser o instrumento que impulsiona a economia. 

Por estes fatores, pode-se pressupor que as organizações do setor de telecomunicações inovam 

para serem competitivas devido a estas desempenharem a orientação para o mercado, 

vislumbrando a proximidade com seus clientes, alinhando processos internos para que o 

melhor seja feito para seu segmento. 
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INTRODUÇÃO 

Através deste trabalho, podemos compreender o desenvolvimento dos produtos com 

características sustentáveis e orientar sobre o uso de embalagens verdes que reduzem de 

alguma forma os efeitos no processo produtivo, sendo uma forma de colaborar para a 

melhoria e a recuperação do meio ambiente. 

 Pode-se dizer que um empreendimento sustentável, ele devolve ao meio ambiente todo 

ou parte dos recursos que processou e garante uma boa qualidade de vida as populações 

que nele atuam ou que vivam nas imediações ou na área afetada pelo projeto. 

Garantindo assim, uma longa vitalidade e um baixo impacto naquela região durante 

gerações. Muito além das definições, o ideal de sustentabilidade total, onde toda a 

influência provocada, por um agrupamento humano ou em empreendimentos; é anulado 

através dos procedimentos adotados ainda é muito difícil. Mesmo assim, é importante 

ter em mente que adotar as práticas que transformem nossa presença em determinado 

lugar o mais sustentável possível é a única saída para determos a degradação ambiental 

que estamos experimentando nos últimos anos e as graves alterações climáticas que 

vemos causar grandes desastres em diversas partes do planeta. 

Ao atuarmos de forma irresponsável e queimarmos indiscriminadamente nossos 

recursos naturais, sem dar tempo ao planeta para se recuperar, estamos provocando a 

escassez de recursos necessários a nossa sobrevivência e dificultando a vida de milhões 

de pessoas.  

Se todos entendessem a importância da adoção de práticas de sustentabilidade desde 

muito cedo; todas essas alterações climáticas poderiam ser evitadas ou retardadas ao 

máximo e os recursos naturais estariam disponíveis e fartos por muito mais tempo. O 

que daria tempo para a humanidade buscar formas mais eficientes para resolver esses 

problemas em longo prazo. 
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CAPÍTULO 1: PRODUTOS COM CARACTERÍSTICAS 

SUSTENTÁVEIS 

A palavra “sustentável” tem sido utilizada em diversos discursos, mas no caso dos 

produtos sustentáveis, o termo serve para apontar produtos economicamente viáveis, 

socialmente justos e ambientalmente corretos. Os conceitos variam para cada produto e 

de acordo com o seu processo de produção e pesquisa. 

O assunto desenvolvimento sustentável tem se tornado alvo da mídia e de muitos 

adeptos à preservação ambiental, o que faz com que algumas empresas ajam de má-fé 

utilizando slogans de sustentabilidade, propagandeando seus cuidados com o meio 

ambiente e a qualidade de seus produtos sem colocar em prática o que dizem, a fim de 

aparentar responsabilidade ecológica e social. 

O desenho dos produtos, as estratégias de venda e de crescimento da empresa não 

podem mais ficar apenas no “vender mais”. A inovação precisa embutir novos conceitos 

como, por exemplo, pensar no ciclo de vida dos produtos e no consumidor como um 

cliente do futuro.  

 

Para termos a certeza de que os produtos adquiridos realmente provêm de uma fonte 

sustentável, devemos procurar nas embalagens os selos que certificam o uso de 

materiais reciclados. Além disso, podemos procurar nos sites referentes às empresas 

seus métodos de fabricação e quais materiais foram utilizados para sua produção. 

A verificação da credibilidade do produto não é a única questão a ser averiguada para se 

ter certeza de que a empresa é sustentável. Deve-se também conhecer a história da 

empresa, como ela foi fundada, em que condições ambientais seu espaço físico foi 

estruturado, de onde e como retiram as matérias-primas utilizadas, que destino dão ao 

seu lixo produzido, quais as técnicas utilizadas nas produções, que tipo de energia 

utilizam, que cuidados tomam com as emissões de gases dos processos de fabricação 

entre outras atitudes sustentáveis. 

 

Os produtos com características sustentáveis são capazes de despertar a consciência 

eco-social da comunidade e educar ambientalmente quem o produz e quem o consome. 

De acordo com a pesquisa ‘Consumo em tempos de crise’ feita pela ODES, as pessoas 
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já estão dispostas a pagar até 10% a mais por produtos que causam menos impactos 

socioambientais. Além disso, a TNS concluiu que 83% dos brasileiros consideram-se 

dispostos a pagar mais por produtos ambientalmente amigáveis, ficando em segundo 

lugar na pesquisa, seguindo a Tailândia, onde 94% aceitam o aumento no custo. 

 

 

Figura 1: Exemplo de alguns produtos com características sustentáveis 
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1.1: Quais os desafios para criar uma linha de produtos sustentáveis? 

Desenvolver produtos consiste em realizar uma gama de atividades por meio da qual se 

busca, a partir das necessidades do mercado e das possibilidades e restrições 

tecnológicas, e considerando as estratégias competitivas e de produto da empresa, 

chegar às especificações de um produto e de seu processo de produção, para que a 

manufatura seja capaz de fabricá-lo. Esse processo se estende até o pós-lançamento do 

produto, objetivando-se obter informações que melhorem o projeto de um dado produto 

e o processo produtivo que é comum aos outros desenvolvimentos, o que fomenta a 

"aprendizagem pós-projeto”. O desenvolvimento de produto é um dos processos 

organizacionais mais complexos, e que se relaciona com praticamente todas as demais 

funções empresariais. 

O desenvolvimento de produtos sustentáveis pode ser definido como a prática em que 

questões ambientais são integradas no processo de desenvolvimento de produto. 

Entretanto, os atuais pressupostos de desenvolvimento de produto em empresas 

manufatureiras estão predominantemente pautados nos modelos de lucratividade 

existentes, objetivando-se a geração de mercadorias com alta qualidade, baixo custo e 

elevada lucratividade. No desenrolar dessa lógica, a dimensão ambiental tende a ser 

considerada um custo adicional e sua inserção necessária somente quando 

imprescindível. Frequentemente os critérios ambientais são ponderados como 

secundários no processo de desenvolvimento de produtos. 

Desenvolver produtos sustentáveis é um objeto de desafio, um fator de competitividade 

das empresas no cenário globalizado e no desejo dos consumidores por produtos 

ecologicamente corretos. A essencialidade de um produto sustentável não é ser 

considerado um bem de consumo, mas ser reconhecido do ponto de vista do serviço que 

ele produz. Isso propõe o conceito de “desmaterialização”, como base do critério de 

desenvolvimento sustentável. 

Os produtos devem ser desenvolvidos dentro do conceito de ecodesign, associando 

ecologia e desing. As questões ambientais tratam desde o tratamento da poluição, à 

interferência nos processos produtivos que geram a poluição e ao redesenho dos 

produtos. O alinhamento dos produtos com os desejos dos consumidores leva ao 

desenvolvimento de produtos baseados em design para sustentabilidade que deve 

promover a capacidade do sistema produtivo de responder as expectativas sociais de 
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bem-estar utilizando uma quantidade de recursos ambientais drasticamente inferiores 

aos níveis utilizados atualmente. O desenvolvimento dos produtos deve seguir uma 

metodologia que defina seu ciclo de vida. 

Para que o produto seja desenvolvido de forma adequada, devem ser baseados nos 

seguintes critérios: utilização de recursos renováveis; otimização dos recursos não-

renováveis; não geração de resíduos que o ecossistema não consiga neutralizar. 

No gráfico abaixo podemos notar um aumento significativo na criação de produtos 

sustentáveis no Brasil. 
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1.2: Qual a importância da criação dessa linha? 

O desenrolar da preocupação ambiental, juntamente com a intensificação das 

problemáticas a ela atreladas, implica modificações no posicionamento das empresas, 

rumo à incorporação e gestão da dimensão ambiental em seus negócio, uma vez que as 

empresas, historicamente consideradas principais responsáveis pela degradação 

ambiental, necessitam se transformar em agentes de alteração desse quadro. A 

interiorização da dimensão ambiental no contexto organizacional merece ser 

considerada a maior transformação ocorrida no âmbito empresarial dos últimos anos, 

uma vez que, as organizações agora devem reconhecer a dimensão ambiental como 

variável crítica de seu êxito.  

O mundo sustentável precisa da ajuda das empresas para que o costume se torne natural 

entre as populações. A maior parte da vida dos trabalhadores é passada dentro do 

itinerário. Empregadores que reservam algumas horas para estimular ações educativas 

no ambiente de trabalho colaboram de forma direta com a promoção da 

sustentabilidade. 

A cada dia que passa as empresas sentem maior necessidade de implantar programas 

relacionados com o desenvolvimento sustentável. Os planos acontecem tanto no campo 

produtivo como na reeducação dos trabalhadores que compõem a força produtiva. O 

Planeta Terra precisa de ajuda também da inciativa privada para que o mundo 

sustentável se torne realidade. 

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

processos produtivos sobre o meio ambiente e implementar o desenvolvimento 

econômico-social. A produção sustentável ocorre quando a indústria adota as melhores 

alternativas para minimizar custos ambientais e sociais durante a extração, produção e 

descarte dos produtos. Já a definição de consumo sustentável passa pela escolha de 

produtos que utilizam menos recursos naturais na produção, na utilização e no descarte. 

A criação dessa linha tem uma grande importância socioambiental, econômica e social. 

O meio ambiente está cada vez mais alterado pelo homem, gerando assim uma série de 

catástrofes e problemas ambientes, como a poluição, o aquecimento global, o efeito 

estufa, entre outros.  
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As maiores empresas do mundo têm se preocupado com a situação ambiental e tem 

buscado alternativas para que haja uma melhora neste quadro. ONGs, e a própria 

população de algumas cidades têm tomado diversas atitudes para garantir um maior 

equilíbrio com a natureza, o que foi chamado de sustentabilidade, incentivando assim a 

criação de produtos sustentáveis, sejam eles novas tecnologias em comunhão com a 

natureza ou novas maneiras de utilizar materiais já existentes que acabam indo para o 

lixo por não ter um propósito. 

Pode-se afirmar que a empresa que objetiva explorar as vantagens de uma gestão 

ambiental estratégica necessita empreender novas propostas para o desenvolvimento de 

seus produtos, para que eles sejam ambientalmente sustentáveis. Desenvolver produtos 

sustentáveis será o grande desafio das empresas, uma vez que esse tipo de estratégia 

demanda o desenvolvimento de diversas competências organizacionais. Assim, dada a 

importância do desenvolvimento de produtos para a garantia da sustentabilidade 

ambiental. 
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1.3.: Por que o uso de recursos naturais se destacou? 

A relação entre comércio e desenvolvimento sustentável evoluiu, no período mais 

recente, de forma heterogênea na agenda dos diferentes grupos sociais e isso em função 

de variáveis tanto econômicas quanto políticas. Ela ganha importância, em função da 

prioridade política internacionalmente atribuída à questão da mudança climática, para 

setores agroindustriais até recentemente pouco impactados pelo tema. O tema das 

relações entre a expansão do agrobusiness brasileiro e  desmatamento da Amazônia, 

fenômeno que corresponde por cerca de 2/3 das emissões de carbono no Brasil, 

transformam diversos setores agroindustriais do país em alvo privilegiado de iniciativas 

públicas e privadas nos países do Norte, voltadas para a definição de padrões aplicáveis 

aos produtos e aos processos e métodos de produção adotados ao longo da cadeia.  

Parte da estratégia de negócios de um número crescente de corporações, a 

sustentabilidade é um tema que, aos poucos, começa a fazer parte do dia a dia e também 

das pequenas e médias empresas. Uma pesquisa realizada neste ano pelo Sebrae revela 

que, de uma amostra de 3 900 companhias, 70% fazem coleta seletiva de lixo, 72% 

controlam o consumo de papel, 81% evitam o desperdício de água e 82% adotam 

medidas para economizar energia. Segundo a pesquisa do Sebrae, 46% dos 

entrevistados identificam “oportunidades de ganhos” com as práticas sustentáveis.  

Sem a estrutura de uma grande corporação, com seus profissionais especializados em 

recursos naturais, as pequenas e médias empresas se viram como podem. Muitas vezes, 

a iniciativa depende da inspiração e da liderança do próprio dono do negócio. Isso não 

deixa de ser uma vantagem, já que o sucesso da implementação de uma política de 

sustentabilidade decorre, muitas vezes, do engajamento da cúpula da organização.  

O bem-estar da população depende do uso consciente dos recursos naturais disponíveis 

e da preservação do meio ambiente.  

A atividade ambiental, quando exercida de forma indiscriminada, pode ocasionar vários 

danos ao meio ambiente, sendo estes refletidos nos ecossistemas, comprometendo a 

existência de formações vegetais nativas, espécies vegetais e animais endêmicas, fauna 

migratória, espécies raras e ameaçadas de extinção, etc. 

 Recursos naturais são elementos da natureza com utilidade para o homem, com o 

objetivo do desenvolvimento da civilização, sobrevivência e conforto da sociedade em 
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geral. Podem ser renováveis, como a energia do Sol e do vento. Já a água, o solo e as 

árvores que estão sendo considerados limitados, são chamados de potencialmente 

renováveis. E ainda não renováveis, como o petróleo e minérios em geral.  

 Usar recursos naturais para a nossa sobrevivência e desenvolvimento é normal, 

precisamos dos recursos naturais para o nosso dia a dia, sem eles as atividades não 

seriam possíveis, porém, esse uso se deu de forma totalmente descontrolada, sem pensar 

no futuro e nas consequências, sem gestão ambiental adequada. 

A maioria dos grandes países depende da realização e utilização de seus recursos 

naturais para o sucesso do seu desenvolvimento econômico. Outros pequenos, com 

poucos recursos naturais para explorar, dependem de países como a China, que fornece 

bens e suprimentos necessários para manter suas economias estáveis. Ter conhecimento 

do que alguns países, como a China, tem a oferecer ao mundo faz com que as pessoas 

percebam a importância das relações estáveis entre os países. 

 

Figura 1: Recursos naturais, humanidade e a questão energética. 
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CAPÍTULO 2: EMBALAGENS VERDES 

A tendência do uso de embalagens de plástico biodegradável ou de matéria-prima 

renovável já chegou à indústria de alimentos, de cosméticos, de produtos de limpeza  no 

Brasil. De olho no consumidor atento a questões de saúde e sustentabilidade, grandes 

indústrias estão introduzindo embalagens com menor impacto ambiental em linhas de 

produtos voltadas a esses nichos de mercado. 

De todo plástico produzido no mundo - cerca de 230 milhões toneladas/ano -, apenas 

cerca de 0,5% é biodegradável, segundo Sylvio Ortega, presidente da PHB Industrial, 

empresa brasileira que desenvolveu um polímero de cana-de-açúcar 100% 

biodegradável. A unidade piloto da PHB Industrial, em Serrana (SP), tem capacidade 

para produzir 50 toneladas/ano do biopolímero, mas o plano da empresa é, dentro de 

três anos, ampliar a produção para 230 mil toneladas. A demanda cresce nos países 

acima do Equador, especialmente entre os europeus, que precisam reduzir o volume de 

resíduos urbanos em 25% até 2030. 

A partir do momento que uma empresa começa a desenhar um produto “verde” ou a 

própria embalagem do produto, o impacto ambiental passa a ser levado em 

consideração. Durante o processo, a companhia tem de tomar uma série de cuidados 

com relação à fonte, composição, toxidade da matéria-prima, energia e todos os demais 

recursos exigidos para se fabricar o produto ou a embalagem. Além disso, é necessário 

analisar como eles podem ser úteis para a preservação do meio ambiente.  

 

Empresas mundialmente conhecidas tem sido atraídas pelo desafio de buscar 

embalagens plásticas mais sustentáveis e que usam menos derivado de petróleo do que a 

convencional. . 

Líder de mercado na categoria de produtos lácteos frescos, a Danone, por meio de suas 

marcas ACTIVIA eDANONINHO e de sua parceria com a Braskem, aposta no plástico 

verde como mais uma inovação que deve contribuir com o cumprimento de seu sólido 

compromisso com o desenvolvimento sustentável. 

ACTIVIA e DANONINHO, marcas de sucesso entre o público adulto e infantil, foram 

consideradas os melhores expoentes dentro do portfólio da Danone para incorporar a 

novidade nesse primeiro momento. A partir da segunda quinzena de agosto, o produto 
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Activia 150g chega às gôndolas do Brasil em embalagens desenvolvidas a partir do 

Polietileno Verde I’m greenTM, um bioplástico derivado da cana de açúcar com 

certificação internacional. O produto Danoninho Leite Fermentado também acompanha 

a tendência e tem previsão de lançar suas garrafinhas com plástico verde em setembro. 

A preocupação com a sustentabilidade não é algo novo no Grupo Danone, que 

incorporou a audaciosa meta global de reduzir em 30% as emissões de gás carbônico no 

período de quatro anos (2008-2012) e investe no desenvolvimento de novas tecnologias 

e inovações em seu portfólio, além de iniciativas como redução de resíduos e 

embalagens, do consumo de energia e água, e otimização da rede de logística. 

Tendo como exemplo de empresa mundialmente conhecida, podemos citar a Coca-Cola, 

que desde 2009 usa a PlantBottle, uma garrafa plástica parcialmente feita de materiais à 

base de plantas. Constituída 30% por material vegetal, a embalagem ficou mais fácil de 

reciclar e ajudou a reduzir em 20% a pegada de carbono da empresa. 

Atualmente, mais da metade (52%) das embalagens globais da Coca-Cola é feita de 

PET. Ano passado, a Heinz licenciou a tecnologia PlantBottle da Coca-Cola e fez mais 

de 120 milhões de garrafas de ketchup com o material. 

Outra empresa que também teve grande destaque no uso de embalagens verdes foi a 

Natura, na linha de produtos Natura Ekos, que para produzir duas embalagens de Natura 

Ekos, feitas de PET, uma outra garrafa PET, de mesmo peso, que antes poderia ir para o 

lixo comum, é reciclada. 

 

As embalagens facilitam a vida do consumidor e são verdadeiras dádivas para a 

natureza. O formato utiliza 70% a menos plástico e quando comparado a embalagens 

convencionais reduz  60% as emissões de CO2 na atmosfera e gera três vezes menos 

resíduos.  

Outra vantagem das embalagens verdes é a praticidade na hora de transportá-las, e 

quanto menos transporte, menos gasto com combustível e menos poluição.  
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Figuras: Danone e Coca-Cola com embalagens verdes 

 

 

2.1: Qual o grande responsável pelo desenvolvimento da embalagem? 

O conceito de desenvolvimento sustentável, tem como principal objetivo integrar os 

ciclos produtivos, tecnológicos e biológicos, de modo a garantir o desenvolvimento 

contínuo de uma sociedade eficiente e integrada ao seu ambiente. Dentro desse 

contexto, o design pode participar no planejamento das ações produtivas, nas fases de 

projeto, construção, utilização e reutilização das embalagens. Com o propósito de gerar 

produtos renováveis que respondam à procura do bem-social.  

A embalagem reflete a cultura e estágio de desenvolvimento de uma nação e seu 

aprimoramento vem acompanhando a evolução da sociedade desde os tempos 

primórdios, se adequando à sua nova organização, padrões, necessidades.  

A embalagem tornou-se ferramenta crucial para atender à sociedade em suas 

necessidades de alimentação, saúde, conveniência, disponibilizando produtos com 

segurança e informação para o bem estar das pessoas, possibilitando a acessibilidade a 

produtos frágeis, perecíveis, de alto ou baixo valor agregado. A embalagem possibilita 

ainda o desenvolvimento de novos produtos e de formas de preparo com o uso dos 

eletrodomésticos. 

Frente ao ambiente de mercado competitivo, a embalagem tornou-se estratégica para a 

competitividade dos negócios no que diz respeito à eficiência de envase, distribuição e 

venda. 
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Frente ao crescimento populacional do planeta, a embalagem tornou-se essencial para 

otimizar o aproveitamento dos alimentos e insumos demandados pela sociedade e para 

reduzir o desperdício global. 

 

2.2: Quais os valores e funções assumidos pela embalagem verde? 

A utilização da embalagem verde está diretamente atrelada ao nosso estilo de vida, 

tendo uma função fundamental com o produto.  

Alimentos, produtos de higiene e limpeza, cosméticos, medicamentos, bebidas e bens de 

consumo em geral, só sobrevivem no mundo atual porque contam com uma embalagem 

adequada que lhes garante proteção durante as etapas de transporte, estocagem, 

manuseio e consumo, mantendo as propriedades físicas e manuais do produto bem 

como higiene e segurança para o consumidor. 

A embalagem existe para preservar e proteger um produto cuja importância, utilidade e 

valor é maior do que ela mesma. Ao utilizarem os recursos com parcimônia e 

conceberem embalagens que, de fato, podem ser recicladas, os responsáveis pelo 

desenvolvimento de novos produtos ajudam a minimizar o impacto ambiental das 

embalagens. Na prática isto significa: aumentar a quantidade de material renovável nas 

embalagens; reduzir a quantidade de plástico nos sistemas de abertura e no material de 

embalagem; aumentar a eficácia dos equipamentos; minimizar o consumo de energia; 

encontrar soluções para a gestão de resíduos; minimizar as emissões para o ar e água; 

garantir soluções de transporte e armazenagem eficientes.  

 

Exemplo de produtos com embalagens verdes: 
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Figura 1: Produtos alimentícios com embalagem verde 

 

 

 

Figura 2: Linha de cosméticos com embalagem verde 
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Figura 3: Sacolas que visam a sustentabilidade e a utilização de embalagem verde 

 

2.3: Qual o desempenho gerado por essa linha de produtos com características 

sustentáveis? 

Na política de sustentabilidade, o produto precisa ter desempenho ambiental no mínimo 

10% melhor que modelos anteriores ou similares da concorrência para entrar na 

categoria de produtos verdes. As equipes de pesquisa e desenvolvimento nas áreas de 

saúde e produtos de consumo passaram a incorporar a análise de requisitos de produtos 

verdes como parte do processo usual de desenvolvimento. 

O uso de embalagens verdes teve boa aceitação no mercado. Uma  pesquisa realizada 

pela Ibema recentemente constatou que os consumidores desejam embalagens que não 

contenham muito material e produtos secundários em sua composição. O estudo revela 

que a embalagem está em plena expansão no país, na  mesma proporção que o setor 

crescendo, o que tem estimulado a inovação e o fomento às novas tecnologias em ritmo 

de produção acelerada. 

A aceitação também ocorre em escala. ONGs, sociedade e indústria possuem maior 

aceitação por embalagens com os selos verdes.  Embalagens feitas de papéis e papel 
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cartão, com rotulagem, são únicas com certificação no terceiro mundo. O desafio é obter 

um valor maior por parte das pessoas em conhecer este assunto.  Hoje, o que falta para 

as pessoas é uma maior conscientização. Elas precisam conhecer  mais sobre as 

certificações, pois exigem os selos nas embalagens mais desconhecem como funcionam.   

De acordo com outro estudo, que compara o comportamento das pessoas entre 2005 e 

2011 revela que a preferência por embalagens verdes tem crescido e já representa 88% 

do total. Aproximadamente 77% dos entrevistados afirmaram que compraram 

determinados produtos e não outros, porque a embalagem era melhor para o ambiente, 

diz o relatório. 

A pesquisa também analisou o comportamento dos fabricantes de alimentos e varejistas. 

Neste público, cerca de 83% dos consultados responderam que consideram o impacto 

ambiental na escolha de soluções de embalagens. É o que verificamos, por exemplo, 

com multinacionais como Coca-Cola, Nestlé, Danone, Procter & Gamble, Dow, AT&T, 

entre outras. 

O levantamento mostra ainda que os consumidores querem fazer escolhas “verdes” sem 

comprometer custo e qualidade. A maioria dos entrevistados, cerca de 78%, disseram 

que estariam dispostos ou extremamente dispostos a comprar alimentos ou bebidas em 

embalagens “verdes” se fossem o mesmo preço que os tradicionais. 

Além disso, aproximadamente 74% dos consumidores assinalaram que estariam 

dispostos ou extremamente dispostos a comprar produtos “verdes” se a qualidade fosse 

a mesma que os tradicionais. Por sua vez, cerca de 28% dos consumidores asseguraram 

que vão comprar produtos em embalagens menos prejudiciais ao meio ambiente, 

mesmo que custem mais. 

As empresas que demonstram a preocupação ambiental são bem vistas por todos e, 

quando promovem o bom uso da matéria prima e de recursos naturais, chegam a atrair 

muitos clientes, visto que estes sentem que estão contribuindo ao comprar um produto 

que para ser gerado passou por todo um processo que tende a impactar menos o meio 

ambiente. 

Nota-se então uma maior preocupação em adquirir produtos sustentáveis, não por 

modismo em sim, e sim por consciência sustentável.  
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CAPÍTULO 3: FORMAS DE CONSCIENTIZAR 

A busca pelo desenvolvimento, físico e mental, é a meta principal de todo o ser 

humano. O desenvolvimento na vida em comunidade deve ter parâmetros e limites 

estabelecidos pela própria sociedade  na melhor forma de preservar sua integridade e a 

dos seus membros.  

O abuso ou avanço além dos limites de segurança para a continuidade da vida dessa 

comunidade, que está ocorrendo nos últimos tempos, gerou um estado de desequilíbrio 

nas relações entre os seus membros e o meio ambiente, ou entre o homem e a natureza. 

Portanto, cabe ao homem buscar os meios ambientalmente corretos para promover a 

recuperação ou restauração do equilíbrio. E é neste ponto que encontramos a 

“sustentabilidade”, palavra que tenta traduzir o sentido do equilíbrio, da harmonia, da 

paz mundial, associado à busca do desenvolvimento e da melhoria da qualidade de vida.  

A sustentabilidade é o equilíbrio dinâmico entre muitos fatores, incluindo os requisitos 

básicos do componente social, cultural e econômico, e da necessidade imperativa de 

salvaguardar o ambiente natural do qual a humanidade é parte. De fato, a 

sustentabilidade implica numa equação entre as demandas ambientais e as necessidades 

de desenvolvimento. O desenvolvimento não pode ser feito a qualquer preço e, muito 

menos, comprometendo o espaço e os recursos das cidades e dos campos.  

Atitudes positivas em relação à conservação dos recursos naturais fazem parte do dia a 

dia do cidadão comum com muito mais freqüência. É notório como a conscientização 

sobre estes aspectos tem-se tornado ampla no cotidiano. 

É fundamental aplicar a sustentabilidade no dia a dia e nas grandes corporações, ou seja, 

diminuir o impacto ao meio ambiente e reconstruí-lo, a exemplo: o uso de embalagens 

verdes nos produtos.  

As empresas são, cada vez mais, instigadas a promover suas estratégias de 

enquadramento para reduzir danos ambientais do crescente consumo e produção.  
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Figura 1: Conscientização do meio ambiente 

3.1: Empresas que aderiram o uso de embalagem verde 

A sustentabilidade faz parte da agenda das principais empresas públicas e privadas 

desde a última década. 

A adoção  de soluções sustentáveis e ecologicamente responsáveis são cruciais não 

apenas para melhorar a imagem das empresas, como também para aumentar a 

competitividade e rentabilidade dos negócios. 

Como exemplo de empresas, podemos destacar  A Coca-Cola, Ford, Heinz, Nike e 

Procter & Gamble que confirmaram o início de um projeto colaborativo, chamado PTC 
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(Plant PET Technology Collaborative), para acelerar o desenvolvimento de plásticos 

feitos 100% a partir de plantas e fibras vegetais. 

A proposta é chegar a uma embalagem ecoamigável que substitua as feitas de PET 

(polietileno tereftalato), material usado em uma enorme gama de produtos - de 

embalagens de alimentos à bebidas, roupas e acessórios de carros. Apesar de sua 

utilidade inquestionável no dia- dia das pessoas, esse plástico leva pelo menos 200 anos 

para desaparecer e sua produção, a partir de processos petroquímicos, também tem 

impactos sobre o meio ambiente. 

Uma empresa de grande destaque no uso de embalagem verde foi o Boticário,  criada 

em 1977 e é um dos ícones de empresa nacional bem sucedida. Em 2010, a marca 

expandiu-se e virou Grupo Boticário, com duas marcas: O Boticário, maior rede de 

perfumaria e cosmético do mundo, e Eudora, nova linha de vendas diretas. 

Para adotar desenvolvimento sustentável na cultura organizacional, o Grupo Boticário 

elaborou um mapa estratégico que combina os objetivos, os pilares e os compromissos 

da empresa com as tendências em sustentabilidade. Foi analisado também o cenário e 

demandas externas, além da cultura, crenças e características para construir uma 

estratégia de sustentabilidade e obter o engajamento de todos os níveis.  

Foram analisados também os objetivos estratégicos, os pilares da organização e os 

compromissos assumidos publicamente com as tendências em sustentabilidade no 

mercado, principalmente nos setores de cosméticos e perfumaria, varejo e franchising. 

Isso levou a uma plataforma bastante extensa que exigiu a priorização de alguns temas 

com visão de curto, médio e de longo prazos para a atuação do Grupo Boticário. Para a 

decisão de atuação nos próximos ciclos de planejamento estratégico do Grupo, foram 

analisados os temas de sustentabilidade mais relevantes, considerando os potenciais de 

riscos e oportunidades, os stakeholders priorizados, o modelo de gestão contendo a 

estratégia de sustentabilidade definida, e a governabilidade dos processos responsáveis 

por cada tema.  

Outra empresa de  grande destaque foi a Tetra Pak, onde a visão de sustentabilidade está 

apoiada em três pilares fundamentais: econômico, social e ambiental. O pilar econômico 

está relacionado à forma que transformam matérias-primas em embalagens e máquinas. 
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A empresa tem o dever de desenvolver sistemas ecossustentáveis que utilizem cada vez 

menos recursos e gerem cada vez menos resíduos.  

 A preocupação ambiental se estende por todo o ciclo de vida da embalagem, que vai 

desde o cuidado com a origem das matérias primas passando pela certificação ambiental 

dos processos produtivos chegando até a preocupação das embalagens pós- consumo.  

 

3.2: Quais os produtos de maior destaque desta linha? 

Os produtos de maior destaque desta linha é a garrafa PET e a embalagem de Ketchup 

da Heinz. 

Desde 2009, por exemplo, a Coca-Cola usa a PlantBottle, uma garrafa plástica 

parcialmente feita de materiais à base de plantas. Constituída 30% por material vegetal, 

a embalagem ficou mais fácil de reciclar e ajudou a reduzir em 20% a pegada de 

carbono da empresa. 

Atualmente, mais da metade (52%) das embalagens globais da Coca-Cola é feita de 

PET. Ano passado, a Heinz licenciou a tecnologia PlantBottle da Coca-Cola e fez mais 

de 120 milhões de garrafas de ketchup com o material. 

 

  

 Figura 2: Coca-Cola e Heinz em busca da embalagem verde 
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No Grupo Boticário, os produtos de maior destaque foram os da linha Nativa Spa, 

devido ao fato de que  as matérias-primas utilizadas na linha a são provenientes de 

fornecedores certificados. Os únicos itens que utilizam cartucho são os sabonetes, 

porque necessitam de proteção contra a luz e o calor - para os demais, dispensam 

embalagens extras para diminuir a produção de lixo. A empresa tem uma taxa de 

reciclagem de até  90% dos materiais utilizados na fábrica e um plano de metas com o 

objetivo de reduzir ao mínimo o consumo de água e energia. 

 

Figura 3: Linha de produtos Nativa Spa 
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A empresa Tetra Park possui diversas linhas de embalagens em sua produção, sendo 

elas: as embalagens assépticas, que mantém os alimentos seguros, frescos e com seu 

sabor original por pelo menos seis meses sem refrigeração ou conservantes, permitindo 

assim que o alimento preserve sua cor, textura, sabor e valor nutricional. As embalagens 

assépticas estão disponíveis em vários formatos e oferecem praticidade para o 

consumidor e economia de energia e material de embalagem. E podem ser classificadas 

em Tetra Brik Aseptic; Tetra Classic Aseptic; Tetra Gemina Aseptic; Tetra Prisma 

Aseptic; Tetra Wedge Aseptic e Tetra Evero Aseptic, e o que as diferenciam são o 

formato de cada embalegem, sua armazenagem e temperatura correta para a 

conservação do produto.  

 

Figura 4: Alimentos para embalagens assépticas  

 

A empresa possui também as embalagens refrigeradas, onde possui três sistemas de 

envase e muitas opções para produtos que precisam ser distribuídos e armazenados com 

refrigeração. São as embalagens Tetra Brik; Tetra Rex e Tetra Top. 

As embalagens refrigeradas são projetadas para proteger os produtos frescos. 

 



25 
 

 

Figura 5: Alimentos para embalagens refrigeradas 

 

Já as embalagens para alimentos sólidos em pedaços são embalagens longa vida 

projetadas para alimentos que devem ter grande durabilidade. , no caso é a embalagem 

Tetra Recart, que protege alimentos como como vegetais, feijão, grãos, sopas, e molhos, 

o que faz com que eles possam permanecer no ponto de vendas por até 24 meses. 

 

Figura 6: Alimentos sólidos e em pedaços para embalagens 
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3.3: Quais os indicadores ambientais que beneficiaram a criação das embalagens? 

As embalagens são vistas por muitos como um dos maiores problemas das sociedades 

industriais modernas, sendo rotuladas, às vezes, como as grandes vilãs ambientais Isto 

se deve, em grande parte, ao fato de que as embalagens compõem uma importante 

fração do volume observável de  lixo urbano. Considerando-se que garrafas, latas e 

outros tipos de embalagens normalmente carregam marcas, a indústria de bens de 

consumo está, de uma maneira ou de outra, associada a este problema, como o estão, em 

maior ou menor escala, outras indústrias na cadeia de embalagem. 

Além disso, a opinião do consumidor a respeito das questões ambientais pode ser outro 

fator a pressionar a indústria em suas escolhas de embalagens. Não há poder maior nas 

mãos do consumidor do que a sua decisão de compra. No caso de aspectos ambientais 

serem considerados no momento em que marcas e produtos são avaliados pelas pessoas, 

a imagem de responsabilidade social pode ser decisiva.  

As soluções ambientais permitem reduzir o impacto ambiental e reduzir os custos 

ambientais. Nesse sentido, as empresas tem desenvolvido e implementado ações 

concretas como: redução do consumo de água; redução do desperdício de material;  

melhoria na eficiência energética.  

Com o objetivo de proporcionar ao setor uma ferramenta de auto- avaliação ambiental 

para mensurar os ganhos efetivos nesta área e nortear ações para a melhoria contínua, o 

Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade da ABRE elaborou este documento 

apresentando diretrizes de sustentabilidade traduzidas por meio de indicadores 

ambientais.  

Estes indicadores são inerentes a cada etapa do ciclo de vida do produto, abrangendo 

desde a produção de matérias-primas, embalagem, acondicionamento do produto, 

distribuição (logística e varejo), consumo até a destinação adequada, trazendo sugestões 

de métrica de avaliação para cada indicador. Como simples sugestão, foram sinalizados 

na planilha alguns indicadores relacionados com cada etapa do ciclo de vida, entretanto 

esses podem ser reavaliados por cada empresa. 

Os indicadores devem ser aplicados de forma individual de acordo com cada produto e 

processo da empresa. Entretanto, é necessária uma análise integrada, pois não se deve 
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eleger um indicador como o principal, tomando-se cuidado para que solução de 

melhoria ambiental relativa a um indicador não acarrete  em perda a outro(s). 

O estabelecimento pelas empresas de suas metas e acompanhamento anual de seus 

indicadores trarão uma visão clara e objetiva da evolução do desempenho ambiental 

global. Outros indicadores poderão ser determinados, conforme a dinâmica e 

prioridades do mercado.  

O uso dessa ferramenta irá contribuir para a melhoria do desempenho e imagem do 

setor, da sua interface com o consumidor e a busca de incentivos fiscais com foco 

ambiental junto ao poder público. Sob a ótica da sustentabilidade, trará competitividade 

e ganhos econômicos para os setores envolvidos, qualidade de vida para a sociedade e a 

redução de impactos ao meio ambiente.  
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CONCLUSÃO 

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

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

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

produção.  

As mudanças nas atividades produtivas não podem ser feitas de forma arbitrária, apagar 

a luz durante o dia não é sinônimo de sustentabilidade, é preciso intenso estudo sobre os 

impactos gerados durante esses processos. A partir deste conhecimento, pode-se definir 

os métodos a serem utilizados para tornar a produção eficiente do ponto de vista 

ambiental. Algumas medidas a serem adotadas são a especialização da mão-de-obra, 

redução de resíduos, uso controlado da energia, utilização de matérias-primas menos 

tóxicas.  

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

processos produtivos sobre o meio ambiente e implementar o desenvolvimento 

econômico-social. A produção sustentável ocorre quando a indústria adota as melhores 

alternativas para minimizar custos ambientais e sociais durante a extração, produção e 

descarte dos produtos. Já a definição de consumo sustentável passa pela escolha 

de produtos que utilizam menos recursos naturais na produção, na utilização 

e no descarte. 

O uso de embalagens verdes tem se desenvolvido muito nas empresas, pelo fato de 

reduzir danos ao meio ambiente, facilitar o transporte e implementar novas maneiras de 

distribuição dos produtos.  

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

sustentabilidade, da preservação ao meio ambiente, etc. São atitudes louváveis que 

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

possa fazer a sua parte. 

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

qualidade de vida. Abandonar velhos hábitos e cultivar novos, afim de nos re-

educarmos, no que diz respeito ao nosso relacionamento com a natureza. 

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

mesma forma, mudar seus hábitos. A conscientização de que realmente existe um 
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problema e que podemos trabalhar para resolvê-lo, dia após dia, ano após ano, é uma 

longa jornada. Mas acreditamos que seja algo possível, muitas empresas têm trabalhado 

seguindo novos conceitos de produção e reutilização de seus recursos, e, ainda que 

muitas empresas estejam mudando seus conceitos pela vantagem financeira, todos nós 

somos beneficiados pela redução aos danos ao planeta. Percebemos que falta divulgação 

das empresas que colaboram com o meio ambiente, e que essa divulgação  seria de 

extrema importância, pois incentivariam as empresas perceberem o quanto pode ser 

lucrativo, tanto para elas como para o bem comum. 

O tempo de mudar é hoje. Precisamos aprender a viver em harmonia, respeitando o que 

o nosso planeta tem a nos oferecer. 
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