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INTRODUÇÃO:

Este trabalho tem como fim um interesse particular do aluno Bruno Raul Weber Morelli, o qual foi
desenvolvido com base em informações reais do mercado PET no Brasil com um fim maior de um dia abrir
uma loja de PET’s, a qual também será especializada em Veterinária.
O mercado Brasileiro de PETS movimenta cerca de R$ 750.000.000,00 ao ano (Fonte: Asso fauna).
O Brasil é o líder Latino-Americano em produção de rações e o 3° do mundo, atrás apenas de EUA e China,
o Brasil também é o 3° país com maior faturamento neste mercado. Este mercado chega a ocupar por ano
entre 0.28% a 0,40% do PIB Nacional.
2° Maior do mundo em cães, gatos, ornamentais e aves canoras
4° Maior do mundo em população total de animais de estimação com um total de 132,4 milhões de 1,56
bilhões da população
A ABINPET afirma que 29 milhões de residências (45% do total de residências brasileiras) contam com pelo
menos um cachorro 132 milhões de PETs no País, segunda maior população mundial o que demonstra o
imenso potencial do setor da economia brasileira.

CAPÍTULO 1. UMA VISÃO SOBRE O MERCADO PET NO BRASIL
1.1 – A importância dos PETs em casa
Há muito amor nos relacionamentos entre animais de estimação e seus donos. E, como o amor influencia
nossas vidas para melhor, nossos animais nos fazem mais felizes
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De acordo com um estudo psicológico, a propriedade do animal de estimação melhora a felicidade das
pessoas de forma significativa porque as relações com os animais de estimação complementam as relações
humanas em vez de se substituir uma pela outra. Em essência, os animais de estimação aumentam a felicidade
total que um proprietário pode experimentar. Esta é uma relação que não só traz muitas alegrias como é um
excelente apoio ao desenvolvimento das capacidades sociais e emocionais.
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Uma pesquisa feita pelo gruo KNOEMA, mostrou com um estudo psicológico que, com o amor, a felicidade
é melhorada, se outros componentes básicos da felicidade de uma pessoa, como riqueza econômica, emprego
e saúde, faltam, possuir um animal de estimação só farão tanto para aumentar a felicidade de uma pessoa.
Usando dados primários de propriedade de animais coletados através de uma pesquisa de propriedade de
animais de estimação de 27 mil pessoas de 22 países - emparelhado com informações sobre os níveis de
felicidade em todo o mundo, descobriram que, embora exista uma dependência positiva entre a propriedade
do animal e o nível de felicidade das pessoas, esse relacionamento não implica em todos os países.
Mais de metade dos entrevistados para a pesquisa de propriedade de animais de estimação da GfK, uma
empresa de pesquisa de mercado, vivem com pelo menos um animal de estimação, sendo os entrevistados
na América Latina os mais propensos a morar com um animal de estimação, seguido de perto pela Polônia,
Rússia e Estados Unidos. Os entrevistados de países asiáticos eram menos propensos a possuir animais de
estimação
Ao comparar esses dados com os níveis de felicidade derivados do World Happiness Report publicado pela
Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentável (SDSN), diferenças notáveis surgiram entre os países.
Enquanto as pessoas dos países da Europa Oriental, como a Polônia e a Rússia, são muito propensas a ter
animais de estimação, as pessoas nesses países não são inteiramente felizes, sugerindo que outros
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componentes importantes do seu bem-estar permanecem insatisfeitos. Em contraste, países de alta renda da
Europa Ocidental, incluindo Alemanha, Holanda, Suécia e Reino Unido, são felizes, mesmo sem muita ajuda
de animais de estimação devido a condições de vida favoráveis.

1.2. A importância dos animais de estimação na vida da criança
1. Ensinando responsabilidades
Ter um animal de estimação em casa é uma ótima maneira de ensinar responsabilidade para as crianças.
Certificar-se de que os bichinhos da família têm comida e água dá às crianças um primeiro vislumbre do que
é responsabilidade e obrigações.
Elas também aprendem empatia e compaixão ao cuidar dos animaizinhos, mostrando que a saúde e o bemestar do animal depende delas, ensinando a importância do cuidar bem, além do exemplo de ter hábitos
alimentares saudáveis e em horários regrados.
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2. Fortalecendo laços
Um dos maiores benefícios de ter animais de estimação é o fortalecimento dos laços familiares. Um animal
é, muitas vezes, o foco das atividades que a família faz junta, seja levando o cão para passear, seja
brincando e até mesmo alimentando-o.
Existem, ainda, benefícios de simplesmente assistir o cachorro perseguir o próprio rabo ou o gato tentar pegar
os peixes do aquário. São ações simples que geram e fortalecem os laços familiares.
3. Fazendo companhia constante
Embora a infância seja uma ótima fase, nem sempre é fácil. Ter um animal de estimação fornece companhia
constante para enfrentar os altos e baixos. Eles podem ser uma grande fonte de conforto até nos momentos
mais difíceis.
Sempre que as crianças se sentem tristes, com raiva ou com medo, elas podem recorrer a seu animalzinho.
Brincar, acariciar e dedicar parte do tempo aos bichinhos ajuda a reduzir o estresse a ansiedade.
4. Mantendo as crianças saudáveis
Ao contrário do que muitos pensam, ter um animal de estimação ajuda no combate a diversas doenças, até
mesmo algumas alergias. Além do fato de eles deixarem as crianças felizes, e isso ser fundamental para a
saúde dos pequeninos, também fortalecem o sistema imune delas.
Quando uma criança brinca com um cão ou um gato, por exemplo, o animal geralmente a lambe, transferindo
bactérias e expondo as crianças a esses antígenos, fortalecendo o sistema imunológico delas.
5. Tendo uma vida mais ativa
Cuidar de um cão também incentiva um estilo de vida mais ativo. Crianças com cachorros, por exemplo,
exercem mais atividades físicas do que aquelas sem um companheiro animal. Muitos animais necessitam de
caminhadas diárias e bastante brincadeira. E aqueles olhares adoráveis que eles nos dão são a motivação
infalível para quando bate aquela preguicinha.
Crescer com animais de estimação pode enriquecer a vida das crianças de muitas maneiras. Ter um animal
como membro da família é um benefício enorme para todos no lar e, muitas vezes, um ato de amor para o
animal.
Você tem filhos crescendo com animais de estimação? Compartilhe suas histórias com a gente nos
comentários!
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CAPÍTULO 2. CUSTOS E SERVIÇOS DOS PET’S
2.1. Custos que os PETS podem gerar para seus donos
A Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) atualiza os custos
médios de manutenção de cães, gatos e outros animais, de acordo com levantamento realizado em outubro
de 2016.
Para cães, o custo médio mensal vai de R$ 216,50 até R$ 411,32 de acordo com o tamanho do animal. Para
pequenos (até 10 kg), os custos com alimentação (alimento completo seco), banho e tosa, veterinário e
produtos como antipulgas, vacinas e vermífugos, alcançam cerca de R$ 216,50. Para médios (11 kg – 25 kg)
o valor da mesma combinação de produtos e serviços é de R$ 278,21. Para grandes (26 kg – 45 kg), R$
411,32.
Entre cães e gatos, animais mais populares, os últimos continuam sendo opção mais em conta. O gasto mensal
geral com os felinos é de R$ 121,39.
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“O levantamento oferece um panorama geral dos preços praticados pelo mercado, mas deve-se levar em
conta, por exemplo, que o tutor de um cão ou gato não precisará aplicar vermífugo no animal todo mês, mas
geralmente a cada seis meses. Para as vacinas, foram consideradas doses anuais”, explica o presidente
executivo da Abinpet, José Edson Galvão de França. “Possuímos também consciência que os preços
praticados pelo mercado pet sofrem grande carga tributária, que já ultrapassam os 50% do valor cobrado ao
consumidor final. Dessa forma, o acesso a produtos e serviços torna-se difícil à população, principalmente a
de menor renda”.
A pesquisa também calculou custo mensal para peixes, roedores, aves e répteis, respectivamente R$ 66,50;
R$ 55,50; R$ 7,80 e R$ 14,90.

2.2. Tipos de serviços do mercado PET
2.2.1. Pet Food
Comum ($) – É o tipo de ração mais barata que você pode encontrar no mercado, e na maior parte das vezes,
é de menor qualidade. O animal precisa se alimentar com rações de fonte animal, nesse tipo de ração a fonte
é natural, como, por exemplo, farelo de milho e de soja. Ou seja, não é o suficiente para suprir a demanda
proteica que ele precisa. Em todo caso, a questão aqui não é qualidade, mas, sim, o preço. Sim, ela é mais
barata.
Standart ($$) – É um tipo de ração balanceada com a qualidade da proteína reduzida. No geral, grande parte
dos animais convive bem com este tipo de ração, entretanto, a quantidade de alimento que precisam ingerir
para suprir as necessidades físicas e orgânicas é muito grande.
São produtos de qualidade, feitos por empresas de renome no mercado. Na composição da ração você
encontra farinha de carne, gordura animal, glúten de milho.
Premium ($$$) – São produtos de primeira qualidade, portanto, mais caras que as anteriores. Aqui a fonte
de composição da ração é animal, o que além de ser rica em proteína, também é mais digestível para o seu
cãozinho e melhor para o funcionamento orgânico.
Como a proteína demora mais tempo para ser absorvida pelo organismo do animal, isso requer que o
metabolismo trabalhe mais, então, a necessidade do consumo da ração passa a ser menor.
Super Premium ($$$$) – São mais caras que as demais e são 100% de origem animal. Quanto mais de origem
animal for a fonte da ração, melhor será para a digestão do seu cãozinho, além disso, todos os conservantes
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utilizados nesta ração são de origem natural. Aqui vale a mesma regra das rações Premium, quanto mais
proteína você oferece ao animal, menos vezes por dia ele terá necessidade de buscar mais fonte de energia.

2.2.2. Pet Services
Múltiplos serviços como delivery de animais (muito utilizado para levar os animais para PETSHOPS),
comidas diferenciadas (gourmet), Móveis sofisticados para o animal poder descansar, Seguro de saúde,
roupas e acessórios de grife, resort para os animais, hotéis.

Nota-se também que os donos de animais de estimação estão se tornando consumidores mais exigentes,
rejeitando produtos de baixa qualidade ou serviços precários para seus animais. Os clientes esperam que, no
período em que estiverem afastados, seus animais estejam em segurança e sendo bem tratados. O negócio de
10

hotel para animais domésticos está intimamente ligado ao setor de turismo. O principal motivo pelo qual as
pessoas deixam seus animais em hotéis é por viagem turística. Neste caso, um crescimento no número de
viagens nacionais e internacionais impacta positivamente na demanda por este serviço. Devido ao risco
intrínseco ao negócio, recomenda-se a realização de ações de pesquisa de mercado para avaliar a demanda e
a concorrência.
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2.2.3. Pet Care
Constituídos por equipamentos, acessórios, higiene e beleza para o animal.

Produtos como shampoo de banho e tosa, finalizadores, limpeza e hidratação de pele e dos pelos, eliminador
de odores, educadores, tanto como brinquedos.
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2.2.4. Pet Vet
Constituído por nada mais e nada menos do que todos os gastos dentro de um Veterinário para o animal,
como remédios, vacinas, cirurgias.
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2.3. Carga tributária

Alguns segmentos da sociedade ainda têm menos acesso aos produtos e serviços para pets, especialmente a
alimentos, devido aos impostos. As classes C, D e E são as que mais sofrem com a carga tributária. Muitas
dessas pessoas acabam por alimentar o animal com sobras de mesa, o que prejudica o bem-estar,
desenvolvimento físico e saúde do pet, incluindo aspectos fisiológicos e longevidade.
A carga tributária do segmento de alimentos, que representa 67,5% do faturamento do setor, é de 51.2%,
representados por tributos como IPI, ICMS-ST, Pis/Cofins.
Sabemos que aproximadamente 60% do faturamento do setor provém dessas classes, que são muito sensíveis
à alta carga tributária. A cada R$ 1,00 gasto com alimento completo, R$ 0,51 é imposto. Se os impostos
sobre o produto final diminuíssem, seria possível a essas classes ter um acesso adequado aos produtos e
serviços para pets.
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Este é o principal gargalo que inibe o desenvolvimento do setor pet de forma sustentável. O Brasil é o país
com a maior carga tributária do mundo. Na Europa, a carga tributária do setor pet é de cerca de 18,50% e
nos Estados Unidos não passa de 7%.

2.4. – O PET dentro de casa
O desenvolvimento do mercado reflete o reconhecimento dos benefícios da interação entre humanos e
animais para a saúde de ambos. Os animais de estimação, hoje, são parte da família. A longevidade e o estilo
de vida solitário nas grandes cidades fazem dos pets importantes na vida das pessoas. Além disso, os animais
de estimação são considerados fundamentais em tratamentos terapêuticos e em políticas de inclusão social.

As mudanças do perfil das famílias brasileiras têm grande impacto nessa relação entre humanos e pets. Houve
um aumento de casais que optam por não ter filhos, ou somente um filho, e buscam a companhia de um pet.
Como membro da família, o bicho vive cada vez mais dentro de casa, especialmente em apartamentos, por
conta da verticalização dos centros urbanos. Isso faz com que os donos aumentem os cuidados com a saúde
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do animal e invistam mais em alimentação, idas ao veterinário e em creches e profissionais do ramo, como
dog walkers.
Antes de adquirir um animal de estimação, o possível dono precisa saber com quais gastos precisará arcar.
Pets exigem idas ao veterinário, vacinas, banho, tosa e alimentação adequada, além de carinho e atenção.
Nos últimos anos, o mercado percebeu um aumento dos gastos com produtos Premium, devido ao maior
número de opções disponíveis com mais valor agregado e diferenciação. A posse responsável faz com que
os donos optem por produtos que proporcionem um maior bem-estar para seus pets. Os cuidados com os
animais de estimação que vivem dentro de casa, implicam muitas vezes em maiores gastos, pois são
necessários produtos que adaptem a vida do pet ao ambiente interno como, por exemplo, tapetes higiênicos.
A entidade britânica Farm Animal Welfare Committee determinou, em 2003, as cinco liberdades do bemestar animal, reconhecidas internacionalmente: liberdade de sentir fome e sede (liberdade nutricional), ao ter
acesso livre à água fresca e limpa, bem como a uma dieta que mantenha sua plena saúde e vigor, liberdade
de não passar por desconforto, pois deverá ter acesso a um ambiente adequado, com abrigo e área de repouso
confortável, liberdade de não sentir dor, lesão e doença, por meio da prevenção ou do diagnóstico/tratamento
imediatos, liberdade de expressar o comportamento normal, por meio de instalações adequadas e espaços
suficientes, além da companhia de animais da mesma espécie e liberdade de não ter medo e angústia, ao ter
garantido os tratamentos que evitem sofrimento mental.

CAPITULO 3. DADOS ECONÔMICOS/FINANCEIROS DO MERCADO PET
3.1. Faturamento do Mercado PET
O Brasil possui mais de 132 milhões de animais estimação, de acordo com o IBGE. Calcula-se que os lares
brasileiros possuam mais de 52 milhões de cães, 38 milhões de aves, 22 milhões de felinos e 18 milhões de
peixes, 2,2 Milhões de outros tipos de animais que se enquadram entre Mamíferos e Répteis (Divulgado pelo
IBGE), sendo o segundo do mundo em quantidade de animais PETS.
De janeiro a junho de 2015, o Brasil exportou mais de US$ 200 milhões em produtos para animais de
estimação, entre Pet Food, Pet Care e Pet Vet. O valor também inclui a comercialização de animais vivos.
As informações são da Associação Brasileira das Indústria de Produtos para Animais de Estimação
(Abinpet), que calcula os principais destinos das exportações brasileiras liderados pelo Paraguai (10%),
Estados Unidos (5%), Uruguai (5%) e Venezuela (5%).
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Pesquisas informam que o número de cachorros e gatos em residências Brasileiras ultrapassa o de crianças
nos lares brasileiros, segundo o IBGE. Não é à toa que a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para
Animais de Estimação (Abinpet) registrou um movimento de R$ 18 bilhões no ano de 2015, 7,8% a mais do
que em 2014, em plena época de crise. O mercado PET, inclusive, pouco foi afetado pela recessão econômica.
Para que o bichinho mantenha uma boa alimentação, tenha brinquedos e saúde, os consumidores não têm
poupado esforços.
A Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) divulgou os dados
consolidados de mercado em relação ao ano de 2016. O faturamento total foi de R$ 18,9 bilhões, crescimento
de 4,9% sobre o ano anterior. As projeções da entidade, até setembro de 2016, calculavam um crescimento
de 5,7%, mas o setor sofreu os fortes efeitos da inflação e da crise econômica, com uma queda estimada em
mais de R$ 150 milhões no faturamento. Em 2015, o montante foi de R$ 18 bilhões.
Entre os segmentos da indústria para animais de estimação, Pet Food continua a ser o maior, com 67,5% do
faturamento. Em seguida, estão os segmentos de serviços, como banho e tosa, com 16,7%; Pet Care
(equipamentos, acessórios e produtos de beleza) no terceiro lugar, com 8,1% e Pet Vet (produtos veterinários)
em quarto lugar, com 7,8%. De acordo com a entidade, o faturamento de Pet Food aumentou 4,9% entre
2015 e 2016. Já Pet Care subiu 5,5% entre esses dois anos, e Pet Vet (produtos veterinários), 6,7%
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Embora sinta os reflexos da desaceleração da economia, ele surpreende pela resiliência diante dos índices de
desemprego e da corrosão da renda da população pela inflação. “Mesmo crescendo mais devagar, o mercado
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de animais de estimação representa 0,38% do produto interno bruto (PIB) e já é maior do que a linha branca
de geladeira e fogão”, diz José Edson Galvão de França, presidente executivo da Associação Brasileira da
Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet).
Mesmo atravessando instabilidades econômicas, o Brasil ainda é um dos principais países do mercado pet
mundial situando-se em terceiro lugar, e representando 5,3% de um total de US$ 102,2 bilhões em 2015. A
estimativa é que o mercado tenha crescido 1,9%, chegando a US$ 104,1 bilhões no último ano. Os Estados
Unidos continuam a liderar a lista, com 42% do faturamento total, seguidos por Reino Unido (6,7%), Brasil
(5,3%), Alemanha (5,1%), França e Japão (ambos 4,6%), Itália (3,1%), Austrália (2,6%), Canadá (2,5%) e
Rússia (2,1%). Os dados são da Euromonitor International.
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3.2. As novas tecnologias para os animais domésticos
Inúmeros aparelhos estão sendo desenvolvidos para os animais domésticos.
3.2.1. Furbo
É um dispositivo câmera de cachorro inteligente que permite ver, conversar e até mesmo jogar presentes para
o seu cachorro.
Avaliado em U$D 250,00
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Projetado por profissionais e veterinários americanos, Furbo é projetado para garantir que seu cachorro
sempre possa sentir seu amor. Fazendo com que donos mais ausentes possam ver como está o seu cachorro,
e até mesmo interagir com ele, através de um microfone ou de um novo dispositivo o qual a pessoa consegue
acessar pelo próprio telefone e assim jogar uma guloseima através do touch do celular.

3.2.2. Findster
É o primeiro rastreador de pet GPS sem taxas mensais - um localizador de animais de estimação em tempo
real e um rastreador de atividade de animais de estimação que o recompensa por manter seu amigo peludo
saudável. Inteligente e divertido
Avaliado em U$D 150,00

3.2.3. I-Fetch
Os cães adoram jogar, mas às vezes os seres humanos não conseguem acompanhar a agitada agenda de busca
de seu animal de estimação! O premiado iFetch Too é uma ótima maneira de manter o meio ou o tamanho
dos cães ocupados quando você sai da casa ou simplesmente não consegue encontrar o tempo para jogar.
Usar o iFetch Too é fácil - basta conectá-lo, soltar uma bola e lançar! O iFetch Too é ótimo para uso interno
e externo e é projetado para suportar toneladas de reprodução.

O exercício é crucial para manter um estilo de vida e temperamento saudáveis para seu animal de estimação,
e às vezes viver em um espaço menor inibe o tempo de exercício. Com o iFetch Too, você pode gerenciar
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facilmente o regime de fitness do seu cão. A melhor parte sobre iFetch Too é que você realmente pode treinar
seu cão para soltar a bola e jogar buscar sem qualquer ajuda humana.
Avaliado em U$S 40,00 até 200,00

3.2.4. Poof
É um dispositivo o qual fica pendurado na coleira do animal, e assim calcula o quanto ele andou, calcula
quantas calorias o animal gastou no dia, até quanto tempo o animal ficou deitado. Poof dá-lhe uma visão
holística do bem-estar do seu animal de estimação.

Ava
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3.2.5. Litter-Robot III Open Air
A Litter-Robot III Open Air Auto-Cleaning Litter Box facilita o dono do gato todos os dias. É a primeira
grande plataforma bem-sucedida Litter-Robot. Possui um sensor de auto ajuste e acomoda todos os gatos,
grandes e pequenos. Ele evita os aglomerados e desperdiça o lixo sete minutos depois que um gato o usa e
deixa cair o lixo em uma gaveta de receptáculos para facilitar a vida do dono.

3.2.6. Feed and Go Feeder
O dispositivo que permite alimentar e assistir seus cachorros e gatos de qualquer lugar! Feed and Go é
diferente de qualquer outro alimentador de animais de estimação.

Com um sistema de gravação de voz para gravar sua própria mensagem pessoal para o tempo de alimentação,
uma webcam embutida para que você possa ver seu animal de estimação enquanto estiver longe de casa,
conectividade Wi-Fi para colocação em qualquer lugar da casa. Possui 6 refeições diárias que só serão
ativadas quando o dono ativar pelo dispositivo celular pelo aplicativo da “Go Feeder”.
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CONCLUSÃO:
O mercado PET é um mercado o qual vem crescendo muito com o tempo, tem suas altas e baixas, porém é
uma das únicas economias a qual a crise não afetou tanto, por que?
Pelo simples fato dos donos dos seus animais não pouparem esforços financeiros para cuidar do seu animal,
muitas vezes deixam de comprar alguma coisa para poderem proporcionar o de melhor para seus animais,
afinal, animais são seres vivos, os quais ficarão do lado do seu dono por muito tempo, e nesse tempo os seus
donos tem em mente que proporcionarão o de melhor para seus animais serem felizes e assim terem uma
ótima qualidade de vida, e assim prolongando a longevidade do animal.
O Maior problema desse mercado com certeza seria a carga tributária dos produtos, pois ela está muito
elevada comparada a outros países, se estabelecendo em 51% no Brasil.
É um mercado onde os provedores de serviços e produtos não estão ainda tão consolidados apresentando
oportunidades para a entrada de novos players a nível nacional e regional. Então, investir no mercado PET
seria uma boa estratégia nesses tempos, porém não serão todos que tentarem que darão certo, a principal
característica para esses que querem investir nesse mercado com certeza é gostar de animais, o empreendedor
precisa estar consciente de que o mercado requer serviços acessíveis, de qualidade, com alto padrão, e que
atendam à legislação vigente. Além disso, é necessário lançar produtos para os novos nichos de mercado
com a velocidade adequada.
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INTRODUÇÃO

A comunidade LGBT tem ganhado cada vez mais espaço na mídia, nas redes sociais e nas rodas de
conversa do Brasil. Entretanto, nem sempre é por algum motivo bom. Geralmente a comunidade LGBT
entra nas pautas de conversa por conta das opressões, agressões e mortes que seus membros sofrem todos
os dias e em todos os lugares do país.
O movimento LGBT no Brasil vem lutando para conseguir que seja cumprido, para todos os membros da
sigla, o artigo 5º da Constituição Federal que diz: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.
No Brasil, atualmente, todos os membros da sigla têm todas as obrigações de cidadão a cumprir, porém,
no que diz respeito à igualdade dos direitos ainda existe muito a ser feito, pois eles não chegam próximo
dos direitos que as pessoas heterossexuais e cisgênero possuem. Apesar de ser um direito simples, a união
estável entre casais homoafetivos foi aprovada somente em 2011. Foi um grande avanço para a
comunidade LGBT e é um exemplo de direito conquistado através das lutas. Em contrapartida, a
homofobia, ou “lgbtfobia” ainda não é considerada como crime, e todo dia a lgbtfobia mata
homossexuais, bissexuais e, principalmente, transexuais. Ser LGBT no Brasil é viver com o medo de ser
morto somente por ser quem você é.
No ambiente do mercado de trabalho a situação permanece muito complicada. Muitas empresas ainda tem
uma cultura organizacional muito tradicional e engessada e não abrem espaço para candidatos LGBT. A
situação piora quando se trata dos transexuais. A grande maioria não possui emprego formal.
O preconceito ainda é muito grande, principalmente o preconceito velado, pois na maioria das vezes um
LGBT é contratado por uma empresa que diz que não tolera preconceito mas mesmo assim o indivíduo
sofre repressões em seu ambiente de trabalho com piadas do chefe, comentários muitas vezes vistos como
inocentes de seus colegas, ou até mesmo um salário menor em comparação com pessoas heterossexuais
que desempenham a mesma função do LGBT, principalmente se a pessoa em questão for uma mulher,
pois o machismo também é muito frequente nas empresas. É comum de encontrar pessoas que escondem
suas vidas pessoais para não ter que lidar com esses comportamentos tidos como normais por muitas
pessoas em nossa sociedade atual.
É necessário lutar para que as empresas estimulem a convivência saudável entre os mais diferentes tipos
de pessoas, e também punam aqueles que cometerem algum ato desrespeitoso e preconceituoso com o
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colega de trabalho. Esse processo é lento, mas é através das lutas do movimento e de pessoas
simpatizantes que a comunidade LGBT ganhou e vem ganhando cada vez mais respeito das parcelas mais
tradicionais e conservadoras da sociedade.

CAPÍTULO I – O MOVIMENTO LGBT

1.1 O que significa a sigla LGBT?
A sigla LGBT é uma sigla que serve para designar lésbicas, gays, bissexuais e travestis, transgêneros e
transexuais.
Originalmente, no início das lutas da comunidade LGBT, a sigla utilizada era GLS, ou seja, englobava
somente os gays, lésbicas e simpatizantes. Essa sigla foi abandonada porque ela assumia que existia
somente a orientação sexual homossexual (gays e lésbicas), e, dessa forma, excluía as questões de quem
tinha outras formas de sexualidade, como, por exemplo, os bissexuais, alem de excluir também a
identidade de gênero. A letra “L” passou a ser a primeira letra da sigla para dar ênfase às diferenças de
gênero existentes entre mulheres e homens.
Além da sigla LGBT, que é a mais usada pelos movimentos sociais e por entidades governamentais
brasileiras, existem outras siglas ao redor do mundo que englobam, por exemplo, os intersexuais. Nos
Estados Unidos é comum encontrar a sigla “LGBT*”, sendo que o asterisco representa os múltiplos
significados da letra T. Para órgãos como a ONU, a sigla “LGBTI” é frequentemente utilizada para dar
visibilidade aos intersexuais, que são pessoas que nasceram com uma anatomia reprodutiva ou sexual que
não se encaixa na definição típica de sexo masculino ou feminino. Outras duas siglas que são
frequentemente utilizadas e vem ganhando força, principalmente nos movimentos sociais, são as siglas
“LGBTQ” e “LGBTQI”, que incluem orientação sexual e diversidade de gênero.
Fora todas as siglas e letras já citadas, ainda existem várias outras que incluem outras identidades e
sexualidades, mas que são mais utilizadas por pessoas que ou estão dentro do movimento ou que realizam
estudos sobre a diversidade de gênero e sexual dos seres humanos. Alguns exemplos são: os assexuais,
que não se sentem atraídos por nenhum tipo de gênero ou sexo, e são representados pela letra “A”; e os
pansexuais, que são pessoas que se atraem por todos os gêneros ou sexos e que não querem ficar presas a
binaridade da palavra bissexual.
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Diante de uma enorme diversidade de gêneros, sexualidades e sexos dentro da natureza humana, fica
evidente que é muito difícil classificar tudo e todos, uma vez que o ser humano é um ser que está em
constante mudança e em um constante processo de aprendizado. Hoje é conhecida uma quantidade “x” de
gêneros, mas daqui um ano pode ser que outros gêneros sejam descobertos e incluídos nas siglas atuais. O
mesmo se aplica às sexualidades e aos sexos.
Outro ponto importante a ser destacado é a necessidade do ser humano de classificar as coisas. O ser
humano classifica, pois, precisa se encaixar em alguma ou várias dessas classificações. Porém, nem
sempre no mundo LGBT essa necessidade de classificação é bem-vinda, pois com as classificações
surgem os estereótipos – que podem ser bons quando ajudam a pessoa a se entender diante do mundo; e
que podem ser negativos por possuírem a nítida intenção de ofender - e várias pessoas podem se sentir
fora das do nicho por causa desses estereótipos ou por não querer ser alvo de piadas, e isso pode causar
mais problemas do que trazer soluções. Um exemplo claro é o estereótipo do gay afeminado. Sempre que
os gays são retratados em novelas brasileiras eles têm trejeitos de mulher, e é lógico que não são todos os
gays que são assim.
O movimento LGBT sabe que o ser humano é complexo e que não deve ser colocado em pequenas caixas
que digam o que ele é, mas é necessária essa classificação em siglas/letras para que seja possível explicar
para a sociedade geral o que é ser e o que é viver cada uma dessas letras na pele.
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1.2 Histórico
A luta LGBT é uma luta recente. Começou a ganhar força nos Estados Unidos nos anos 60, no período
chamado de contracultura, que foi um período onde diversos movimentos sociais civis ganharam espaço
no país. Nesta época surgiu o movimento feminista e também os movimentos em favor dos negros, dos
homossexuais e da liberdade sexual.
O marco histórico do movimento LGBT aconteceu em Nova Iorque no dia 28 de junho de 1969 e é
mundialmente conhecido como “Revolta de Stonewall”. Nos anos 60, as minorias não tinham onde nem
como expressar sua sexualidade ou identidade de gênero sem sofrer repressão, mas mesmo assim se
reuniam em alguns bares como o Stonewall Inn. Nesse bar existia uma repressão policial frequente,
porém, em junho de 1969, cansados de sofrer com a repressão e opressão, os frequentadores decidiram
revidar os ataques dos policiais atirando garrafas, pedras, e latas de lixo contra eles. No total foram 600
manifestantes no primeiro dia de protesto. Nos dois dias seguintes o confronto continuou, e cada vez mais
pessoas participaram da revolta. No terceiro dia de confronto, cerca de mil pessoas foram às ruas.
A Revolta de Stonewall mostrou que os LGBT não apanhariam mais calados e lutariam pelos seus
direitos, atitude essa que influenciou o ativismo LGBT pelo mundo inteiro.
No ano seguinte, cerca de 10 mil pessoas se reuniram na frente do bar e realizaram uma marcha em
memória dos confrontos. Desde então, a data é celebrada como o dia do Orgulho LGBT no mundo, e
junho se tornou o mês oficial, tanto nos Estados Unidos como no mundo, das celebrações que envolvem a
comunidade LGBT.
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Em 1978, a bandeira arco-íris, o maior símbolo do orgulho LGBT foi criado por Gilbert Baker para o Dia
de Liberdade Gay de São Francisco. Baker disse que a intenção da bandeira era transmitir a ideia de
diversidade e inclusão, usando “algo da natureza para representar que nossa sexualidade é direito
humano”.
Originalmente a bandeira tinha as seguintes cores, cada uma representando um aspecto diferente da
humanidade:
▪ Rosa - sexualidade
▪ Vermelho - vida
▪ Laranja - cura
▪ Amarelo - luz do sol
▪ Verde - natureza
▪ Turquesa - mágica/arte
▪ Anil - harmonia/serenidade
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▪ Violeta - espírito humano

No Brasil, o movimento LGBT surgiu com força no final dos anos 70 compostos predominantemente por
homens gays, mas em pouco tempo as mulheres lésbicas passaram a reivindicar seu espaço na sociedade.
Nos anos 90 foi a vez dos transexuais, transgêneros e das travestis começarem a participar do movimento.
Mais recentemente, os bissexuais passaram a cobrar do movimento reconhecimento e visibilidade.
O movimento LGBT no Brasil, no início, foi marcado pela afirmação de um projeto de politização da
questão da homossexualidade em contraste às alternativas presentes no "gueto" e em algumas associações
existentes no período anterior ao seu surgimento.
Além disso, existiam dois modos de perceber a sexualidade no Brasil: o tradicional - em que os parceiros
numa relação homossexual são hierarquizados e respectivamente relacionados a papéis sociais e sexuais
relativos aos dois sexos biológicos (gay afeminado, lésbica masculina) - e o moderno - em que os
parceiros são vistos a partir de uma perspectiva igualitária e a orientação do desejo se torna mais
importante para nomeá-los dos que papéis sociais relativos a noções de masculino e feminino ou a
atividade e passividade. Com o avanço do movimento e com o passar dos anos a perspectiva tradicional
de perceber a sexualidade perdeu espaço, e a moderna passou a ser a mais aceita na sociedade. Porém,
vale ressaltar que, no Brasil, ainda existem muitas pessoas com a visão tradicional da sexualidade, o que
muitas vezes causa problemas, pois a visão tradicional geralmente é carregada de preconceito.
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1.3 Importância
Esse movimento é referência fundamental para que a sociedade no Brasil e no mundo reflita sobre temas
como diferença, desigualdade, diversidade e identidade. Um de seus maiores desafios também se coloca
para todos os movimentos sociais, gestores públicos e sujeitos políticos implicados com o combate às
desigualdades: equilibrar-se contingencialmente entre polos dos pares igualdade/diferença e
solidariedade/ identidade, de modo a confrontar a fragmentação e unir forças para a promoção da justiça
social para a diversidade de sujeitos que poderiam ser tomados como integrantes da base do movimento.
Com a visibilidade conseguida pelo movimento LGBT houve muitas conquistas, como é o caso da
conquista do direito a união estável entre os casais homossexuais. Mas ainda existem várias dificuldades
de encaminhamento de demandas via Legislativo e um acolhimento via Judiciário que tem se limitado a
decisões tomadas por juízes ou localidades considerados mais "progressistas", como é o caso da adoção
por casais homossexuais.
É necessário continuar dando visibilidade para o movimento para que mais direitos sejam conquistados e
para diminuir os casos de LGBTfobia que ainda são muito frequentes no Brasil.

CAPÍTULO II – LGBT E TRABALHO

2.1 A LGBTfobia nas Empresas
Entende-se como LGBTfobia a homofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia. A LGBTfobia é todo tipo de
agressão (verbal, física, psicológica, etc) que a comunidade LGBT sofre tanto por quem é heterossexual e
cisgênero como também por pessoas que de alguma forma se encaixam dentro da sigla LGBT. Os casos
de LGBTfobia vindo de pessoas heterossexuais e cisgêneras é muito mais frequente e noticiado, e
também muito mais simples de se identificar, mas não é incomum notar dentro do meio LGBT casos de
gays sendo lesbofóbicos, por exemplo.
Essa violência contra a comunidade LGBT não está apenas nas ruas e não vem exclusivamente de
desconhecidos. Ela está presente em todos os âmbitos da sociedade e pode surgir de quem menos se
espera. Pais, mães e irmãos são, em grande parte, os primeiros agressores. Com o passar do tempo, a
violência se estende para ambientes como a escola, faculdade e o trabalho.
De acordo com o Grupo Gay da Bahia (GGB) foram registradas 343 mortes de LGBTs, entre janeiro de
dezembro de 2016. Ou seja, a cada 25 horas um LGBT foi assassinado. E de acordo com a ONG alemã
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Transgender Europe o Brasil teve 546 mortes de transexuais entre 2011 e 2015. Quando contamos os
assassinatos de lésbicas, gays e bissexuais nestes últimos quatro anos, o número, contabilizado pelo
Grupo Gay da Bahia, salta para 1.560, o que faz do Brasil o campeão mundial de crimes contra as
minorias sexuais.

A legislação no para combater a LGBTfobia praticamente não existe no Brasil. Homofobia ainda não é
considerada crime e um homossexual muitas vezes é impedido de doar sangue somente por conta de sua
orientação sexual.
Em São Paulo, uma lei estadual penaliza estabelecimentos por homofobia. Se uma loja ou restaurante
paulista discriminar por orientação sexual, terá que pagar multa e pode até ter a licença de funcionamento
cassada. Porém, muita gente não tem conhecimento da legislação. Nem os empresários, tampouco os
representantes do Estado na segurança pública.
A LGBTfobia no trabalho também tem feito muitas vítimas. Hoje, cada vez mais, o Poder Judiciário se vê
abarrotado por casos envolvendo desrespeito à dignidade das pessoas LGBTs, vítimas de assédio.
No ambiente de trabalho, as situações LGBTfóbicas acontecem não só no momento da contratação, mas
também na convivência com os/as colegas de trabalho e na própria relação com a gestão. Não são raros os
casos em que pessoas LGBT são levadas a esconder sua sexualidade para continuar no cargo. Um dos
fatores influentes nesse cenário é a falta de compreensão plena sobre o que é orientação sexual e
identidade de gênero.
O estigma e a discriminação presentes no ambiente de trabalho trazem impactos diretos à saúde mental do
trabalhador e da trabalhadora LGBT e afetam também a qualidade do serviço prestado. No caso das
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travestis e transexuais, adentrar o mercado de trabalho formal é, em 90% dos casos, algo longe da
realidade.
O caso mais recente envolvendo uma pessoa LGBT, é o de um homem gay que foi demitido pelo Banco
ITAU porque resolveu postar um vídeo comemorando o seu noivado com outro homem. Para essa
empresa, não importou se esse funcionário recebeu prêmios por sua competência no trabalho, batendo
todas as metas e com resultados acima da média. O que importou foi a “atitude inapropriada”,
(justificativa do próprio banco) do funcionário beijando outro homem num vídeo, assim, diga-se, como
fazem todos os casais heterossexuais apaixonados.
Muitas vezes as empresas investem em propaganda para passar uma imagem de moderna e progressista
para ser bem vista no mercado. O problema é que grande parte dessas empresas são extremamente
intolerantes e conservadoras, causando um grande desconforto nas minorias que trabalham nesses locais.
Infelizmente ainda são poucas as empresas que realmente possuem uma política de inclusão para as
minorias.

2.2. Transexuais
Para tratar da questão dos transexuais e transgêneros é preciso saber, em primeiro lugar, a diferença entre
identidade de gênero e orientação sexual.
- Identidade de gênero: gênero com que a pessoa se identifica. Há quem se perceba como homem, como
mulher, como ambos ou mesmo como nenhum dos dois gêneros: são os chamados não binários.
Cisgênero: Identifica-se com o mesmo gênero que lhe foi dado no nascimento; transexual e/ou
transgênero: Identifica-se com um gênero diferente daquele que lhe foi dado no nascimento.
- Orientação sexual: depende do gênero pelo qual a pessoa desenvolve atração sexual e laços românticos:
heterossexual: por alguém de outro gênero; homossexual: por alguém do mesmo gênero; bissexual: por
ambos.
A letra “T” da sigla LGBT faz referência aos transexuais e transgêneros, e estes são os mais invisíveis e o
que mais morrem dentro da comunidade LGBT. No Brasil, a expectativa de vida de um transexual é de
aproximadamente 35 anos.
A transfobia (termo especifico para lidar com o preconceito aos transexuais e transgêneros) na sociedade
em geral, mas principalmente no mercado de trabalho faz com que 90% da população trans recorra a
11

prostituição na rua em algum momento da vida, de acordo com a Associação Nacional de Travestis e
Transexuais (Antra).
Dentre os diferentes segmentos presentes na sigla LGBT, a realidade de travestis e transexuais é a que
merece maior atenção: pela ausência significativa dessas pessoas no mercado de trabalho formal,
sobretudo nas grandes empresas; e pelo tratamento discriminatório e até violento que recebem mesmo
quando conseguem se inserir ou já estão inseridas no mercado de trabalho (no caso de realizarem
processos de adequação à identidade de gênero após a contratação)
Boa parte das companhias ainda se fecha para a entrada de transexuais, principalmente se forem empresas
brasileiras. Das empresas participantes do Fórum de Empresas e Direitos LGBT todas são estrangeiras.
Alguns exemplos são: Google, Carrefour, Facebook e IBM. Sem legislação específica que garanta espaço
no mercado de trabalho, transexuais e travestis dependem de iniciativas pontuais por parte dessas
empresas e de algumas outras para conseguir um emprego.
A contratação de transexuais, tanto no serviço público quanto no privado, esbarra em situações em que a
empresa precisa ter definições claras para evitar abusos: como o uso do nome social, a tolerância entre os
funcionários e até mesmo a utilização do banheiro de acordo com o gênero que a pessoa se identifica. O
problema é que na maioria dos casos a pessoa trans não possui seus documentos com seu nome social, e,
infelizmente, para o RH de muitas empresas a aparência é um fator determinante, então quando um
transexual se apresenta com um nome do gênero oposto ao qual ele se identifica ele é descartado na hora.
Mesmo com uma alta escolaridade os descartes são frequentes.
Ainda não existe uma lei aprovada que facilite a mudança de nome nos documentos oficiais. Mas existe
um projeto de lei criado para facilitar toda a burocracia existente relacionada ao nome social, é a lei João
Nery.
Uma alternativa para os transexuais é abrir o seu próprio negócio. Porém, segundo dados da Rede
Nacional de Pessoas Trans do Brasil (RedeTrans), 82% das mulheres transexuais e travestis abandonam o
ensino médio entre os 14 e os 18 anos em função da discriminação na escola e da falta de apoio familiar.
Com a baixa escolaridade é muito difícil abrir uma empresa e obter sucesso com ela.
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2.3. Machismo e Lesbofobia
As mulheres sofrem o machismo no mercado de trabalho, assim como são discriminadas na sociedade. A
lesbofobia é caracterizada pelos mesmos assédios e diferenças da mulher heterosexual com um bônus da
descriminação por conta da orientação sexual.
Além de enfrentar os desafios naturais de nascer mulher num país onde a cultura favorece o homem em
todas as formas, ao entrar no mercado de trabalho, a mulher deve lidar com a dupla jornada, assedio
sexual, salários menores e ainda tende a ser vista com preconceito ao conquistar um cargo de liderança
por engravidar.
Segundo um levantamento, o emprego formal feminino cresceu 135% nos últimos 20 anos, entretanto a
diferença salarial atinge quase 70% de homens e mulheres de 39 anos de idade. Além disso, questões
como assédio, preconceito relacionado à maternidade e a questões biológicas de gênero, dificultam a
ascensão feminina na economia.
O estudo liderado pelo pesquisador Renato Meirelles e realizada na segunda metade de 2016 (novembro),
ouviu quase 2000 pessoas (mais de mil mulheres e cerca de 900 homens) e revelou também outros
números bem preocupantes sobre a participação feminina no mercado.
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Dois em cada dez homens (20% deles) se sentem constrangidos em receber menos do que uma mulheres e
concordaram com a frase “o marido sempre deve ganhar mais que a esposa”. Esse número coincide com a
percepção feminina: 72% das entrevistadas afirmam que o homem se sente inferior quando ela é mais
bem sucedida profissionalmente que ele.
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No que diz respeito ao assédio sexual a situação fica ainda pior quando se trata de mulher negra ou
lésbica. No caso da lesbofobia o assédio sexual pode se tornar maior ainda, uma vez que a relação entre
duas mulheres é vista como um “convite” para a maioria dos homens, e no caso da mulher negra por
conta do racismo e objetificação da mulher que ainda é muito presente na nossa sociedade.
O assédio sexual é frequente nas organizações e empresas, mas muitas mulheres não denunciam por medo
de sofrer represálias e até perder o emprego. De acordo com o estudo do portal Vagas.com 10% dos
entrevistados já sofreram algum tipo de assédio sexual no trabalho. Destes, 79% são mulheres e 21% são homens. Os
chefes diretos representam 51,3% dos agressores, enquanto outros superiores hierárquicos representam 32,6% e
funcionários do mesmo nível 11,5%. Cantadas e olhares abusivos estão entre as principais queixas. Apesar da
incidência, o levantamento mostra que apenas 12,5% das pessoas denunciam os assediadores.
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CAPÍTULO III – FORMAS DE INCLUIR OS LGBTs NO MERCADO

3.1 Políticas de inclusão
A gestão da diversidade sexual contribui para erradicar as desigualdades, e não as singularidades, como
sugere a imposição da heteronormatividade. Essa gestão da diversidade permite que as pessoas LGBT
possam se expressar, opinar, participar ativamente do sucesso da empresa sem desaparecer diante da
heteronormatividade que as ignora e oprime
O combate à discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais e transexuais — LGBT — e a defesa de seus
direitos devem ser compreendidos não sob o equivocado prisma da criação de novos direitos, mas sim sob
a correta ótica da aplicação dos direitos humanos a todos, indiscriminadamente. Trata-se da aceitação dos
princípios fundamentais sobre os quais todos os direitos humanos estão assentados: a igualdade de valores
e a igualdade de dignidade de todos os seres humanos.
Em 2004, a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República lançou o Programa
Brasil Sem Homofobia1: Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra LGBT e Promoção
da Cidadania Homossexual, que reflete os avanços políticos, sociais e legais conquistados pelos cidadãos
que compõem o segmento de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e Travestis.
O objetivo é promover a cidadania a partir da equiparação de direitos e do combate à violência e à
discriminação homofóbicas. Para isso, o programa desenvolve ações voltadas para:
• Apoio a projetos de fortalecimento de instituições públicas e não governamentais que atuam na

promoção da cidadania homossexual e/ou no combate à homofobia;
• Capacitação de profissionais e representantes do movimento homossexual que atuam na defesa de

direitos humanos;
• Disseminação de informações sobre direitos, de promoção da autoestima homossexual;
• Incentivo à denúncia de violações dos direitos humanos do segmento LGBT.

A Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre a não discriminação no
emprego e ocupação. De acordo com o documento, os países- -membros que são signatários devem
proteger todas as pessoas contra a discriminação no ambiente de trabalho e também aquelas que estão se
preparando para trabalhar ou procurar trabalho. A Convenção 111 trata a discriminação como sendo “toda
distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência
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nacional ou origem social que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de
tratamento em matéria de emprego ou profissão”.
Um dos marcos de referência mais recentes e importantes nessa jornada pelos direitos humanos da
população LGBT nas Nações Unidas é o documento Nascidos Livres e Iguais – Orientação Sexual e
Identidade de Gênero no Regime Internacional de Direitos Humanos.7
A função da publicação é definir as obrigações que os Estados têm com as pessoas LGBT e referenciar os
mecanismos utilizados pelas Nações Unidas no trato com esse tema a partir de cinco passos:
1.

Proteger as pessoas da violência homofóbica, lesbofóbica e transfóbica. Incluir a orientação

sexual e identidade de gênero como características protegidas por leis criminais contra o ódio.
2.

Prevenir a tortura e o tratamento cruel, desumano e degradante às pessoas LGBT em detenção

através da proibição de tais atos, garantindo que as vítimas sejam socorridas.
3.

Revogar leis que criminalizam a homossexualidade, incluindo todas as que proíbam a conduta

sexual privada entre adultos do mesmo sexo.
4.

Proibir a discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero.

5.

Proteger a liberdade de expressão, de associação e de reunião pacífica entre pessoas intersexo e

LGBT.
Foram elaborados os 10 Compromissos da Empresa com a Promoção dos Direitos LGBT, de maneira a
criar uma agenda de ações práticas que expressasse as demandas legítimas da sociedade, a normativa
internacional de direitos humanos, as expectativas do movimento de responsabilidade social empresarial e
os diálogos em torno das práticas já presentes em algumas empresas no Brasil.
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A empresa, por meio de sua liderança, deve comprometer-se com a promoção dos direitos humanos das
pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, o que implica:
➢

Observância dos princípios, leis e normas de respeito aos direitos humanos direta ou

indiretamente relacionados ao segmento LGBT; atuação visando à expansão desses direitos na sociedade
e, voluntariamente, no âmbito da empresa e seus relacionamentos; afirmação da diversidade humana
como valor a ser respeitado e promovido, rejeitando a discriminação e a violência mesmo quando a
legislação não gerar exigências específicas sobre a empresa;
➢

Engajamento da empresa e de seus empregados (as) no respeito à diversidade sexual, com

posturas e práticas que se concretizem em políticas, processos e procedimentos que promovam igualdade,
tratamento justo e liberdade de expressão em ambiente respeitoso, livre de assédios e de práticas de
discriminação;
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➢

Engajamento da empresa e sua cadeia de valor no respeito à diversidade sexual, incentivando e

apoiando ações, no relacionamento com todos os stakeholders ou públicos, que expressem o compromisso
com os direitos humanos, a defesa, proteção e ampliação dos direitos do segmento LGBT.
Apesar de existir uma quantidade significativa de políticas de inclusão da comunidade LGBT no mercado de
trabalho, ainda são poucas as empresas que se comprometem a seguir tais políticas. São elas: Accenture, Alcoa,
Anglo American, Atento, BB Mapfre, BASF, Bradesco, Bunge, Caixa, CEVA Logistics, CITI, Comitê
Rio 2016, Deloitte, Dow, GE, Google, Grupo Carrefour, Grupo Fleury, HSBC, Hospital Albert Einstein,
IBM, IFF, International Paper, Itaú Unibanco, KPMG, Leão Alimentos e Bebidas, Masisa, Metrô SP,
Monsanto, Natura, Oracle, P&G, Pernambucanas, Pfizer, Porto Seguro, PwC, Santander, SAP, Sodexo,
Walmart e Whirlpool.
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3.2 Cultura Organizacional
A cultura organizacional é responsável por reunir os hábitos, comportamentos, crenças, valores éticos e
morais e as políticas internas e externas de uma empresa. Uma boa cultura pode motivar os funcionários e
ajudá-los a crescer junto com o empreendimento. É a cultura organizacional que vai desenvolver
diretrizes para uma empresa de sucesso, a começar pela forma como os funcionários vão enxergar o
negócio e agir dentro dele. Quem investe em uma gestão de pessoas e uma cultura corporativa de
qualidade acaba gerando maior satisfação entre os clientes e obtendo maior lucro em suas atividades.
É muito importante deixar bem claro quais são os valores, visões e ideias em que a organização acredita.
Se alguns funcionários não estiverem diretamente ligados à cultura organizacional, podem acabar tendo
comportamentos incompatíveis com o que sua empresa deseja transmitir. E sendo representante da
empresa, qualquer colaborador desalinhado é suficiente para causar uma má impressão do negócio.
A cultura organizacional de uma empresa possui três níveis distintos: os artefatos, os valores
compartilhados e os pressupostos.
➢

Artefatos: é considerado o primeiro nível por ser mais o perceptível e superficial. São os

produtos, serviços e padrões que nos indicam visual e auditivamente como é a cultura organizacional da
empresa. Os símbolos, rituais, cerimônias e histórias são exemplos de artefatos
➢

Valores compartilhados: é o segundo nível da cultura de uma empresa. São os valores que se

tornam relevantes ao ponto de definir a razão pela qual os colaboradores fazem o que fazem.
➢

Pressupostos: é o terceiro e último nível da cultura organizacional. São as pressuposições,

sentimentos e crenças inconscientes das quais os colaboradores da empresa acreditam.
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Promover a diversidade na gestão empresarial significa compromisso com demandas legítimas da
sociedade e da própria organização, expressas na sua identidade organizacional missão, visão, valores,
princípios, códigos de conduta e políticas relacionadas a essa identidade. A empresa se torna mais perene
quando consegue combinar os interesses legítimos da sociedade com os interesses legítimos do negócio
expressos em seu propósito, maneira de ser, de realizar suas atividades e se relacionar com diferentes
stakeholders. A relação com a normativa internacional de direitos humanos é o que qualifica um interesse
como legítimo. Quanto mais próximos dos princípios e enunciados da normativa de direitos humanos,
baseados em consensos internacionais de respeito à dignidade humana e assentados no compromisso de
promover desenvolvimento sustentável, mais legítimos são os interesses e demandas da sociedade e da
empresa.
Além disso, negócios bem-sucedidos são aqueles que se afastam da superficialidade dos discursos e
buscam práticas que sejam consistentes, coerentes e percebidas pela sua integridade, dignidade,
familiaridade e vivência cotidiana daquilo que a empresa diz ser e pretende significar para as pessoas. O
resultado obtido com o olhar atento e respeitoso à comunidade LGBT é fruto de um conjunto de
princípios e práticas vivenciados, não apenas uma estratégia de marketing que dialoga com essa
comunidade.
A valorização e promoção da diversidade convidam a expressar o respeito a todas as pessoas como
padrão de conduta ética inquestionável. A homofobia e suas variadas expressões práticas podem pôr uma
empresa em risco quanto à sua imagem, reputação, com processos e custos que não são, evidentemente,
desejáveis.
A homofobia pode afastar a empresa de talentos, de clientes, de fornecedores, de resultados financeiros
ou lucros e, mais importante, de sua própria identidade, onde está inscrito seu propósito, missão, visão e
valores.
Práticas que justificam a atenção às pessoas LGBT apenas com base no lucro que a empresa
potencialmente

representa

tendem

a

ser

confundidas

com

práticas

oportunistas,

portanto

descomprometidas com o bem-estar e o sucesso do seu público-alvo. Além disso, são desrespeitosas e
ineficazes, não se sustentam por muito tempo, assim como acontece com qualquer outro tema que não
ganhe raízes mais profundas na empresa. A busca por resultados financeiros é impactada negativamente
por abordagens superficiais.
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3.3 Visibilidade
Cada vez mais as companhias estão apresentando seus produtos em propagandas denominadas plurais,
nas quais são retratados casais formados por dois homens ou duas mulheres, para mostrar os novos
arranjos familiares e espelhar a sociedade. Os passos dados por essas empresas mostram que a
publicidade evoluiu num tema considerado tabu até recentemente.
No Dia dos Namorados, a campanha da rede O Boticário mostrou casais hétero e homossexuais se
presenteando para celebrar a data e rapidamente passou a receber críticas e elogios nas redes sociais. Pela
primeira vez em 178 anos de história, a joalheria americana Tiffany & Co. colocou um casal de
homossexuais em uma propaganda de alianças. Retratados numa das fotografias da série, os dois
aparecem ao lado da frase “Will you?” (Você aceita?).
A empresa só vai olhar para fora e se relacionar bem com todos os públicos –ao lançar campanhas
publicitárias, por exemplo – se estiver internamente preparada. Podemos ter campanhas publicitárias
excepcionais para explorar o potencial de consumo de determinadas minorias e, mesmo assim,
permanecerem os tabus.
Os países europeus e os EUA estão mais avançados que o Brasil. Por enquanto, as mais abertas ao debate
e inserção dessas políticas são as multinacionais e grandes empresas nacionais.
A sedimentação dos direitos para a comunidade LGBT passa pela aprovação de leis que os garantam.
Com a eleição de um Congresso Nacional mais conservador e o aumento expressivo de legisladores
ligados às bancadas ruralistas, evangélicas e de segurança, o avanço de pautas mais liberais, nas quais
estão incluídas as relacionadas aos direitos LGBT, vive um período de estagnação.
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CONCLUSÃO
Valorizar a diversidade significa considerar o conjunto de características das pessoas como fonte de
riqueza, algo essencial para a vida e também para a vitalidade das organizações e da sociedade. Algo
simples e, no entanto, cheio de desafios no campo da gestão empresarial e do relacionamento com
diferentes stakeholders.
Por variados motivos, a diversidade é ignorada, desconsiderando-se a pluralidade de características,
perspectivas, expectativas e demandas concretas que ela apresenta para as organizações e suas atividades.
Para efetivar essa desvalorização da diversidade, um único padrão de ser humano é imposto e eleito como
o normal, o bom, o belo, o correto. E em torno desse padrão único são planejadas todas as coisas, dos
espaços arquitetônicos aos benefícios oferecidos aos empregados, da comunicação aos produtos, serviços
e atendimento oferecidos aos clientes. Valorização da diversidade, direitos humanos e negócios
sustentáveis.
Histórica, cultural ou ideologicamente, esse padrão de normalidade é masculino, heterossexual, branco,
sem deficiência, adulto, magro, católico, entre outros atributos que se confundem com os citados
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anteriormente, de normalidade, moralidade, beleza e capacidade para decidir e liderar as organizações.
Com base nele se formam os estereótipos, surgem preconceitos e práticas de discriminação que nem
mesmo são reconhecidas como tais, uma vez que o correto é ter o perfil desse padrão.
No campo da gestão, o impacto da heteronormatividade não acontece apenas nas atitudes e
comportamentos das pessoas, mas também nas estruturas da organização, rejeitando qualquer outra
possibilidade que não seja a heterossexual na maneira de ser, de agir, de se relacionar. Não se concebe e,
consequentemente, nem mesmo se reconhece como um direito, por exemplo, a possibilidade de acolher
no cadastro de empregados o nome social da pessoa trans.
Valorizar a diversidade é reconhecer a dignidade inerente a todos os membros da família humana e seus
direitos iguais e inalienáveis, como está no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
que afirma que esse reconhecimento “é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo.
Valorizar a diversidade significa pôr em prática o artigo primeiro da declaração, segundo o qual “todas as
pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos”. Essa asserção de que todas as pessoas são iguais
em dignidade e direitos se mostra essencial diante da diversidade que caracteriza a família humana e os
riscos de imposição de padrões que a ignoram ou violentam. A afirmação da igualdade é importante
quando é estabelecido que um tipo humano é superior e outro é inferior, como acontece na relação entre
homens e mulheres (machismo), entre brancos e não brancos (racismo) ou entre heterossexuais e não
heterossexuais (LGBTfobia).
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INTRODUÇÃO
Neste trabalho será apresentado a situação do mercado de trabalho em relação a mulher, abordando relatos
quanto ao conceito de mercado de trabalho, principais mudanças, desigualdade de gênero, principais lutas e
conquistas das mulheres no mercado de trabalho e fatos marcantes durante todo esse processo.
Os temas abordados neste trabalho nos leva a conhecer o qao ardoa e merecida foi a luta das mulheres para
conquistar o seu lugar no mercado no trabalho, mas tais conquistas não foram suficientes levando em
consideração as desigualdades existes nos dias atuais. Apesar de haver uma grande vitória em relação aos
direitos feministas ainda há muito o que melhorar no que diz respeito a igualdade salarial, e posição
imponente dentro de uma organização. Contudo, convido a todos a fazer uma analise a respeito do
posicionamento da mulher no mercdo de trabalho.

CAPÍTULO I: MERCADO DE TRABALHO
1.1 História (Mercado de Trabalho) – Onde tudo começou
O mercado de trabalho é a relação entre oferta de trabalho e procura de trabalhadores, e o conjunto de
pessoas e empresas que em época e lugar determinados, provocam o surgimento e as condições dessa
relação.

Em uma visão classicista, o trabalho é classificado como um produto, pelo qual os trabalhadores atuam
como vendedores e os empregadores como compradores. Os salários e valores são considerados e o
mercado de trabalho é onde acontece toda essa comercialização.

Para Karl Marx, o mercado de trabalho se caracteriza pela luta de classes entre trabalhadores e burguesia, e
na desigualdade da distribuição de riquezas e poder.

De acordo com o Artigo 113, inciso 1 da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei. Mas será que
a realidade é essa mesma? Desde o século XVII, quando o movimento feminista começou a adquirir
características de ação política, as mulheres vêm tentando realmente colocar em prática essa lei.
Isso começou de fato com as I e II Guerras Mundiais (1914 – 1918 e 1939 – 1945, respectivamente),
quando os homens iam para as frentes de batalha e as mulheres passavam a assumir os negócios da família
e a posição dos homens no mercado de trabalho. Mas a guerra acabou. E com ela a vida de muitos homens
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que lutaram pelo país. Alguns dos que sobreviveram ao conflito foram mutilados e impossibilitados de
voltar ao trabalho. Foi nesse momento que as mulheres sentiram-se na obrigação de deixar a casa e os
filhos para levar adiante os projetos e o trabalho que eram realizados pelos seus maridos.
No século XIX, com a consolidação do sistema capitalista inúmera mudanças ocorreram na produção e na
organização do trabalho feminino. Com o desenvolvimento tecnológico e o intenso crescimento da
maquinaria, boa parte da mão-de-obra feminina foi transferida para as fábricas.

Desde então, algumas leis passaram a beneficiar as mulheres. Ficou estabelecido na Constituição de 32 que
sem distinção de sexo, a todo trabalho de igual valor correspondente salário igual; veda-se o trabalho
feminino das 22 horas às 5 da manhã; é proibido o trabalho da mulher grávida durante o período de quatro
semanas antes do parto e quatro semanas depois; é proibido despedir mulher grávida pelo simples fato da
gravidez”. Mesmo com essa conquista, algumas formas de exploração perduraram durante muito tempo.
Jornadas entre 14 e 18 horas e diferenças salariais acentuadas eram comuns.

A justificativa desse ato estava centrada no fato de o homem trabalhar e sustentar a mulher. Desse modo,
não havia necessidade de a mulher ganhar um salário equivalente ou superior ao do homem.

1.2 Principais Mudanças no Mercado de Trabalho
O conhecimento e a busca constante de formação serão cada vez mais valorizados. Uma forte evidência nos
dias atuais está sendo a sensação de movimentação de pessoas da sua zona de conforto, percebe-se cada
vez mais uma mudança na forma de pensar e agir. Fatores que incluem ferramentas tecnológicas, novas
formas de hierarquia, flexibilidade nos horários e diferentes ambientes de trabalho, fazem parte do pacote
de mudanças e transformações que o mercado de trabalho e as empresas estão enfrentando atualmente.

Vejamos abaixo as dez principais mudanças durante dez anos no mercado de trabalho segundo, o Portal
InfoMoney que conversou com especialista da área, e o sócio fundador da Alliance Coaching, Pablo
Aversa.

Conectividade: percebeu que durante esses 10 anos, houve um aumento de celulares com acesso à internet
e principalmente, as aparições das redes sociais como o Facebook, Twitter e LinkedIn. De acordo com
Aversa, essas ferramentas impactam diretamente no networking dos profissionais, e este fato aumenta
muito as chances de ampliarem as conexões.
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Sigilo x Imagem: com o acesso às redes sociais, houve um aumento de casos em que as pessoas não
respeitam o sigilo profissional e a ética e tornaram público acontecimentos de dentro das empresas.
Qualidade de Vida: nas últimas décadas, os profissionais ficaram mais conscientes sobre a qualidade de
vida e isso influencia diretamente nos rumos das carreiras. Ou seja, os profissionais estão em busca de
empregos mais próximo a sua residência.
Home Office: aumento do home office é um reflexo na preocupação com a locomoção dos profissionais.
Segundo o especialista as pessoas estão cansadas de serem “escravas do horário” e da agenda corporativa.
Diversidade dentro das Empresas: dentro das organizações houve um crescimento em relação a
contratação de pessoal com diferentes perfis, incluindo variadas gerações, religiões, necessidades especiais
entre outros. Neste aspecto, os empregadores aprenderam que a pluralidade é positiva aos negócios.
Bullying e Assédio Moral: a diversidade dentro das empresas sem a informação fez com que as relações
de trabalho fossem parar na justiça. Para o especialista, na última década houve um aumento de situações
de bullying e assédio moral.
Informalidade: nos últimos anos as gravatas foram se distanciando pouco a pouco do ambiente de
trabalho. As empresas estão mais flexíveis em relação as vestimentas de seus funcionários.
Economias Interligadas: o aumento da interligação das economias no mundo, fez com que os países se
tornassem mais vulneráveis. Isto é, o que acontece no mundo pode impactar diretamente no Brasil e no seu
emprego.
Complexidade: a dependência entre as economias fez com que as empresas se tornassem mais complexas
e isso inclui as estratégias de trabalho. Os profissionais de hoje têm de ser mais flexíveis e resilientes em
relação à sua carreira.
Agilidade Mental: na última década, os profissionais se tornaram mais ágeis para se adaptar a novas
situações e desafios.
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1.3 Qual a Principal Diferença de Mercado Entre Homens e Mulheres?

Dados da pesquisa Estatísticas de Gênero, divulgada pelo IBGE, mostram que cresceu a desigualdade entre
homens e mulheres no mercado formal de trabalho, embora tenha aumentado a proporção de pessoas do
sexo feminino em idade economicamente ativa trabalhando ou buscando emprego a chamada taxa de
atividade. O estudo, elaborado com base em dados do Censo 2010, conclui ainda que as diferenças salariais
entre elas e eles ainda é grande, já que as mulheres recebem cerca de 70% do rendimento médio dos
homens. Além disso, subiu o número de pessoas de sexo feminino que trabalham por conta própria. Outra
estatística do estudo chama atenção: um terço das mulheres de 16 anos ou mais não apresentam qualquer
rendimento.

A pesquisa aponta que vem diminuindo o abismo entre a participação de homens e mulheres no mercado.
Ainda que a taxa de atividade dos homens seja superior à das mulheres, essa diferença caiu de quase 30
pontos percentuais em 2000 para pouco mais de 21 em 2010, o que se deve não apenas ao maior
crescimento desta taxa entre as mulheres, mas também à sua redução entre os homens. A variação foi de
79,7% para 75,7% entre o sexo masculino e de 50,1% para 54,6% entre o feminino. Com o corte por idade,
o IBGE verificou que, entre as jovens mulheres, a taxa de atividade cresceu de forma mais branda que o
observado para os demais grupos etários.
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Apesar do aumento do emprego ou da procura por um trabalho entre as mulheres em idade
economicamente ativa, no quesito formalização, a situação feminina continua desfavorável. A formalização
entre as mulheres passou de 51,3% para 57,9%, mas foi inferior ao observado entre os homens: de 50%
para 59,2%. Essa taxa é a porcentagem da população ocupada em trabalhos formais. O maior índice entre
as mulheres está em Florianópolis e a menor, em Belém.

No recorte envolvendo o emprego com carteira assinada, a proporção de homens com carteira assinada
cresceu mais do que a das mulheres. Esse índice aumentou de 32,7% em 2000 para 39,8% em 2010 entre as
trabalhadoras. No caso das pessoas de sexo masculino, esse crescimento foi mais acentuado: de 36,5% para
46,5%.

O aumento da formalização dos homens foi mais intensa do que a das mulheres. Os homens já tinham um
indicador maior que o das mulheres, e quando o indicador deles acelera mais que o das mulheres, embora o
das mulheres tenha avançado, você aumenta um pouco a desigualdade nesse fator - afirmou Bárbara Cobo,
da Coordenação de População e Indicadores Sociais do IBGE.

Outro dado do levantamento é que aumentou a proporção de mulheres trabalhadoras com 16 anos ou mais
que atuam por conta própria. Esse índice era de 16,7% em 2000 e 17,3% em 2010. No caso do homem,
houve redução, de 28,2% para 24,7%.

MULHERES RESPONSÁVEIS PELAS FAMÍLIAS
O IBGE, com base em dados coletados no Censo 2010, verificou que a proporção de famílias que tinham a
mulher como responsável foi de 37,3% em 2010. Em 2000, esse percentual era 22,2%. Essa situação
acontecia mais nas áreas urbanas (39,3%) do que no meio rural (24,8%). A pesquisa concluiu que em
87,4% desses casos, a família é constituída pela mulher e por filhos, sem cônjuge. O instituto fez um
cruzamento que confirmou que 30,3% das famílias que contam com filhos de até 5 anos de idade têm a
mulher como responsável. A cidade em que mais mulheres são responsáveis pelas famílias é Pugmil, em
Tocantins.

Quando o Censo se refere a domicílios - e não somente a famílias, a pesquisa constata que 38,7% das
mulheres são responsáveis pelas casas. Isso porque, numa mesma residência, podem morar dois núcleos
familiares distintos. A mulher e o marido, com filhos, que moram junto com os sogros são considerados
como famílias conviventes.
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UM TERÇO DAS MULHERES NÃO TÊM RENDIMENTO
O instituto analisou ainda a contribuição de cada gênero para a composição da renda familiar e constatou
que, em 2010, as mulheres de 10 anos ou mais contribuíam em média com 40,9% do rendimento da família
contra 33% em 2000 e o homem, com 59,1%. Esse percentual é diferente, de acordo com a estrutura
familiar: para aquelas formadas por casais, as médias da participação do rendimento feminino foram de
33,5%, quando não havia filho; e de 31,7%, quando havia filho na família, enquanto nas chamadas famílias
monoparentais com a mulher responsável e sem cônjuge e com filho o indicador atingiu 70,8%. Quanto
mais baixo é o rendimento da família, maior a contribuição percentual da mulher.

A pesquisa do IBGE mostrou que ainda é alto o percentual de mulheres de 16 anos ou mais sem qualquer
tipo de rendimento. Em 2010, a taxa era de 30,4%, contra 45,3% em 2000.

MAIS IDADE, MAIS DESIGUAL
Pela primeira vez, o instituto fez uma comparação entre os grupos nos extremos das tabelas, os homens
brancos e as mulheres pardas. Verificou que o rendimento médio das mulheres pretas ou pardas (R$ 727)
correspondia a 35% do rendimento médio dos homens brancos (R$ 2.086).

O rendimento médio da população ocupada aumenta com a idade para ambos os sexos, assim como a
desigualdade de rendimento por sexo. Isso significa que, quando entram para uma empresa como
estagiários, por exemplo, homens e mulheres recebem o mesmo salário. A diferença passa a existir na
medida em que vão ganhando experiência. Em média, as jovens de 18 a 24 anos de idade recebiam 88% do
rendimento dos homens, enquanto as mulheres de 60 anos ou mais de idade apresentavam um rendimento
equivalente a 64% do rendimento dos homens nesta faixa etária. A maior desigualdade entre os
rendimentos médios de homens e mulheres está em Tocantins.

Já de algum tempo para cá, as mulheres têm se escolarizado mais, são maioria entre os universitários, têm
maior taxa de frequência escolar, menos atraso escolar em relação aos homens. Mas, por motivos que vão
além das perspectivas educacionais, você não vê esse maior preparo das mulheres sendo refletido no
mercado de trabalho. Um dos vários motivos que a gente pode apontar é a questão da maternidade. A
mulher ainda enfrenta a questão da dupla jornada de trabalho. Os cuidados com a família e com os afazeres
domésticos estão substancialmente a cargo das mulheres. As mulheres têm que conciliar trabalho,
maternidade e afazeres domésticos.
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NA ÁREA DA SAÚDE, UMA DAS MAIORES DIFERENÇAS SALARIAIS
O estudo mostra que as áreas gerais de formação nas quais as mulheres de 25 anos ou mais de idade estão
em maior proporção Educação (83,0%) e Humanidades e Artes (74,2%) são justamente as que registram os
menores rendimentos médios mensais entre as pessoas ocupadas (R$ 1.810,50 e R$ 2.223,90,
respectivamente).

Outro dado mostra que o rendimento feminino não se iguala ao masculino em nenhuma das áreas gerais.
Isso se mantém mesmo quando a proporção de mulheres se torna equivalente à dos homens, em áreas como
Ciências Sociais, Negócios e Direito, em que as trabalhadoras es recebiam apenas 66,3% do rendimento
dos homens. As maiores diferenças salariais entre os dois gêneros estão principalmente nos setores de
serviços (no qual mulheres recebem 53,2% do rendimento médio dos homens), saúde e bem-estar social
(na qual o percentual é de 55,6%), além de agricultura e veterinária (cuja razão é de 62,5).

CAPÍTULO II: A BUSCA DA IGUALDADE NO MERCADO DE TRABALHO

2.1 Conquistas no Mercado de Trabalho
São diversas as desigualdades existentes na sociedade brasileira. Uma das mais evidentes refere-se às
relações de gênero, menos relacionada à questão econômica e mais ao ponto de vista cultural e social,
constituindo, a partir daí as representações sociais sobre a participação da mulher dentro de espaços
variados, seja na família, na escola, igreja, nos movimentos sociais, enfim, na vida em sociedade.

Nas últimas décadas do século XX, presenciamos um dos fatos mais marcantes na sociedade brasileira, que
foi a inserção, cada vez mais crescente, da mulher no campo do trabalho, fato este explicado pela
combinação de fatores econômicos, culturais e sociais.
Em razão do avanço e crescimento da industrialização no Brasil, ocorreram a transformação da estrutura
produtiva, o contínuo processo de urbanização e a redução das taxas de fecundidade nas famílias,
proporcionando a inclusão das mulheres no mercado de trabalho.
Segundo a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) realizada pelo IBGE em 2007, a
população brasileira chega a quase 190 milhões de brasileiros, com a estimativa de 51% de mulheres.
Segundo dados do IBGE de 2000, a PEA (População Economicamente Ativa) brasileira, em 2001, tinha
uma média de escolaridade de 6,1 anos, sendo que a escolaridade média das mulheres era de 7,3 anos e a
dos homens de 6,3 anos.
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Uma constatação recorrente é a de que, independente do gênero, a pessoa com maior nível de escolaridade
tem mais chances e oportunidades de inclusão no mercado de trabalho. Conforme estudos recentes,
verifica-se, mesmo que de forma tímida, que a mulher tem tido uma inserção maior no mercado de
trabalho. Constata-se, também, uma significativa melhora entre as diferenças salariais quando comparadas
ao sexo masculino. Contudo, ainda não foram superadas as recorrentes dificuldades encontradas pelas
trabalhadoras no acesso a cargos de chefia e de equiparação salarial com homens que ocupam os mesmos
cargos/ocupações.
Ainda nos dias de hoje é recorrente a concentração de ocupações das mulheres no mercado de trabalho,
sendo que 80% delas são professoras, cabeleireiras, manicures, funcionárias públicas ou trabalham em
serviços de saúde. Mas o contingente das mulheres trabalhadoras mais importantes está concentrado no
serviço doméstico remunerado; no geral, são mulheres negras, com baixo nível de escolaridade e com os
menores rendimentos na sociedade brasileira.
Segundo o Seade – Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, do governo do Estado de São Paulo –
quanto ao “comportamento do desemprego feminino na Região Metropolitana de São Paulo, observa-se
que, em 1985, essa taxa era de 15,5% para as mulheres e de 10,1% para os homens, aumentando, em 2000,
para 20,9% e 15,0%, respectivamente. Isso significa que na RMSP Região Metropolitana de São Paulo, em
2000, uma em cada cinco mulheres que integravam a População Economicamente Ativa, encontrava-se na
condição de desempregada. ”
O total das mulheres no trabalho precário e informal é de 61%, sendo 13% superior à presença dos homens
(54%). A mulher negra tem uma taxa 71% superior à dos homens brancos e 23% delas são empregadas
domésticas. Necessariamente, a análise da situação da presença feminina no mundo do trabalho passa por
uma revisão das funções sociais da mulher, pela crítica ao entendimento convencional do que seja o
trabalho e as formas de mensuração deste, que são efetivadas no mercado.
O trabalho não remunerado da mulher, especialmente o realizado no âmbito familiar, não é contabilizado
por nosso sistema estatístico e não possui valorização social - nem pelas próprias mulheres - embora
contribuam significativamente com a renda familiar e venha crescendo. O que se conclui com os estudos
sobre a situação da mulher no mercado de trabalho é que ocorre uma dificuldade em separar a vida familiar
da vida laboral ou vida pública da vida privada, mesmo em se tratando da participação no mercado de
trabalho, na população economicamente ativa.
Você entra numa empresa e percebe, a grosso modo, que 80% das pessoas que nela trabalham são
mulheres. A Segunda constatação, porém, é mais surpreendente: apenas 10% destas mulheres ocupam
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cargos de chefia. Se esta é a regra geral, não se pode afirmar exatamente. No entanto, de acordo com o
estudo realizado pelo Hudson Institute, dos Estados Unidos, o “Workforce 2000: Work and Workers for th
21 st. Centuty” (Força de Trabalho 2000:
Trabalho e Trabalhadores para Século XXI), este quadro vai mudar. Ou melhor, já está mudando, e esta é
uma tendência global. As mulheres, dizem os especialistas, serão as líderes deste milênio.
A expectativa é de que neste século, pela primeira vez na história, as mulheres superem em número os
homens nos postos de trabalho. Se souber aproveitar isso, capitalizando oportunidades emergentes, o
impacto no mercado de trabalho será, de fato, singular. Significa o rompimento de uma forte estrutura, as
hierarquias empresariais moldadas pelos homens a partir da Era Industrial. A mulher da atualidade nem de
longe tem o mesmo perfil daquelas que encontravam realização trabalhando nas linhas de produção.
A diferença comportamental entre meninos e meninas é evidente desde os primeiros anos.
Pode-se dizer que esta característica é bastante clara durante toda a vida. Mas, qual é, de fato, a atual
realidade no mundo empresarial? Atualmente, os líderes ainda são os homens. São eles que mandam e
detêm a vantagem no jogo. A própria estrutura social deu margem a esta tal divisão de
trabalho. A regra é clara: homens são os que

mandam e

mulheres, as subordinadas.

Em contrapartida, o século 20 mostrou a chamada inversão de papéis, ou seja, as mulheres conquistando
maior destaque no competitivo mundo dos negócios e os homens, por sua vez, assumindo a manutenção do
lar e o cuidado com as crianças. Mas se as mulheres desejarem sair vencedoras nesta empreitada, terão de
dominar as regras que eles criaram.

2.2 Participação da Mulher no Mercado de Trabalho

Pesquisas recentes comprovam um fenômeno que não obedece às fronteiras. Cresce exponencialmente o
número de mulheres em postos diretivos nas empresas. Curiosamente, essa ascensão se dá em vários
países, de maneira semelhante, como se houvesse um silencioso e pacífico levante de senhoras e senhoritas
no sentido da inclusão qualificada no mundo do trabalho. Segundo alguns analistas, esse processo tem
origem na falência dos modelos masculinos de processo civilizatório. Talvez seja verdade. Os homens,
tidos como superiores, promovem guerras, realizam atentados, provocam tumultos nos estádios, destroem o
meio ambiente e experimentam a aflição inconfessa de viver num mundo em que a fibra ótica substituiu o
cipó. Quando já não se necessita tanto de vigor físico para a caça, vale mais o conhecimento que permite
salgar ou defumar a carne, de modo a preservá-la por mais tempo. Enfim, caso Tarzan não se recicle, os
filmes do futuro serão estrelados somente por Jane.
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No Brasil, as mulheres são 41% da força de trabalho, mas ocupam somente 24% dos cargos de gerência. O
balanço anual da Gazeta Mercantil revela que a parcela de mulheres nos cargos executivos das 300 maiores
empresas brasileiras subiu de 8%, em 1990, para 13%, em 2000. No geral, entretanto, as mulheres
brasileiras recebem, em média, o correspondente a 71% do salário dos homens. Essa diferença é mais
patente nas funções menos qualificadas. No topo, elas quase alcançam os homens. Os estudos mostram que
no universo do trabalho as mulheres são ainda preferidas para as funções de rotina. De cada dez pessoas
afetadas pelas lesões por esforço repetitivo (LER), oito são mulheres.
Segundo uma pesquisa recente feita por Grupo de recrutamento e seleção de pessoas, as mulheres
conquistam cargos de direção mais cedo. Tornam-se diretoras, em média, aos 36 anos de idade. Os homens
chegam lá depois dos 40. No entanto, essas executivas ganham, em média, 22,8% menos que seus
competidores de colarinho e gravata. A boa notícia é que essa diferença nos rendimentos vem caindo
rapidamente. Por estar a menos tempo no mercado, é natural que elas tenham currículos menos robustos
que os dos homens. A diferença nos ganhos tende a inexistir em futuro próximo.
Em 1991, a renda média das brasileiras correspondia a 63% do rendimento masculino.
Em 2000, chegou a 71%. As conquistas comprovam dedicação, mas também necessidade. Em 1991, 18%
das famílias eram chefiadas por mulheres. Segundo o Censo, essa parcela subiu para 25%. Das 10,1
milhões de vagas de trabalho abertas entre 1989 e 1999, quase 7 milhões acabaram preenchidas por
mulheres. As pesquisas revelam que quase 30% delas apresentam em seus currículos mais de dez anos de
escolaridade, contra 20% dos profissionais masculinos.

Segundo o Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), houve crescimento da taxa de atividade para as
mulheres em todas as faixas etárias. A pesquisa revela ainda que no ano passado não ocorreu mudança no
perfil etário da População Economicamente Ativa (PEA) feminina.
Em 2001, 30% da PEA feminina correspondiam às mulheres com 40 anos ou mais; 40% àquelas entre 25 e
39 anos; 23% às jovens de 18 a 24 anos; 5% as de 15 a 17 anos; e apenas 1% às que tinham entre 10 e 14
anos.
As estatísticas apontam que há mais mulheres que homens no Brasil. Mostram também que elas vêm
conseguindo emprego com mais facilidade que seus concorrentes do sexo masculino. E que seus
rendimentos crescem a um ritmo mais acelerado que o dos homens.

12

As mulheres sofrem mais do que os homens com o estresse de uma carreira, pois as pressões do trabalho
fora de casa se duplicaram. As mulheres dedicam-se tanto ao trabalho quanto o homem e, quando voltam
para casa, instintivamente dedicam-se com a mesma intensidade ao trabalho doméstico. Embora alguns
homens ajudem em casa, não chegam nem perto da energia que a mulher tende a dar.

Instrução Mudando Concepções
Pesquisas mostram que no Brasil as mulheres são escolhidas para a maior parte das novas vagas.
Coincidentemente, elas têm se preocupado mais do que os homens com a instrução. A Fundação Seade
mostra que, em 1994, 35% das mulheres contavam com o ensino médio completo. Ao final da década, esse
número chegou a 43%.
Na empresa do conhecimento, a mulher terá cada vez mais importância estratégica, pois trabalha
naturalmente com a diversidade e processos multifuncionais. A sensibilidade feminina, por exemplo,
permite a constituição de equipes de trabalho marcadas pela diferença e pela heterogeneidade. E isso é
bom? Certamente que sim. Equipes desse tipo, quando atuam de forma sinérgica, fazem emergir soluções
variadas e criativas para problemas aparentemente insolúveis. A empresa que aposta na singularidade de
seus interlocutores internos se torna mais inteligente, mais capaz e mais ágil.
Nos dias atuais, há belos exemplos da competência feminina em postos de direção nas grandes empresas. É
o caso de Marluce Dias, na Rede Globo, e de Maria Sílvia Bastos Marques, na Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN). Gostaria de citar ainda o caso de Chieko Aoki, do Grupo Blue Tree Hotels, que iniciou a
carreira como secretária bilíngue na Ford e que depois atuou na construtora Guarantã. Com muito esforço e
dedicação, ela criou sua própria empresa de administração hoteleira. A vida da mulher no trabalho é um
paraíso? Ainda não. As pesquisas demonstram a persistência de algum preconceito, que dificulta o
progresso na carreira e mantém os holerites femininos mais magros que os masculinos. Diretoras
pesquisadas, por exemplo, recebem 22,8% menos que seus colegas. De maneira geral, no Brasil, as
mulheres ganham o equivalente a 61% do salário dos homens. O problema afeta especialmente as
profissões de salário mais baixo. Quando sobem na carreira e adquire maior qualificação, as mulheres têm
seu talento mais bem remunerado. Assim, no topo elas quase se igualam aos homens. O mais interessante é
que nesse processo de conquista as mulheres que mais avançam são justamente aquelas que não fazem da
condição feminina seu cavalo de Tróia. O feminismo não as levou além das manchetes de jornais e
noticiários de televisão. Nenhuma mulher se tornou astronauta, juíza da Suprema Corte, presidente de uma
corporação apenas por não ser homem. Ou seja, não subiram por necessidade das corporações de
diversificar seu quadro. Subiram por seus méritos medidos pelos padrões que valem tanto para homens
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quanto para mulheres. Poderiam ter subido em maior número? Ou seja, já que são mais da metade da
população, deveriam ser também mais da metade dos líderes empresariais, dos deputados e senadores?
Mais da metade dos médicos e engenheiros? A resposta a essa pergunta vem de um estudo estatístico feito
pela Universidade Harvard, nos Estados Unidos, segundo o qual isso é uma questão a que só o tempo
responderá. É inútil fazer projeções. Se as mulheres passarem a ser maioria em todos os degraus de entrada
das profissões em questão, não haverá discriminação nem preconceito que as impeçam de chegar em
igualdade de condições ao topo da pirâmide das empresas e das instituições.
A beleza do estudo de Harvard está em que, se a condição feminina, ao contrário do que se imagina, não
atrasou a chegada das mulheres ao mercado de trabalho, essa mesma condição também não é motor de seu
progresso.

2.3 O Trabalho da Mulher no Brasil
Pouco a pouco as mulheres vão ampliando seu espaço na economia nacional. O fenômeno ainda é lento,
mas constante e progressivo. Em 1973, apenas 30,9% da População Economicamente Ativa (PEA) do
Brasil era do sexo. Segundo os dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD), em 1999,
elas já representavam 41,4% do total da força de trabalho. Um exército de aproximadamente 33 milhões.

Em Santa Catarina, elas ocupavam 36,7% das vagas existentes em 1997. Quatro anos depois, em 2000,
mais 62 mil mulheres ingressaram pela primeira vez no mercado, aumentando a participação em 1,1 ponto
percentual. Analisando este fenômeno, temos que levar em conta um universo muito maior, pois há uma
mudança de valores sociais nesse caso. A mulher deixou de ser apenas uma parte da família para se tornar
o comandante dela em algumas situações. Por isso, esse ingresso no mercado é uma vitória. O processo é
lento, mas sólido. Outra peculiaridade que acompanha a mulher é a sua “terceira jornada”. Normalmente,
além de cumprir suas tarefas na empresa, ela precisa cuidar dos afazeres domésticos. Isso acontece em
quase 90% dos casos. Em uma década, o número de mulheres responsáveis pelos domicílios brasileiros
aumentou de 18,1% para 24,9%, segundo os dados da pesquisa “Perfil das Mulheres Responsáveis pelos
Domicílios no Brasil”, desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As catarinenses conquistaram mais vagas no setor de serviços, onde representam 46,9% do total de
empregados. Numa pesquisa de amostragem, o grupo mostra que 31,6% dos cargos de encarregado são
ocupados por mulheres.
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Para as mulheres a década de 90 foi marcada pelo fortalecimento de sua participação no mercado de
trabalho e o aumento da responsabilidade no comando das famílias. A mulher, que representa a maior
parcela da população, viu aumentar seu poder aquisitivo, o nível de escolaridade e conseguiu reduzir a
defasagem

salarial

que

ainda

existe

em

relação

aos

homens.O

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou dois estudos com o balanço dos ganhos e as
dificuldades enfrentadas pelas brasileiras ao longo dos anos 90. A renda média das trabalhadoras passou de
R$ 281,00 para R$ 410,00. As famílias comandadas por mulheres passaram de 18% do total para 25%. A
média de escolaridade dessas “chefes de família” aumentou em um ano de 4,4 para 5,6 anos de estudos. A
média salarial passou de R$ 365 para R$ 591 em 2000. Uma dificuldade a ser vencida é a taxa de
analfabetismo, que ainda está 20%.

Outra característica da década foi consolidar a tendência de queda da taxa de fecundidade iniciada em
meados da década de 60. As mulheres têm hoje 2,3 filhos. Há 40 anos, eram 6,3 filhos. A história da
mulher no mercado de trabalho, no Brasil, está sendo escrita com base, fundamentalmente, em dois
quesitos: a queda da taxa de fecundidade e o aumento no nível de instrução da população feminina. Estes
fatores vêm acompanhando, passo a passo, a crescente inserção da mulher no mercado e a elevação de sua
renda. A analista do Departamento de Rendimento do IBGE Vandeli Guerra defende que a velocidade com
que isto se dá não é o mais relevante. O que estamos constatando é uma quebra de tabus em segmentos que
não empregavam mulheres. Nas Forças Armadas, por exemplo, elas estão ingressando pelo oficialato. Para
consolidar sua posição no mercado, a mulher tem cada vez mais adiado projetos pessoais, como a
maternidade. A redução no número de filhos é um dos fatores que tem contribuído para facilitar a presença
da mão-de-obra feminina, embora não isto seja visto pelos técnicos do IBGE como uma das causas da
maior participação da mulher no mercado.
A redução da fecundidade ocorreu com mais intensidade nas décadas de 70 e 80. Os anos 90 já começaram
com uma taxa baixa de fecundidade: 2,6% que cai para 2,3% no fim da década. Com menos filhos, as
mulheres puderam conciliar melhor o papel de mãe e trabalhadora.

CAPÍTULO III: LUTAS, GARANTIAS E VITÓRIAS

3.1 As Lutas das Mulheres
Em dias como hoje, Dia Internacional da Mulher, maior é a reflexão sobre o papel da mulher na sociedade
e todas as batalhas por ela travadas para que hoje se possa dizer que sim, a mulher é independente, capaz, é
forte em sua delicadeza e individualidade. Por isso me proponho, singelamente, a esboçar um pouco da luta
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feminina no mercado de trabalho, e de algum modo agradecer, por todas essas mulheres que tornaram
possível minha realidade, assim como de todas as mulheres com quem tenho o prazer de conviver.
Há muito tempo a mulher foi vista apenas como um objeto de desejo sexual, e sua função como ser
humano, e até mesmo como base da família, foi deixada de lado e ignorada. Com o passar dos anos,
algumas heroínas se destacaram e a mulher foi conquistando seu espaço aos poucos, apesar de muitas vezes
de forma dificultosa.

Se estudado os livros de história e de evolução da sociedade humana, clara é a observação de que os
historiadores do sexo masculino ignoraram a metade feminina da raça humana, trazendo como importantes
na construção da sociedade e do trabalho somente homens, sendo raros os relatos que demonstram a
mulher como participante disso tudo, ficando-se estas somente à mercê do fato de que estar sustentariam a
construção familiar.

Em antigas imagens históricas que tragam relação com a política, a economia e com as guerras,
dificilmente encontra-se imagens femininas, ou participações de imagens femininas. Os poucos
simbolismos femininos permeiam-se a determinado período histórico, onde pode-se observar a presença de
mulheres em pinturas, na maioria das vezes simbolizando a liberdade, o povo ou a verdade. Contudo, ainda
assim tais figuras estavam sempre nuas, ou com um dos seis descobertos, continuando a retratar a realidade
machista da visão da mulher como objeto sexual. Nota-se também que imagens relacionadas a trabalho
eram sempre representadas por homens, salvo em algumas representações de trabalhos manuais e da
lavoura.

No século XVIII, nas lutas contra os desmandos da metrópole, apesar de pouca repercussão literária, as
mulheres lutaram e trabalharam lado a lado dos homens, porém, quando tais lutas chegaram ao fim e estas
quiseram continuar trabalhando e lutando por seus direitos a estudarem, foram proibidas, pois a sociedade
ainda tinha apenas a visão da mulher como “mãe”, geradora de vidas e responsável pelo cuidado do lar,
entretanto agora com um importante papel social: o de velar pela construção do país em termos de virtude e
moral.

No século que se seguiu o ideal da mulher era de dona de casa, limitada ao cuidado do lar e da família. Em
geral eram os homens que tinham que sair de casa todos os dias para trabalhar por salários e não a mulher.
A mulher só trabalhava fora quando solteira, viúva, separada ou quando o homem não recebia o suficiente
para sustentar a família. Nesse caso elas só trabalhariam enquanto essa situação permanecesse, resultando
preconceitos sociais às famílias que continham mulheres trabalhando, pois estas eram as de classe baixa.
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Com o tempo o número de mulheres casadas trabalhando acabou aumentando, mostrando que os salários
dos homens não estavam sendo suficientes para sustentar a família, fazendo com que fosse necessária a
criação de um salário mínimo para que as necessidades do lar fossem supridas. Assim nasce o salário
mínimo.

No período pré-industrial a economia familiar da maioria da população havia se caracterizado pela
produção doméstica, em que todos os membros da família trabalhavam, seja no campo, no comércio ou nas
pequenas oficinas artesanais. Porém as mulheres continuavam as responsáveis pelo lar. E a mulher que não
precisava trabalhar mostrava o sucesso do marido, simbolizando status. Trabalho e lar eram vistos como
dois campos opostos e incompatíveis para as mulheres de boa família.

A situação da mulher casada não foi alterada, porém a tendência do trabalho feminino em fábricas
continuou estando restrito às mulheres solteiras, ou casadas com crises econômicas. Além disso, o trabalho
feminino não era muito aceito por homens em fábricas, pois apresentavam risco aos seus empregos, de
modo que as mulheres trabalharam pelo mesmo tempo com salários baixíssimos. O que representava para o
sexo masculino uma grande concorrência. Mesmo assim isso não mostrou um aumento no número de
mulheres trabalhando, pois, as mulheres continuavam sendo vistas como inferiores e incapazes de exercer
as mesmas atividades que os homens, e os empregadores não queriam a visão de que em seus
estabelecimentos de trabalho havia a predominância do sexo mais fraco.

Todo esse preconceito em relação à incapacidade da mulher tem origem no Iluminismo, pois a maior parte
dos pensadores iluministas ressaltou o ideal tradicional da mulher como silenciosa, modesta, casta,
subserviente e condenou as mulheres independentes e poderosas.

Contudo, este pequeno aumento do número de mulheres trabalhando gerou um avanço no reconhecimento
da competência das mulheres no campo social, o que fez com que estas tentassem novos rumos na
sociedade. Para que isso fosse possível, muitas mulheres passaram a exigir uma melhor educação para si
mesmas e suas filhas, as mais radicais acharam que deveriam ter acesso às profissões intelectuais e ao voto,
e algumas passaram a defender o acesso à educação para todas as mulheres.

A educação formal para mulheres não era muito valorizada no século XIX, a formação adequada só servia
para que elas pudessem cumprir seus papéis femininos melhor. Assim, as diferenças entre os sexos eram
também reforçadas pela educação diferenciada entre homens e mulheres.
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Porém o surgimento de escolas, internatos e cursos para meninas e moças, justificaram-se pela importância
à instrução formal (saber ler, escrever e um pouco de aritmética), devido pelo papel que futuras mães e
trabalhadoras teriam no desenvolvimento das nações. Mas como a educação formal das meninas era tida
como menos importante que a dos meninos, as garotas tiveram que esperar muito mais tempo pelo direito
social das escolas públicas primárias.

A expansão da educação afetou significativamente a vida das mulheres, que passaram a ter mais acesso ao
domínio público da cultura e a ampliar seus horizontes, abriu-se a elas também a possibilidade de serem
professoras, e a tradição e aceitação de as mulheres ganharem salários inferiores fez com que com o tempo
as mulheres predominassem no ensino de crianças e garotas.

Por todo o século XIX o salário das mulheres era de a metade a dois terços do que ganhavam os homens,
dessa maneira as mulheres tinham grande dificuldade de viverem sós, sem um homem, mais difícil ainda
era sobreviver sem um homem e com filhos para criar. Nas classes trabalhadoras, portanto, o casamento era
também uma parceria de trabalho, e para a grande maioria das mulheres tolerar alguma violência doméstica
era melhor do que viver sem um companheiro.

As mães de família tinham a necessidade de contribuir para a economia doméstica, tendo trabalhos
ocasionais e administrando os ganhos da família. A dupla carga de trabalho era ou ainda é a característica
das mulheres das classes trabalhadoras, e elas procuravam, sempre que possível, ocupações compatíveis
com essa dupla responsabilidade, mudando-as constantemente, ao contrário dos homens, que na maioria
dos casos seguiam uma só carreira a vida inteira.

Como os salários femininos eram menores, os contratadores costumavam chamar mulheres para
determinados empregos, o que acabava caracterizando esses empregos como de mulher ou adequado ao
feminino, e encarando-os como sendo de baixa produtividade.

A necessidade das moças solteiras saírem de suas casas e migrarem para trabalhar ampliava suas visões do
mundo e restringia o controle paterno sobre elas, as tornando mais vulneráveis e facilitando o desamparo, a
prostituição, as gravidezes indesejadas e a bastardia.

Com o aumento da industrialização, os trabalhos domésticos foram deixados para as mulheres. As
trabalhadoras domésticas tinham, em geral, um ordenado maior que a dos homens, beneficiavam-se da
alimentação na casa dos patrões e da possibilidade de morar na casa dos mesmos. Porém, apesar desses
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benefícios, as empregadas tinham sua conduta sob vigilância constante e necessitavam de permissão para
saírem, além de muitas vezes serem sexualmente molestadas pelos homens da casa, e se engravidavam ou
casavam eram despedidas. Não tinham, também, qualquer garantia econômica ou legal em caso de
demissão, doença ou velhice.

As que não tinham a oportunidade de trabalhar em fábricas também tinham um outro meio de ganhar a
vida, com a prostituição. Em geral era bem mais lucrativo que o trabalho nas fábricas, elas chegavam a
ganhar em um dia o que outras mulheres das classes trabalhadoras ganhavam em uma semana. Porém elas
provinham da classe mais pobre da sociedade. No século XIX, na maioria dos países europeus, para essas
mulheres exercerem sua atividade legalmente, deviam ser registradas na polícia, e se caso fossem casadas
tinham que obter também a autorização dos maridos.

As mulheres que trabalhavam nas fábricas recebiam muito pouco, apesar de ser considerado um trabalho
mais digno que o da prostituição, além de tudo isso, quando as mulheres tentavam assumir cargos mais
importantes nas fábricas eram barradas por seus patrões e também por seus colegas de trabalho do sexo
masculino que viam seus salários se desvalorizando cada vez mais.

Os sindicalistas apelavam pelo discurso de que as mulheres eram menos capacitadas que os homens para os
trabalhos nas fábricas, e que também este não era um ambiente propício para estas estarem. Visões como
essas, e também a de que os trabalhos de operárias em fábricas eram temporários, só propiciaram para que
os salários baixos e as suas difíceis condições de trabalho continuassem.

Devido às dificuldades domésticas e ao desinteresse dos contratadores, grande parte das mulheres ganhava
dinheiro trabalhando em casa com trabalhos manuais e sendo pagas por empreitadas ou por peça produzida,
porém eram muito exploradas, e ganhavam menos ainda que as operárias nas fábricas. Os contratadores as
exploravam porque viam que elas não tinham alternativas, e ainda eram apoiadas pelos homens que
trabalhavam nas fábricas, que viam seus empregos comprometidos devido à concorrência. Esses trabalhos
também podiam ser feitos em oficinas, onde várias mulheres trabalhavam juntas. Além da exploração que
elas sofriam também tinham o azar de que os trabalhos eram sazonais.

As mulheres negras sofriam mais ainda, pois eram forçadas a trabalhar nas piores opções de trabalho:
agricultoras nas fazendas, operárias na indústria do tabaco e empregadas no serviço doméstico. No século
XX, elas além de tudo sofriam preconceito por parte das trabalhadoras brancas e eram usadas como
exército de reserva, uma forma de pressão dos patrões contra as greves e as reivindicações trabalhistas.
19

No século XIX, apesar de vigorar o princípio da liberdade que os patrões exerciam nos empregados, a
Europa Ocidental e os EUA cederam às diversas manifestações de diversos setores da opinião pública e
criaram leis trabalhistas que falavam a respeito das condições de trabalhos principalmente de mulheres e
crianças. Porém, como somente as operárias se beneficiaram dessas leis, as mulheres que trabalhavam em
casa, no comércio varejista, nas lojas familiares, no serviço doméstico ou no campo permaneceram sem
regulamentações e sujeitas a explorações.

Mulheres e crianças abaixo de dez anos foram proibidas de exercer trabalhos subterrâneos e onde o
cotidiano era brutal. Foram também reduzidos os tempos de trabalho, primeiro para 12 horas, depois para
10 e mais tarde que proibiam trabalhar de noite fora de casa. Em 1913 a maioria das nações desenvolvidas
tinham leis que protegiam as mulheres.

Conservadores e radicais, defensores e críticos do capitalismo, estavam a favor dessas leis, que tiveram
como uma das consequências a discriminação das mulheres, com base na ideia de que elas eram frágeis e
deviam limitar-se a certos tipos de ocupações.

Os homens e sindicalistas não viam as mulheres como suas aliadas nas reivindicações, por mais dedicadas
que fossem ao movimento dos trabalhadores, a operária era vista como um trabalhador incompleto, alguém
que deveria ficar em casa.

Em meados do século XIX as manifestações trabalhistas femininas eram raras e débeis, devido a não serem
muito organizadas, a não contarem com o auxílio dos companheiros e a suas associações serem frágeis
diante do risco de perderem seus empregos caso se manifestassem, mas mesmo assim operárias marcaram
presença em diversas manifestações e bradaram suas reivindicações na esperança de serem ouvidas.

No final do mesmo século o grau de sindicalização das mulheres foi aumentando e as operárias
conseguiram finalmente serem aceitas por sindicatos masculinos, que ao se darem conta da importância de
tê-las ao lado passaram a fazer campanhas para atraí-las. Os sindicatos de operários não-qualificados, que
crescia nas últimas décadas do século também as alcançou.

Na virada do século, graças a essas reivindicações alguns sindicatos já falavam em pagamento igual para
trabalho igual, e algumas mulheres que aderiram a causa também falavam que a mulher trabalharia no
mercado de trabalho não só por necessidade econômica, mas por vontade própria e desejo de emancipação
pessoal.
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Entretanto, nas primeiras décadas do século XX as mulheres continuavam ganhando pouco e a sociedade a
via com o ideal de esposa, mãe e dona-de-casa.

Outros movimentos também foram os feministas, que iam contra a opressão das mulheres, e lutavam pela
rejeição de ideias tradicionais, como a de que a mulher só serve para cuidar da casa, acreditando que a
ampliação de papéis e opções para as mulheres criaria um mundo melhor para todos.

O desenvolvimento industrial e tecnológico e as economias estatais propiciaram a criação de novos
empregos no setor terciário, que aos poucos foram sendo considerados para as mulheres. Aumentou a
demanda te trabalho feminino nas áreas burocráticas, no ensino, na saúde e no comércio que requeriam
pessoas com certo grau de escolaridade, mas que aceitassem salários baixos. Isso tudo significava uma
nova opção de trabalho para as mulheres.

Contudo, os cargos exercidos pelas mulheres eram geralmente subordinados, não chegavam a chefes e
gerentes e não tinham acesso às profissões mais bem pagas no serviço público ou nas empresas privadas.
Os postos acadêmicos nas universidades dificilmente eram ocupados por acadêmicas, e os homens
profissionais do colarinho branco tinham maior oportunidade de promoção que as mulheres.

O século XX foi conhecido como o século das mulheres, foi o momento em que o movimento das mulheres
viu muitas de suas reivindicações atendidas.

Entretanto se a cidadania pode ser pensada como o direito de ter direito, ou seja, como igualdade e como
eliminação de formas de hierarquia relacionada ao natural, ainda não podemos considerar que o século XX
tenha fornecido às mulheres a plena cidadania, mas devemos reconhecer que algumas conquistas foram
efetivadas.

O direito de votar e de ser eleita tem sido conquistado dificilmente durante o tempo, e até hoje, existem
países que não reconhecem as mulheres como cidadãs com direito à participação política. Os argumentos
para afastá-las do mundo da política é o de que o exercício do direito de voto delas traria conflitos para o
lar, desviando-as de suas funções naturais.

O direito ao voto, contudo, não significou uma igualdade política imediata, pois a tribuna continuou sendo
por muito tempo um lugar difícil para as mulheres, pois seus passos, sua aparência, sua voz, seus gestos,
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estavam sob a vigilância de olhares críticos. Sua fala era também considerada como futilidade, e não era
com facilidade que suas palavras ganhavam atenção e reconhecimento.

Todavia, no final do século XX e no início do século XXI, nota-se um aumento da participação feminina
em todos os níveis do governo.

Entre as manifestações das mulheres está a de receberem salários iguais ao dos homens e a de poderem
escolher o emprego que quiserem trabalhar. Ao longo da história essa luta foi árdua e nada fácil, pois isso
implicaria em dizer que elas são seres humanos adultos, capazes e livres. Não foram poucas as lutas que as
mulheres (principalmente as casadas) tiveram para terem algum tipo de reconhecimento no trabalho. Os
argumentos eram os de que isso deixaria a infância de seus filhos ameaçada, e que temiam que os maridos
e pais das camadas populares gastassem todo o rendimento familiar em bebidas alcoólicas, deixando a
família desprovida.

Outra grande luta foi a da conquista da cidadania plena que para muitas mulheres a desculpa dada foi a de
incapacidade civil da mulher casada. Casar-se para muitas mulheres, por muito tempo significou perder a
capacidade jurídica.

Ter profissões urbanas, mas bem remuneradas e de maior prestígio social foi outra das lutas que elas
enfrentaram. Não foram sem essas lutas também, que as mulheres puderam tornar-se profissionais em
campos que exigiam formação universitária. Sendo que as primeiras profissões qualificadas exercidas por
mulheres foram aquelas pensadas como uma extensão das atividades maternas e domésticas: professoras,
pedagogas e enfermeiras.

Nos dias atuais o trabalho das mulheres nos países desenvolvidos tem como característica principal o
trabalho em tempo parcial. O pensamento errôneo de que as mulheres preferem esse tipo de trabalho
devido a se adequar às possibilidades de administrar o lar e o emprego ao mesmo tempo, esconde a história
das antigas divisões sexuais do trabalho e reforça a ideia de manter a diferença de rendimento entre homens
e mulheres e de explorar a mão de obra feminina, aproveitando-se de antigos argumentos baseados na
natureza dos sexos.

Atualmente, é muito observada a presença das mulheres em todos os níveis de ensino e preparo
profissional, incluindo o superior, no entanto, o movimento de reinvenções de novas fronteiras sexuais
continua. Continua também a luta pelo reconhecimento do valor de seu trabalho e a busca da sua
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autonomia econômica. Ainda quando garantem seu lugar no mundo do trabalho, as mulheres confrontamse com a ausência de políticas sociais que as liberem da dupla jornada (trabalho e casa). Além disso, têm
que retomar constantemente sua batalha contra as discriminações sexuais no mundo do trabalho, pois estas
persistem até hoje.

E por todas essas mulheres é que a batalha pelo reconhecimento do papel feminino na sociedade não deve
parar. A mulher é especial, um antagonismo puro de delicadeza e força extrema, e é isso que não vai a fazer
parar em nenhum instante.

Se hoje sou advogada, pesquisadora, presente nas áreas do ensino superior, eu agradeço a todas essas
mulheres, que lutaram por seu lugar e consequentemente pelo meu.

3.2 Proteção e Garantias da Mulher no Mercado de Trabalho
A CLT contempla desde sua promulgação, em 1943, um capítulo próprio para a proteção do trabalho da
mulher. Neste capítulo, estão dispostas diferentes garantias às mulheres, tendentes a promover sua inserção
no mercado de trabalho, protegendo-as de discriminação ou, ainda, para lhes conferir condições especiais
considerando suas características próprias, principalmente relativas à maternidade.

É certo que a atual CF/88, muito mais jovem que a CLT, prevê em seu artigo 5º que homens e mulheres
são iguais perante a lei. Teria assim revogado as disposições da CLT que conferem tratamento diferenciado
ao trabalho das mulheres?

Desde muito pequenos nos despertamos a observar as diferenças entre homens e mulheres, nesse momento
ainda livre, ou quase livre, de conteúdo social, restando a observação concentrada apenas nas diferenças
físicas existentes entre os dois gêneros. Com o amadurecimento, no entanto, passamos a verificar as
diferenças sociais entre homens e mulheres ‐ diferenças essas que somos compelidos diariamente a aceitar
inconscientemente ‐, notadamente em razão da forte carga histórica de opressão à mulher que nos antecede.
Em recente artigo publicado em nossa página, apresentamos a evolução histórica da legislação brasileira
relacionada à mulher, constatando o machismo ainda persistente na sociedade moderna, além da gradual
evolução social, desde a vedação legal ao castigo físico do marido contra a esposa, passando pelos direitos
ao voto e ao trabalho, até as garantias mais modernas tendentes à proteção do trabalho da mulher e sua
promoção.
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A despeito dos avanços inegavelmente alcançados pela sociedade e não menos pela legislação pátria,
questões de cunho social, religiosas e históricas ainda exercem grande influência na diferenciação entre
homens e mulheres. A criação dos filhos e as tarefas domésticas ainda são comumente tidas como
obrigações femininas, sendo apenas exemplos de paradigmas que ainda precisam ser enfrentados pela
sociedade.

Diante desse cenário, a discriminação perpetrada historicamente em relação à mulher, continua a ensejar a
necessidade de políticas públicas e proteção legislativa que coíbam a discriminação entre gêneros. Não é
por outra razão que a própria CF/88 prevê em seu artigo 7º, inciso XX, a garantia de proteção do mercado
de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei.

Com efeito, não há que se falar em contradição entre as previsões constantes nos artigos 5º, I e 7º, XX da
CF. Ao revés, a proteção específica do trabalho da mulher representa a concretização da máxima do
Princípio da Igualdade, segundo o qual os desiguais devem ser tratados na medida de sua desigualdade. Em
outras palavras, as questões socioculturais que pesam sobre a mulher são as maiores responsáveis pela
necessidade de normas especiais, destinadas a reverter as opressões sociais, mais até de qualquer eventual
limitação física.

Portanto, é nesse contexto que se encontra a justificativa para normas legais tendentes a compensar a
desigualdade entre os gêneros, tal qual ocorre com a obrigatoriedade de concessão de intervalo de 15
minutos às mulheres antes da prorrogação da jornada normal, bem como as medidas concernentes à
higienização dos métodos e locais de trabalho, tais como ventilação e iluminação e outros que se fizerem
necessários à segurança e ao conforto das mulheres, a instalação nas empresas de bebedouros, lavatórios,
aparelhos sanitários, cadeiras ou bancos, em número suficiente, que permitam às mulheres trabalhar sem
grande esgotamento físico (artigos 384 e 389 da CLT).

Mais uma proteção ao trabalho da mulher está prevista no artigo 390 da CLT que proíbe a contratação de
mulheres para serviço que demande o emprego de força muscular superior 20 quilos para o trabalho
contínuo. Aos homens, nos termos do artigo 198 da CLT, é possível exigir o carregamento de até 60 quilos.

A legislação deveria caminhar para estabelecimento de critérios considerando o trabalhador
individualmente, independentemente de sexo. Isso porque, em regra, é sabido que a mulher consegue
carregar menos peso que o homem, porém, a imensa diversidade genética da população, nos demonstra que
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tal regra comporta inúmeras exceções, não havendo justificativa de a proteção se dar unicamente pelo
critério de gênero do trabalhador.

Não é por isso, entretanto, que se deve entender pela inconstitucionalidade da referida norma, mas ao
contrário, devemos caminhar para ampliação de sua aplicação a todos que necessitem de tal proteção,
independentemente de sexo.

Ainda no que se refere à proteção, caso semelhante é o da proibição de revista íntima nas mulheres
empregadas, que já tratamos em outro artigo específico, que de igual forma, antes de inconstitucional,
trata‐se de importante garantia trabalhista das mulheres a ser ampliada a todos os trabalhadores.
Com o advento da Constituição Federal de 1988 passou‐se a buscar, mais do que a proteção da mulher em
si, a promoção do trabalho feminino em igualdade ao trabalho masculino. Para que isso se alcance, tornou
necessário minimizar as diferenças relacionadas à maternidade.

Para começar, a CLT expressamente proíbe que se exija atestado ou exame de gravidez ou de esterilidade,
seja na admissão ou para permanência no emprego.

A maternidade não pode ser utilizada para discriminação da mulher, motivo pelo qual a CLT prevê
mecanismos para garantir plenamente tal direito sem prejuízo de sua carreira, de igualdade de oportunidade
com os homens, de ocorrência de dispensa arbitrária ou redução salarial.

Para isso é que a CLT garante dois intervalos diários de 30 minutos para amamentação do filho até seis
meses de idade, o oferecimento de creche, licença maternidade, com possibilidade de dilação por
necessidade médica, o direito de transferência de função durante a gestação, licença maternidade em caso
de adoção e possibilidade de rescisão contratual em caso de trabalho prejudicial à gestação, sem
cumprimento de aviso prévio.

Para promover a eliminação da discriminação do trabalho por gênero, também se retirou do empresariado a
obrigação pelo pagamento do salário maternidade, repassando‐a ao poder público.
Como retorno da mulher após a gestação, é necessário garantir a ela as mesmas condições de trabalho, sem
redução salarial ou de função, garantindo ainda estabilidade desde a confirmação da gravidez até o quinto
mês posterior ao parto, além de garantir condições para que não precise renunciar aos cuidados necessários
ao filho.
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Algumas outras medidas tendentes a coibir a discriminação e a promover o trabalho da mulher são a
vedação do oferecimento de emprego com referência a sexo e situação familiar. Assim como a proibição de
recusa de emprego, promoção, dispensa ou qualquer tipo de diferenciação de remuneração por esses
mesmos critérios.

Visando a aplicação isonômica, a CLT permite, ainda, a adoção de medidas temporárias que visem ao
estabelecimento das políticas de igualdade entre homens e mulheres, em particular as que se destinam a
corrigir as distorções que afetam a formação profissional, o acesso ao emprego e as condições gerais de
trabalho da mulher (parágrafo único do artigo 373‐A).

Infelizmente, parte dos empregadores ignora a existência de referidas garantias, e quando não ignoram às
descumprem intencionalmente, sob a alegação de não ter sido tal artigo recepcionado pela CF/88, por
afronta ao princípio da isonomia.

Diante do arcabouço legal aqui compilado, é necessário que se combata o discurso habitual de que a
proteção legal das mulheres ensejará a preferência patronal pela contratação de homens, com consequente
exclusão das mulheres do mercado de trabalho. Longe disso, a construção percorrida pela legislação
representa a evolução da própria sociedade, que ao reconhecer nas mulheres suas particularidades, oferece‐
lhes o tratamento correspondente com vistas à construção de uma sociedade cada vez mais justa.

As Mulheres Mais Poderosas no Mercado de Trabalho Brasileiro
Seja como executivas de carreira, fundadoras do próprio negócio ou até como herdeiras, um grupo seleto
de brasileiras estão desbravando um universo que até pouco tempo era dominado apenas pelos homens.
Segundo a revista Forbes, hoje, 14% dos presidentes das grandes companhias com operação no Brasil
são mulheres. Em comparação, o número de CEOs [mulheres] liderando grandes companhias nos Estados
Unidos e Reino Unido está preso em índices inferiores a 5%, afirma a publicação. E algumas delas estão
ganhando projeção internacional. Confira quais são as executivas brasileiras que mais se destacaram nos
últimos anos, segundo ranking recente da Forbes:
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Maria das Graças Foster

Quem é: Presidente da Petrobras
Considerada a 18ª mulher mais poderosa do mundo, segundo a própria Forbes Graça Foster preside a
Petrobras desde fevereiro do ano passado. É formada em engenharia química pela Universidade Federal
Fluminense (UFF), tem mestrado em Engenharia Química e pós-graduação em Engenharia Nuclear pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ), além de um MBA em Economia pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV/RJ).

Chieko Aoki
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Quem é: Presidente do Blue Tree Towers Hotels
Formada em Direito pela Universidade de São Paulo, Chieko Aoki lançou a bandeira Blue Tree Hotels em
1997. Antes disso, foi presidente da Caesar Park Hotels & Resorts e da Westin Hotels & Resorts. Em
entrevista a EXAME.com no ano passado, Chieko afirmou que "a vantagem competitiva de ser homem está
acabando” e que eles deveriam começar a refletir sobre o que está faltando neles.

Luiza Helena Trajano

Quem é: Presidente da Magazine Luiza
Formada em direito e administração de empresas, Luiza é sobrinha dos fundadores da rede de lojas
Magazine Luiza e começou a trabalhar aos 12 anos. Está na presidência da empresa desde 2008. Em 2011,
foi convidada por Dilma Rousseff para comandar a Secretária da Micro e Pequena Empresa. A estrutura da
pasta só foi aprovada este ano e quem deve assumi-la é o atual vice-presidente do estado de São Paulo,
Guilherme Afif Domingos.
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Adriana Machado

Quem é: Presidente da GE Brasil
Adriana é formada em Ciências Políticas pela Universidade de Brasília. Antes de assumir o cargo de
diretora de relações internacionais na GE em 2009, atuou na Câmara Americana de Comércio (Amcham),
na Embaixada Americana e em empresas de tecnologia. É presidente da GE desde o final de 2011.

Gisele Bündchen

Quem é: Empreendedora e fundadora da Sejaa Pure Skincare Este ano, a top brasileira Gisele Bündchen
ficou na 95ª posição entre as 100 mulheres mais poderosas do mundo. Segundo a publicação, no último
ano, os produtos que levam a marca de Gisele (entre eles, uma linha de sandálias da Grendene, uma linha
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da C&A e a linha própria de produtos de beleza) renderam 1 bilhão de dólares em vendas. Entre maio de
2011 e maio de 2012, a modelo ganhou US$ 45 milhões.

Sônia Hess de Souza

Quem é: Presidente da Dudalina
Filha dos fundadores, assumiu a presidência da Dudalina em 2003. Em 2010, lançou uma linha exclusiva
para mulheres. A aposta deu certo: 30% do total de vendas da empresa no ano passado vieram da coleção
de camisas para mulheres.

Claudia Sender
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Quem é: Presidente da TAM Linhas Aéreas
Claudia assumiu a presidência da TAM no último dia 23 de maio. Antes disso, foi vice-presidente da
unidade de negócios domésticos da empresa e vice-presidente comercial e de marketing. A engenheira
química de 38 anos é formada pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) e tem MBA
pela Harvard Business School.

Maria de Lourdes Egydio Villela

Quem é: vice-presidente do conselho do Itaúsa, presidente do Museu de Arte Moderna de São Paulo e
presidente do Itaú Cultural Conhecida como Milú Vilela, é vice-presidente do conselho do Itaúsa desde
2008 e psicóloga por formação. No ano passado, ficou na posição 578 da lista de bilionários da Forbes.
Este ano, contudo, não apareceu na lista. Mesmo assim, a Forbes afirma que ela continua “muito rica e
poderosa”.
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Viviane Senna

Quem é: Presidente do Instituto Ayrton Senna
Formada em psicologia, Viviane Senna é irmã do piloto brasileiro Ayrton Senna, morto em 1994, e mãe de
Bruno Senna, também piloto. Fundou o Instituto no ano da morte do irmão. Anualmente, a organização
sem fins lucrativos capacita 75 mil professores e atende 2 milhões de alunos de mais de 1,3 mil cidades do
Brasil, segundo informações do próprio instituto.

Heloisa Helena Assis

Quem é: Empresária, dona do Instituto Beleza Natural ex-empregada doméstica, Heloisa, apelidada de
Zica, fez um curso de cabelereira ainda jovem para aprender a domar os próprios cachos. Após diversas
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tentativas frustradas (que culminaram até com a queda do próprio cabelo, que era usado como cobaia para
seus experimentos), Heloisa encontrou uma fórmula para manter a beleza natural dos fios crespos e tirar o
volume. Em 1993, com o dinheiro da venda de um Fusca, fundou o próprio salão de beleza no quintal de
casa. Hoje, ela emprega mais de 1,7 mil pessoas e tem um instituto de pesquisa próprio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos perceber através deste trabalho, que ainda há uma precarização da mão-de-obra feminina, existe
ainda muitas desigualdades em relação ao trabalho da mulher. As mulheres ainda recebem salários
inferiores aos homens, estando no mesmo cargo e cumprindo as mesmas horas de trabalho, além de terem
que cumprir o papel de mãe e de esposa que cuida do lar e dos filhos.

Com a inserção da mulher no mercado de trabalho ocorreram algumas mudanças no perfil das
trabalhadoras como a diminuição da taxa de fecundidade, aumento da escolaridade, aumento da renda
familiar esses fatores são resultados da participação da mulher no aumento da renda do país. Através dessas
mudanças a principal delas é o aumento da escolaridade que é um pré-requisito para alcançar uma
profissões de prestigio e as mulheres começaram a alcançar profissões de prestigio como advogadas,
médicas, arquitetas, engenheiras, isto é, elas estão ocupando profissões que antes eram destinadas por
homens.

Este trabalho tenta nos mostrar o quão é importante a inserção da mulher no mercado de trabalho, e a
valorização a mão-de-obra feminina para aumento da população economicamente ativa. Cada vez mais a
mulher está alcançando o seu lugar de direito no ambiente de trabalho.
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INTRODUÇÃO

A presente pesquisa evidência uma tendência de marketing e de consumo, que estabelece as mídias
sociais como fator determinante na criação de novos hábitos. O avanço da tecnologia modificou a
maneira das pessoas se comunicarem e permitiu uma interatividade instantânea, aproximando os
consumidores das organizações. As mídias sociais são altamente utilizadas nas buscas de informações
acerca de um produto ou serviço, criando uma relação que preza pela transparência.

Com essa nova cultura digital, é essencial que as empresas se adaptem e abordem uma estratégia de
marketing digital bem aplicada para se manter no mercado, investindo no relacionamento com os clientes
e nas oportunidades que as mídias sociais apresentam.

Em meio a essa era da informação, o retorno que o engajamento social traz é altamente capaz de interferir
na imagem e consolidação das empresas.

CAPÍTULO I: AS MÍDIAS SOCIAIS
1.1 Mídias Sociais x Redes Sociais
• Mídias Sociais
A palavra mídia refere-se aos instrumentos ou meios de comunicação social, como o jornal ou o rádio.
Esses meios de comunicação tradicionais podem ser caracterizados como uma via de mão única, onde as
possibilidades de participar ou dar sua opinião a respeito são limitadas. Dessa forma, o termo mídia
também serve para designar a imprensa.

Já as mídias sociais, por outro lado, permitem que você também se comunique, ou seja, são uma via de
mão dupla. São instrumentos que permitem a criação e o intercâmbio de conteúdo, muitos dos quais
gerados pelos próprios usuários. Mídias sociais inclui não só as redes sociais, mas também blogs, wikis e
sites de compartilhamento.

As Mídias Sociais são definidas como um canal de descentralização e veiculação de informações. É a
produção de conteúdo de muitos para muitos. Significam novas oportunidades para criar e comunicar com
pessoas que se importam. As mídias sociais trazem oportunidades tanto para grandes empresas como para
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indivíduos com uma ideia, uma opinião. Mídias sociais, um meio para propagação da sua marca, da sua
opinião, da sua causa.

As redes sociais da internet estão ligadas diretamente a relacionamento, são os serviços criados com o
propósito de facilitar as relações sociais de pessoas que compartilham os mesmos interesses, experiências
ou ainda conexões na vida real. São caracterizadas como plataformas interativas, que contam com uma
grande variedade de serviços agregados. As mídias sociais são espaços de interação entre usuários, que
permite a criação e o compartilhamento de informações. O conteúdo de uma Mídia Social tende sempre
ao infinito, uma vez que qualquer membro pode contribuir a qualquer momento. Este diálogo entre
usuários constitui blocos colaborativos de opinião, onde o usuário é ao mesmo tempo produtor e
consumidor de conteúdo.

Tipos de mídia social:
Social bookmarking: você pode compartilhar suas páginas favoritas através de sites que permitem que
você guarde-as e salve-as.
Blogs e microblogs: Você póde compartilhar suas fotos e vídeos em sites que permitem fazer o upload de
graça. A visualização pode ser limitada a amigos e familiares. Por exemplo: wordpress, blogger e twitter.
Redes sociais: Você compartilha conteúdo, fotos, vídeos e interesses através de redes de relacionamento.
Por exemplo: Orkut, Facebook, Youtube e Flickr.
• Redes Sociais
As redes sociais surgiram muito antes do que se imagina. O primeiro relato de serviços com
características de sociabilização de dados é de 1969, quando foi desenvolvida a tecnologia dial-up e
lançado o CompuServe (serviço comercial de conexão à internet nos Estados Unidos). Em 1971, foi dado
um passo ainda mais importante: o envio do primeiro e-mail. Sete anos depois, foi criado o BBS (Bulletin
Board System), um sistema que permitia que seus usuários convidassem amigos para eventos e
realizassem anúncios pessoais. Tudo isso acontecia através de linhas telefônicas e de um modem, que
transmitiam os dados.

Os anos seguintes foram marcados por um grande avanço na infraestrutura dos recursos de comunicação
O mais marcante até o início da década de 90 foi a ferramenta fornecida pela America Online (AOL), em
1985, que permitia que as pessoas criassem perfis virtuais nos quais podiam se autodescrever e criar
comunidades para troca de infomações e discussões sobre os mais variados assuntos. Em 1997 a empresa
implementou um sistema de mensagens instantâneas, o pioneiro entre os chats.
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Porém, foi em 1994 que as redes sociais começaram efetivamente a mostrar seus traços, com o
lançamento do GeoCities. Através dele era possível criar sua própria página na web, que seria
categorizada de acordo com a sua localização. Ele chegou a ter 38 milhões de usuários, foi adquirido pelo
Yahoo e teve seu fim em 2009.

Com características mais claras de um foco voltado para a conectividade entre pessoas, o The Globe
anunciou novas ferramentas em 1995, que permitiam aos usuários a personalização das suas respectivas
experiências online, publicando conteúdos pessoais e interagindo com pessoas que tivessem interesses em
comum.

Na mesma época surgiu o Classmates, com o objetivo de reunir antigos colegas de escola ou faculdade,
visando à troca de novos conhecimentos e o ato de marcar reencontros. Essa rede ultrapassou 50 milhões
de cadastros e, embora com menos participantes, sobrevive até hoje.

1.1 Redes Sociais em potencial
Com a crescente integração das empresas no mundo digital, é necessário que elas também transportem a
proximidade com seus clientes. O antigo SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) não consegue
mais suprir a velocidade que os consumidores precisam nas respostas às suas necessidades, sendo
importante uma adaptação, desenvolvendo novas abordagens na era digital. A rede social, ou social
media, tem se mostrado muito ágil na interação empresa-cliente, tanto para divulgar novos produtos
quanto resolver problemas. As redes sociais têm o poder de impulsionar a exibição das marcas para vários
públicos diferentes, bastando unicamente escolher as que mais se adaptam ao tipo da empresa. Com isso,
bons resultados chegam rapidamente, e é o primeiro passo para transformar os clientes em consumidores
fiéis da marca.

Facebook
Local mais comum de interação entre pessoas, o Facebook se tornou um dos pontos de encontro mais
fortes entre usuários, as interações ocorrem de pessoa para pessoa ou de empresa para pessoa. O
Facebook é um grande atrativo para as marcas, pois uma mensagem pode alcançar milhões de pessoas ao
redor do mundo em poucas horas. Essa interação é valiosa a propaganda de novos produtos ou serviços,
pois o alcance é muito grande e de forma muito rápida.
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Além disso, páginas referentes ao Facebook, como o nome da marca, organizações, pessoas que utilizem
aquele nome, aparecem até mesmo em buscas realizadas no Google, tornando ainda mais interessante a
construção de uma fanpage.

Se o Facebook fosse um país seria o 3° maior: 1°China, 2° China, 3° Facebook, 4° EUA e 5° Indonésia.
O domínio thefacebook.com foi registrado por Mark Zuckerberg em janeiro de 2004 e lançado no mês
seguinte.

Sean Parker (o ex-co-fundador do Napster) começou a assessorar informalmente os fundadores logo após
o lançamento do site.

Primeira interface

Em agosto de 2005 o domínio “facebook.com” foi adquirido por $200.000 dólares e o “the” deixou de
existir. Nesse mesmo ano surgiu o compartilhamento de fotos.

Em 7 de Novembro de 2007, foi anunciado o Facebook Ads, um sistema de veiculação de anúncios,
baseado no perfil de um grupo de usuários e seus amigos. Também foi lançado o Facebook Insights,
fornecimento de dados analíticos e métricas sobre o desempenho da sua página e anúncios que veiculou.
Em outubro de 2007, a Microsoft investiu 240 Milhões de Dólares no Facebook.
O ano encerrou com mais de 50 milhões de usuários.
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Em declaração divulgada na página oficial do Facebook, Zuckerberg afirma que em 2012 a rede social
conectou mais de um bilhão de pessoas. Foi nesse ano que passou a ser a principal rede social no Brasil e
na América Latina. De acordo com dados do próprio site, somaram-se 1,06 bilhões de usuários ativos
mensalmente até dezembro de 2012.

Instagram
O instagram é uma rede focada em compartilhamento de fotos, normalmente tiradas com smartphones,
com palavras-marcadores que indicam eventos ou situações daquela foto. Para empresas, as fotos podem
indicar não apenas seus produtos ou serviços, mas assuntos relacionados também. Uma empresa de
alimentos pode dar dicas de receitas, enquanto uma transportadora de carga pode mostrar curiosidades de
cidades pequenas. São várias as opções de interação que podem ser criadas entre a empresa e os clientes.

O instagram é uma rede social que estreou na App Store, da Apple, em outubro de 2010 e no mesmo dia
tornou-se o app mais baixado, chegando a 1 milhão de usuários em dezembro do mesmo ano. Tem como
fundadores Kevin Systrom e o brasileiro Mike Krieger.
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Esboço do primeiro logotipo

Em abril de 2012, o Instagram, que já tinha 30 milhões de usuários, ganhou uma versão disponível para
Android (plataforma móvel mais popular do mundo). Isso resultou em mais de 1 milhão de downloads em
menos de 24 horas.

Seis dias após a chegada ao Android, o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, anuncia a compra do
Instagram por US$ 1 bilhão.

Em 26 de fevereiro de 2013, o Instagram anunciou a marca de 100 milhões de usuários ativos
mensalmente.

1.2 Social Commerce
O desenvolvimento das plataformas digitais de comunicação facilita cada vez mais a troca de informações
entre seus usuários, tanto entre amigos como entre desconhecidos, que passam a compartilhar interesses
em comum com facilidade.

As decisões dos indivíduos deixam de ser inconscientes e passam a ser fundamentadas em informações.
Isso necessita da atenção das empresas, pois as preferências e opiniões dos clientes são compartilhadas
em tempo real, influenciando direta e indiretamente terceiros.

Social commerce é uma subcategoria do e-commerce, que se estabelece pelas relações sociais dentro do
comércio nas plataformas eletrônicas, ou seja, um conjunto entre mídias social e o comércio eletrônico.
Essa interação acaba por gerar influência, troca de experiências, dúvidas, interesses e informações. Tudo
isso é importante para a fidelização de um cliente.

Marsden (2010) divide o social commerce em seis dimensões:
a) Compra social: ferramentas sociais que permitem que as pessoas compartilhem o ato de fazer
compras online, envolvendo mais participantes no ato. Esse tipo de interação pode acabar gerando
compras sincronizadas entre vários consumidores;
b) Classificações e comentários: o mais conhecido “conjunto” de ferramentas sociais que permite que os
usuários troquem feedbacks sobre produtos. Através das experiências pessoais, essas atividades
ajudam a informar demais consumidores que possam vir a se interessar por determinado produto ou
serviço. O discurso de cada consumidor é valorizado no processo de decisão de compra alheio;
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c) Recomendações e referências: são ferramentas com as quais os consumidores endossam as suas
experiências com produtos e serviços online. Compartilhar experiências de compra dentro de um
círculo social e receber recomendações de produtos que você possa gostar de acordo com as suas
últimas buscas e/ou compras são alguns exemplos;
d) Fóruns e comunidades: com a possibilidade de dividir experiências de compra online, o comércio
social se fortalece. Fóruns ligados a plataformas de e-commerces ajudam consumidores a
descobrirem, selecionarem e encaminharem produtos. São ambientes controlados por moderadores e
as informações divulgadas geralmente passam por uma curadora experiente. Os ambientes de FAQ
(Frequently Asked Questions/ Perguntas frequentes) e de suporte para dúvidas e problemas dos
usuários são exemplos de espaços com essa função em grande parte das lojas virtuais;
e) Otimização de mídias sociais (SMO): é a utilização das mídias sociais como um canal de vendas, que
atrai e leva consumidores a um determinado comércio eletrônico. Aumenta o volume de tráfego das
lojas virtuais através de técnicas de promoção e divulgação de links diretos, o que melhora o
posicionamento dos e-commerces nos motores de busca;
f)

Anúncios sociais e aplicativos: envolve fazer uso de espaços para propagandas online com a
aplicação de widgets embutidos em plataformas de mídia social, que direcionam o usuário para um ecommerce de destino. Também inclui o desenvolvimento de aplicativos que estimulam o crescimento
do negócio, aumentando o nível de interação entres os usuários em diferentes plataformas.

O estudo “Varejo no Brasil: a influência do digital sobre o consumo” (2015), realizado pela Boston
Consulting Group (BCG), ouviu 2.500 entrevistados sobre suas atividades online e revelou que
praticamente todos os internautas usam a internet em alguma etapa do seu processo de compra (précompra, compra e pós-compra).

Até o momento, o impacto da internet é maior na fase de pré-compra. Descobrir, pesquisar e localizar
marcas, produtos, serviços e lojas online já representa de 60% a 70% das pesquisas em sites, redes sociais
e buscadores como o Google. Os canais online, como o Facebook e WhatsApp, também são amplamente
utilizados pelo consumidor brasileiro para expressar as opiniões de pós-compra, tanto as positivas quanto
as negativas (70%).

Em situações em que o preço e a escolha são importantes (caso de celulares, eletroeletrônicos e
computadores), as vendas por e-commerce são pequenas (13%), mas pesquisas, comparações e busca de
referências nos meios online chegam a 90% dos consumidores.
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CAPÍTULO II: A PRESENÇA DAS EMPRESAS E DOS CONSUMIDORES NA
INTERNET

2.1 A História da Internet
A Internet nasceu em 1969, nos Estados Unidos. Interligava originalmente laboratórios de pesquisa e se
chamava ARPAnet (ARPA: Advanced Research Projects Agency).

Mapa lógico da Arpanet em 1977

Era uma rede do Departamento de Defesa norte-americano. Era o auge da Guerra Fria, e os cientistas
queriam uma rede que continuasse de pé em caso de um bombardeio. Surgiu então o conceito central da
Internet: é uma rede em que todos os pontos se equivalem e não há um comando central. Assim, se B
deixa de funcionar, A e C continuam a poder se comunicar.

O nome Internet propriamente dito surgiu bem mais tarde, quando a tecnologia da ARPAnet passou a ser
usada para conectar universidades e laboratórios, primeiro nos EUA e depois em outros países.

Por isso que não há um único lugar que "governa" a Internet. Hoje ela é um conjunto de mais de 40 mil
redes no mundo inteiro. O que essas redes têm em comum é o protocolo TCP/IP (Transmission Control
Protocol/Internet Protocol), que permite que elas se comuniquem umas com as outras. Esse protocolo é a
língua comum dos computadores que integram a Internet.
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Então, a Internet pode ser definida como:

* uma rede de redes baseadas no protocolo TCP/IP
* uma comunidade de pessoas que usam e desenvolvem essas redes
* uma coleção de recursos que podem ser alcançados através destas redes
Durante cerca de duas décadas a Internet ficou restrita ao ambiente acadêmico e científico. Em 87 pela
primeira vez foi liberado seu uso comercial nos EUA.

Mas foi em 92 que a rede virou moda. Começaram a aparecer nos EUA várias empresas provedoras de
acesso à Internet. Centenas de milhares de pessoas omeçaram a pôr informações na Internet, que se
tornou uma mania mundial.
• No Brasil
A chegada da internet ao Brasil ocorreu através da predecessora de rede Bitnet, uma rede de
universidades fundada em 1981 e que ligava Universidade da Cidade de Nova York (CUNY) à
Universidade Yale, em Connecticut.

Em solo brasileiro, a Bitnet conectava a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP) ao Fermilab, laboratório de física especializado no estudo de partículas atômicas, que ficava
em Illinois, nos Estados Unidos.

As duas instituições eram ligadas via linha telefônica, por meio de um fio de cobre dentro de um cabo
submarino. Bastante rudimentar se compararmos com as fibras ópticas de hoje. Como a conexão era do
tipo ponto a ponto, ela também dispensava a discagem: a FAPESP estava sempre conectada ao Fermilab.
Em 1990 foi criada a Rede Nacional de Pesquisa (RNP), pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, com o
objetivo de implantar uma infraestrutura com abrangência nacional para os serviços de internet.

Com a popularização da internet no meio acadêmico dos Estados Unidos, o Fermilab também resolveu
adotar a nova tecnologia. Porém, sem abandonar o uso da Bitnet. Por isso, com o passar do tempo a
conexão entre a FAPESP e o Fermilab acabou se tornando a única rota de saída de dados do Brasil para o
mundo e a principal conexão tupiniquim com a internet, no início de 1991. A Fundação também ficou
encarregada da administração do dominínio “.br” e da distribuição dos números IPs para o Brasil.
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Outra novidade no cenário nacional foi a expansão da rede dentro do país. Uma nova conexão interligava
a FAPESP ao Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), no Rio de Janeiro.
Posteriormente, as conexões de internet foram estendidas também para outras instituições dentro de São
Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Essas conexões usavam linhas privadas que
operavam na faixa de 2.400 a 9.600 bits por segundo (bps).
A própria conexão entre a FAPESP e o Fermilab operava a 4.800 bps até setembro de 1990, quando então
passou a trafegar dados a 9600 bps. Esse valor é muito inferior ao que temos hoje em nossas casas, com
as conexões de até 10 megabits por segundo (Mbps), por exemplo. Hoje, a conexão atual da FAPESP
opera na faixa de 10 Gigabits por segundo (Gbps).

A internet começa a ficar ainda mais interessante com o surgimento da World Wide Web (WWW), em
1990. O responsável por escrever o protocolo HTTP, que possibilita a transferência de páginas web para
os navegadores, foi Timothy Berners-Lee, que participou recentemente como palestrante na Campus
Party Brasil.

Em 1993 os pesquisadores da Universidade de Illinois Urbana-Champaign criaram o Mosaic, o primeiro
browser a funcionar no Windows, o que também favoreceu uma popularização maior da web.

Em 1994, a internet finalmente sai do nicho acadêmico e passa a ser comercializada para o público em
geral. No Brasil, a EMBRATEL lança o Serviço Internet Comercial, em caráter experimental e com
conexão internacional de 256 Kbps. Cinco mil usuários foram escolhidos para testar o serviço.
Em maio de 1995 o serviço começou a funcionar de forma definitiva e, para evitar o monopólio estatal da
internet no Brasil, o Ministério das Comunicações tornou pública a sua posição a favor da exploração
comercial da rede mundial no país.
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Mapa das conexões brasileiras em 1997
Após o surgimento da Internet para o público em geral, era necessário consolida-la entre as pessoas. E
esta tarefa não foi muito difícil dada às facilidades impostas para aquisição de computadores e também às
grandes novidades que a web recebeu nos anos 2000. A tecnologia evoluiu muito e, assim, permitiu
avanços significativos.

A Internet discada deu lugar à Banda Larga e até a conexão no seu próprio celular, com a rede 3G (e
agora 4G). Ao invés de uma ferramenta de difícil acesso e ainda crescendo, a Internet virou praticamente
uma necessidade diária, seja no dia a dia das empresas ou na casa de um usuário que busca
entretenimento ou faz pesquisas para o dever de casa.

O compartilhamento de arquivos em sites P2P como o Kazzaa surgiu para destacar uma faceta multimídia
da Internet. Veio a era das redes sociais, para reunir amigos e fazer os novos contatos. Os simples ICQ e
MSN deram lugar ao Skype e ferramentas que permitem fazer até ligações para telefones comuns.

Cresceu o número de provedores, o comércio online se estabeleceu, o mercado de jogos apostou no online
e agradou, há centenas de redes de conteúdo multimídia usando tanto streaming como buffer para
entreterem os internautas. Hoje, a Internet é um mundo de grandes possibilidades. E não há dúvida de que
o futuro ainda reserva mais novidades.
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A 11ª edição da pesquisa TIC Domicílios 2015, que mede a posse, o uso, o acesso e os hábitos da
população brasileira em relação às tecnologias de informação e de comunicação, mostra que 58% da
população brasileira usam a internet – o que representa 102 milhões de internautas. A proporção é 3%
superior à registrada no levantamento de 2014 e aumentou 24% nos últimos 7 anos.

Gráfico 1: Proporção de usuários de Internet Total Brasil

Fonte: TIC Domicílios

2.1 Hábitos de Consumo da Internet
O brasileiro está totalmente imerso na onda de conectividade da atualidade, chega a trocar o lazer e
momentos de relações pessoais por horas e horas no ambiente tecnológico.
Pesquisas realizadas pela Socialnomics demonstram alguns números interessantes no mundo e no Brasil
apontando fatos e dados nas redes sociais. São eles:
Número de anos para atingir 50 milhões de usuários:
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• Rádio: 38 anos.
• TV: 13 anos.
• Internet: 4 anos.
• iPod: 3 anos.
• Facebook: Adicionou mais de 200 milhões de usuários em menos de 1 ano – atualmente atingiu 1
bilhão de usuários.

A mudança de hábito tem andado paralela com a evolução tecnológica. No início deste século vimos os
notebooks ou laptops tomarem a preferência dos usuários de PC'S, sendo a mobilidade uma das grandes
responsáveis. Atualmente, os brasileiros estão, cada vez mais, utilizando smartphones para acessar
a internet. Nove em cada dez pessoas ficam online a partir de um aparelho móvel no país e, em média, um
usuário de smartphone gasta mais de 11 horas por semana na internet. Os números foram publicados pela
Internet Media Services (IMS) em parceria com a comScore na pesquisa Mobile Study in Latin America,
em 2016.

A internet sem fio é a mais utilizada pelos brasileiros, com 83% dos entrevistados afirmando usar redes
Wi-Fi para acessar a internet. Por outro lado, apenas 39% afirmam usar a rede móvel 4G.

2.2 Presença das Empresas
Em 2015, 63% das empresas brasileiras com acesso à Internet realizaram compras on-line, enquanto 21%
realizaram vendas de mercadorias e serviços pela Internet. Diferentemente de outros indicadores da
pesquisa TIC Empresas, observa-se que as atividades de compra e venda pela Internet são realizadas em
proporções semelhantes entre os diferentes portes das empresas.
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Gráfico 2: Proporção de empresas que compraram e venderam pela internet nos últimos 12 meses (2015).
Percentual sobre o total de empresas com acesso à Internet

Fonte: TIC Empresas

No Brasil, a estabilidade na série de vendas na Internet pode ser, em parte, explicada pelas dificuldades e
barreiras encontradas pelas empresas ao buscarem realizar esse tipo de atividade. De acordo com a
pesquisa TIC Empresas 2015, entre aquelas que não venderam pela Internet, o impedimento mais citado
foi que os produtos ou serviços da empresa não seriam adequados para serem comercializados on-line
(57%), seguido pela preferência pelo modelo comercial atual (51%). Ambos os motivos revelam
resistência à adoção deste recurso tecnológico, para além dos obstáculos técnicos.

Já entre as empresas que venderam pela Internet, a exposição de preços e produtos diante da
concorrência foi um obstáculo mencionado por 36% das empresas, enquanto a preferência pelo modelo
comercial atual foi citada por 48% delas. Vale notar a percepção sobre a carência de pessoas capacitadas
para desenvolver e manter o website como um dos obstáculos mais citados, tanto pelas empresas que
vendem quanto por aquelas que não vendem pela Internet, e em proporções semelhantes: 34% e 32%,
respectivamente.
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Gráfico 3: Proporção de empresas que vendem e não vendem pela internet, por obstáculo ou impedimento
(2015)

Fonte: TIC Empresas

Segundo os dados da edição 2015 da pesquisa TIC Empresas, mais da metade das empresas brasileiras
possuíam website e/ou perfis em redes sociais (57% e 51%, respectivamente), sendo que mais de um
terço (35%) se utilizou de ambos os canais on-line. Nota-se que foi significativamente maior a proporção
de empresas médias e grandes, em relação às pequenas, que estavam presentes na Internet tanto por meio
de website, quanto nas redes sociais (47% e 57%, respectivamente). Mas destaca-se, dentre as grandes
empresas, o baixo percentual daquelas que estavam presentes na Internet apenas por redes sociais (3%),
ao passo que, nas pequenas empresas, chegou a 18% a proporção das que recorreram apenas a essas
plataformas para se manter on-line. Quase um terço das pequenas empresas não possuíam nem website,
nem perfis em rede sociais (28%).
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Gráfico 4: Proporção de empresas que possuem website versus proporção de empresas que possuem redes
sociais (2015)

CAPÍTULO III: ESTRATÉGIAS

3.0 Marketing Digital
O marketing digital é o conjunto de estratégias que uma empresa (ou pessoa) executa online com o
objetivo de atrair novos negócios, criar relacionamentos e desenvolver uma identidade de marca.
O termo marketing digital foi criado logo no início da Internet. No entanto, ele ainda era muito similar ao
marketing tradicional, pois a comunicação era unilateral, feita pela empresa por, no máximo, um site
institucional, e o consumidor apenas recebia passivamente o conteúdo, sem uma interação próxima entre
as duas partes.
Foi apenas nos anos 2000, com a chegada da Web 2.0, que o marketing digital ficou mais parecido com o
conhecemos hoje. A comunicação passou a ser mais democrática, com a liberdade de todo mundo poder
ser também um produtor de conteúdo tão importante e com tanto espaço quanto os grandes portais de
mídia e empresas.
Além disso, agora as pessoas podiam interagir, seja entre elas, seja com os conteúdos disponibilizados na
rede.
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Vantagens do marketing digital
1. Comunicação
O marketing tradicional — aquele feito fora da Internet, com outdoor, TV e Rádio — não permite que os
consumidores se comuniquem facilmente com as empresas sobre o que acabaram de ver.
Já esse o marketing digital possibilita a comunicação entre empresas e consumidores de forma fácil, 24
horas por dia e muitas vezes em tempo real.
Dessa forma, a solução de problemas e mal-entendidos se torna muito mais fácil, fazendo com que a
marca crie uma boa reputação e uma relação mais afetiva com seus consumidores.
2. Alcance global
Um dos famosos 4 Ps do Marketing é “Praça”, ou seja, o lugar em que você vai fazer suas ações de
marketing.
Por exemplo, se sua campanha usa outdoors ou flyers, a escolha do lugar influencia o custo e o impacto
da ação. Um outdoor em Belo Horizonte não vai impactar consumidores em São Paulo.
Já no mundo virtual qualquer empresa pode ter alcance global, já que não existem distâncias a serem
percorridas e nem limites geográficos.
3. Interatividade
Uma das grandes vantagens do marketing na internet é que ele fica mais interativo, deixa de ser uma via
de mão única.

Com a comunicação deixando de ser unilateral várias possibilidades se abrem e agora as empresas podem
criar interações ricas com seu público.
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4. Dados
Além de você chamar mais a atenção do consumidor, toda vez que ele interage com uma ação de
marketing, você consegue informações sobre ele, o que podem ajudar a empresa a entender melhor sua
buyer pesona (quem compra de você) e criar ações cada vez mais eficientes.

Além dos dados sobre a idade e localização do seu público, há também sobre o comportamento dos
usuários em sites, blogs, redes sociais e motores de busca são essenciais para que os profissionais de
marketing possam criar campanhas eficientes e embasadas em dados.

O real benefício de utilizar dados no marketing digital é economia de tempo e dinheiro.

Assim, evita-se que uma campanha seja criada com base em suposições, e assegura-se de que a
mensagem comunicada estará de acordo com o público, e que os canais utilizados são acessados pelo
público.

Dessa maneira, empresas reduzem o desperdício de dinheiro com campanhas que não funcionam.
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5. Segmentação
Com a quantidade de dados que você consegue usando o marketing digital, é possível fazer investimentos
de marketing extremamente direcionados para seu público-alvo.

Esse tipo de segmentação faz com que a eficiência das campanhas aumente consideravelmente e que o
dinheiro gasto em marketing não seja desperdiçado.

6. Tempo real
Como o marketing digital tem como base a Internet, tudo pode ser acompanhado em tempo real.
Os profissionais de marketing podem se adaptar rapidamente de acordo com a performance de uma
campanha, evitando desperdiçar dinheiro em algo que não está funcionando.

Enquanto um anúncio de jornal não pode ser mudado depois de impresso e é complicado medir sua
performance, o texto de uma campanha no AdWords pode se ajustar automaticamente centenas de vezes
ao dia e gerar dados que ajudem a entender se os objetivos estão sendo alcançados ou não, e o que é
preciso mudar para gerar os resultados esperados.

3.1 Mecanismos de busca
O Search Engine Marketing envolve qualquer ação de marketing digital focada em trazer resultados
através de sites de busca, como o Google.

O SEM é de extrema importância pois hoje os sites de busca são o canal de entrada de quase todo mundo
na Internet e trazem um tráfego extremamente qualificado.

Toda vez que uma página é encontrada em algum site de busca, já havia um interesse por parte do usuário
no assunto (afinal, foi ele que fez a pesquisa), o que aumenta muito a chance desse tráfego ser de
qualidade.

Dentro do SEM há duas principais maneiras de se trabalhar: SEO e PPC.

O SEO (Search Engine Optimization) é uma das principais práticas de marketing na Internet e tem como
objetivo melhorar sua posição na busca orgânica do Google e outros sites de busca.
Um bom trabalho de SEO envolve dezenas de diferentes ações, que vão desde otimizar seu site para que
ele carregue rápido e funcione em celulares até a criação de bons conteúdos.
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A principal fonte de receita desses sites de busca são os anúncios patrocinados, ou PPC (Pay per Click)
em que a anunciante paga para aparecer no topo dos resultados de busca.

Porém, os sites sempre avisam que esses resultados são patrocinados, o que os torna menos eficientes do
que resultados orgânicos.

No caso do Google eles possuem uma rede chamada AdWords em que você insere seus anúncios que
serão mostrados de acordo com as palavras-chave que te interessarem e que estejam relacionadas ao seu
negócio e decide quanto quer pagar por cada clique. Quem pagar mais aparece primeiro. O anunciante
pode determinar o número de cliques e visualizações do anúncio, isso significa que ao atingir
determinado valor do orçamento o Google retira a campanha do ar até o dia seguinte.

Apesar do AdWords ser pago, também é interesse dele que os anúncios sejam relevantes, por isso não
basta pagar, seu anúncio deve ser bem feito e levar para uma página de qualidade (eles usam uma métrica
chamada Quality Score para definir isso).
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3.2 Exemplos de empresas
• Nubank
Com linguagem jovem, a empresa responde todas as dúvidas dos usuários nas páginas das redes sociais e
foca os seus esforços em manter o conteúdo dinâmico.
Uma boa resposta aos consumidores (sempre com bom humor) é sinônimo de viralização na internet e
sucesso.
Assim fez o Nubank, que estava de olho em uma das páginas do facebook que mais fazem sucesso
atualmente entre os brasileiros, a Catioro Reflexivo (com impressionantes 1,7 mi de fãs).
Um cliente, Walter, mandou a sua história para a empresa: sua cachorra Belinha tinha mastigado o seu
cartão de crédito.
A Nubank, atenciosa, mandou uma carta escrita à mão. No texto, usando a expressão “catiora” (cachorra),
como nos memes.
Junto, enviou um cartão de crédito novo (o pedido básico do cliente, claro) e um presente roxo para a
Belinha (esse, um grande “extra”).
O gesto não passou despercebido pelo cliente, que enviou história e fotos à página Catioro Reflexivo.
O post da página, então, atingiu 48 mil curtidas e mais de cinco mil compartilhamentos.
Nos comentários, só elogios para o atendimento ao cliente da Nubank.

23

• Netflix
A Netflix caiu no gosto popular e ganhou os corações dos viciados em filmes e séries.
O Facebook se tornou o principal canal de comunicação da empresa, que adotou um modelo muito
interessante de SAC, abusando da descontração para atender e interagir com os clientes.
De posts divertidos a respostas bem elaboradas, estabelecendo um vínculo entre os consumidores dos
conteúdos da fanpage e a empresa. Usar recursos imagéticos ou expressões do dia a dia do público é uma
estratégia legal e que dá a sensação de mais intimidade.
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• Paris 6
Recentemente, o vídeo de uma mulher sendo levada pela água da chuva na rua viralizou na internet. Ela
estava prestes a entrar no bistrô Paris 6 em São Paulo, acompanhada de um funcionário do local que
segurava um guarda-chuva.
Em meio a piadas, “gifs” e “memes” gerados após o ocorrido, o Paris 6 se pronunciou em sua página no
Facebook. No texto, eles demonstram interesse em saber o nome e contato de sua potencial cliente.
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Feita a publicação, a moça, Nathália, publicou em um blog sua resposta, demonstrando gratidão e
elogiando a atitude do bistrô.

A empresa fez uma nova publicação declarando que Nathália seria cliente VIP vitalícia, podendo
consumir os pratos do local gratuitamente em qualquer unidade.

O restaurante aproveitou o momento em que o caso estava em alta na internet para agir e se pronunciar,
dando-lhe mais visibilidade. Mas o que marcou foi a aproximação com Nathália. A empresa não só
defendeu a cliente, como também deu benefícios a ela, conquistando a moça.

Além disso, o sócio-fundador do Paris 6, Isaac Azar, assinou o comunicado, realizando a personificação
de sua marca. Assinando com seu nome, Isaac mostrou seu compromisso em tomar frente do discurso do
Paris 6. Iniciou-se ali um relacionamento próximo e humanizado com a cliente. Nathália não foi
consolada com uma mensagem automática, ela (e os outros que leram a mensagem) foi consolada por
uma pessoa que por sua vez integra uma empresa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que o mundo digital é uma oportunidade de entender as necessidades dos consumidores e a
maneira como eles são influenciados pelas mídias sociais. Na atualidade do marketing, o foco é voltado
para a fidelização do consumidor. Ele deixa de ser um mero receptor e se torna também mediador e
criador de informações. Para o consumidor a internet é uma fonte de pesquisa sobre marcas e produtos.
Por esses motivos a utilização das estratégias voltadas para o marketing dentro das mídias digitais são
grandes aliadas no relacionamento e interatividade com o consumidor, auxiliando na divulgação da marca
e dos produtos da empresa com maior eficácia. A imagem que a empresa passa virtualmente tem a
capacidade de impactar até mesmo nas compras físicas.
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RESUMO

Por muitos anos a Apple foi sinônimo de inovação em produtos eletrônicos, sendo o principal
responsável por esta conquista o seu fundador Steve Jobs, que sempre esteve à frente da produção de
seus produtos, conhecendo-os e aperfeiçoando-os de acordo com as necessidades que verificava no
mercado, se preocupando sempre com a qualidade dos aparelhos que iria lançar no mercado.
Com seu falecimento em 2011, designou para o comando da empresa o gestor de operações Tim Cook,
porém é de se questionar se a escolha foi realmente correta, uma vez que o modo de administrar a
organização de Jobs se difere e muito da que está sendo utilizada por Tim Cook, nota-se ainda que a
Apple ao longo desses cinco anos de gestão perdeu o poder inovador e vem somente acompanhando e
lançando produtos de acordo com o lançamento de seus concorrentes. Além disso, o valor de suas
ações caiu consideravelmente no ano de 2015, período em que o Cook já estava no comando da
empresa.
Palavras-chave: tecnologia, inovação e Apple.
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CAPÍTULO I: STEVE JOBS

1.1 Nascimento E Infância
Em 24 fevereiro de 1955, nasce Steve Paul Jobs, filho biológico de Joanne Schieble e Abdulfattah
Jandali dois jovens que devido as condições, a família de Schieble não aceitava o casamento entre
católicos e muçulmanos e ameaçavam a deserda-la caso casasse com Jandali, devido a essas condições
viajou até São Francisco onde ficou sob proteção de um médico que abrigava mães solteiras e
auxiliava-as na adoção. Porém, Joanne exigiu que seu filho fosse adotado por um casal que possuísse
pós-graduação universitária, no entanto, devido a desistência de um casal com o perfil que a mãe
queria, Steve acabou por ser adotado por casal que não eram casados oficialmente e não possuíam
graduação universitária.
Assim que Schieble descobriu que Jobs fora adotado por pais que não seguiam suas exigências
ameaçou a não assinar os documentos de adoção. Após um impasse que perdurou por semanas, a mãe
biológica aceitou que a criança fosse adotada quando Clara e Paul Jobs assinaram um termo de
compromisso, onde estabelecia que criariam um fundo para enviar o menino a faculdade.
Jobs soube desde cedo que era adotado, todavia, para ele, seus pais biológicos foram “meu banco de
esperma e óvulo (...) é apenas o modo como as coisas aconteceram, um banco de esperma, nada mais”
(Steve Jobs, pag 23).
Steve foi criado na década de 50, que era marcada principalmente pelo impacto da tecnologia, que
estava próximo a ele, uma vez que morava próximo ao Vale do Silício, berço do polo industrial de
tecnologia da informação e computação nos Estados Unidos da América, situada no estado da
Califórnia. Paul tentou estimular seu filho a gostar de mecânica, porém este nunca se interessou por
esse tipo de coisa, apenas adorava acompanhar o pai. Todavia, os carros foram a primeira exposição do
menino a eletrônica, sendo que esta seria futuramente sua paixão.
A paixão de Jobs, começou com influência de seu vizinho Larry Lang, um engenheiro da HP que dava
a criança kits eletrônicos que eram vendidos como hobby, estes produtos fizeram com compreendesse
o funcionamento interno dos produtos, sendo que até aparelhos complexos, como TVs, deixassem de
ser enigmáticos.
Clara ensinará o garoto a ler antes mesmo deste entrar no colégio, o que acabou por lhe gerar
problemas, uma vez que durante as aulas ficava entediado e ia arranjar encrenca, sendo muitas vezes
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mandando para casa. Seus pais culpavam a escola não Steve, pois para eles a escolha devia manter a
criança interessada.
Jobs iniciou seu quinto ano escolar em uma turma avançada, sendo que a professora da classe,
chamada Imogene Hill, observou-o por semanas e concluiu que a melhor forma de o estimular era
através de suborno, mais tarde Steve declarou “se não fosse por ela, tenho certeza de que eu teria ido
parar na cadeia”, ou seja, ele considerava-a a melhor professora que já tivera em seus anos escolares.
Neste mesmo ano, após as provas finais, o colégio perceberá que Steve tinha potencial e seu
conhecimento era superior a sua série, propondo assim aos pais de Jobs, que este pulasse dois anos do
colégio, porém seus pais decidiram, fazê-lo pular apenas um ano.

Figura 1 - Paul Jobs com Steve Jobs, em 1956

Figura 2 - Anuário da Homestead High, em 1972

Durante seu nono ano, as brincadeiras com eletrônicos começaram a ficar mais sérias, pois seu
vizinho, Lang introduziu-o no Clube do Explorador da Hewlett-Packard (HP), nada mais era um grupo
de dez a quinze estudantes que se reunia no refeitório da empresa para ouvir sobre os projetos dos
engenheiros. Nesta mesma época, começou a construir um contador de frequências, devido ao estimulo
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do grupo pela elaboração de projetos, porém precisava de algumas peças que a organização produzia.
Assim, ligou para o diretor-presidente (Bill Hewlett) da corporação solicitando as peças necessárias e
no processo conquistou um cargo na fábrica de contadores de frequência da HP, trabalhando lá durante
as férias de verão do colégio

1.2 Universidade
Chegada a hora de ingressar na universidade Steve reagiu com o comportamento passivo-agressivo,
não obstante, não considerou escolas próximas, tais com Stanford e Berkeley (seu amigo Woz estava
cursando) e que seriam mais acessíveis as economias feitas por seus pais, para ele “os caras que iam
para Stanford já sabiam o que queriam fazer” e “eles não eram realmente artísticos. Eu queria algo que
fosse mais artístico e interessante” declarou ele a Isaacson.
Assim, em 1972, escolheu o Reed College, uma instituição particular de ciências humanas em
Portland, Oregon, considerada uma das instituições mais caras do país. No decorrer do período que
frequentou a faculdade, ficou surpreso de como havia requisitos rígidos e obrigações a serem feitas
pelos alunos, já que a faculdade era conhecida pelo seu estilo de vida de espírito livre e hippie. Durante
a graduação, Steve se recusava a participar de aulas que não considerasse interessantes. Após um
tempo, sentiu-se culpado por estar gastando as economias de seus pais em uma educação que não
parecia valer a pena, com isso, largou o curso no qual ingressará.
Todavia, continuava a morar no dormitório de seus amigos no Reed, sendo ouvintes em alguns cursos,
como caligrafia, que lhe despertou o interesse devido a forma como os cartazes da universidade eram
bem desenhados. Futuramente, os conhecimentos sobre tecnologia e arte estariam fundidos em todos
seus produtos, sendo no design, aparência e elegância, segundo ele, se nunca tivesse participado desse
curso, o Mac e os microcomputadores jamais teriam fontes múltiplas ou proporcionalmente espaçadas,
uma vez que o Windows simplesmente copiou as fontes da Apple.
Mesmo nunca tendo se formado, no ano de 2005, Steve foi convidado para ser orador na colação de
grau dos formandos da Universidade de Stanford, nesta época já estava no ápice de sua carreira
profissional (CEO da Apple e da Pixar Animation Studios), sua apresentação veio a se tornar uma das
mais marcantes da carreira deste visionário. Nela Jobs conta três histórias de sua vida, sendo a primeira
história sobre ligar pontos.
“(...) eu abandonei a faculdade depois do primeiro semestre, mas fiquei por perto por mais um ano e meio até realmente
sair. Mas então porque eu desisti? Começou antes de eu nascer, com minha mãe biológica, ela era jovem e sem faculdade e
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ela decidiu me pôr na adoção. Ela acreditava fortemente que eu deveria ser adotado por pessoas formadas. Então tudo foi
armado para que eu fosse adotado por um advogado e sua esposa, mas quando eu nasci, eles pularam fora no último minuto
que queriam uma menina. Então meus pais adotivos, na lista de espera receberam uma ligação no meio da noite,
perguntando: temos um garotinho inesperado. Vocês o querem? Eles disseram: é claro! (...) eu fui para universidade, mas
ingênuo ao escolher qual, escolhi uma ao preço da Stanford, e tudo que meus pais proletariados juntaram, estava sendo
investido em minha educação, seis meses depois eu não via o valor daquilo (...) nem fazia ideia de como a universidade me
ajudaria a descobrir (...) decidi jogar tudo para cima e confiar que tudo daria certo (...) olhando para trás foi uma das minhas
melhores decisões (...) eu parei de frequentar aulas que não me interessavam e comecei a procurar as interessantes (...) e
muito do que aprendi enfrentando esse caminho, seguindo minha curiosidade e intuição, se tornou valioso bem mais tarde
(...) por eu ter desistido do meu curso e não ter frequentado as aulas que devia eu resolvi pegar a matéria de caligrafia para
aprender a fazê-la (...) nada disso tinha sequer uma sobra de utilidade prática em minha vida, mas dez anos depois, quando
estávamos projetando o primeiro computador Macintosh tudo aquilo voltou para mim (...) seu eu não tivesse desistido do
meu curso na faculdade, o Mac jamais teria tantas fontes e todas tão bem espaçadas e já que o Windows simplesmente
plagiou o Mac, nenhum computador hoje também teria (...)”

Com isso ele mostrou que não podemos prever o que irá acontecer em nossas vidas, só podemos
conectar os pontos olhando para o que já aconteceu, além disso, devemos seguir nossas intuições e
desejos, não apenas aceitar aquilo que a sociedade ou qualquer outro indivíduo nos impõem a realizar.
Na segunda história de seu discurso, discorre sobre amor e perda.
“(...) eu tive sorte, encontre minha vocação cedo na vida (...) em dez anos a Apple cresceu de nós dois na garagem para uma
empresa de dois bilhões de dólares e quatro mil funcionários, tínhamos lançado nossa maior criação, o Macintosh (...) e
então fui despedido (...) o quadro de diretores ficou do lado dele, então aos trinta, eu estava fora, vergonhosamente fora, o
que tinha sido o foco de toda minha vida adulta se fora e isso foi devastador (...) eu sentia que tinha decepcionado a geração
anterior (...) eu amava o que fazia, o que aconteceu na Apple não mudou isso nem um pouco, eu fui rejeitado, mas
continuava amando (...)”

A moral dessa história é que a vida pode abalar, fazer com que você fique desacreditado com suas
decisões e impactos em sua vida, mas não se deve perder a fé, procure encontrar aquilo que você ama
fazer isso valerá seu esforço. Na última história, é sobre a morte.
“(...) lembrar que logo estarei morto é a maior ferramenta que encontrei para fazer grandes escolhas na vida, porque quase
tudo, todas as expectativas alheias, todo orgulho, todo medo de falhar, essas coisas simplesmente evaporam, frente a morte,
restando apenas o que é realmente importante, lembrar que vamos morrer é a melhor maneira que conheço de evitar a
armadinha que é achar que você tem algo a perder, você já está nu, não há motivos para não seguir o coração (...) fui
diagnosticado com câncer (...) que mostrou claramente um tumor em meu pâncreas (...) os médicos disseram que era quase
certo que era um câncer incurável e eu não deveria esperar viver mais que três a seis meses, meu médico aconselhou a ir
para casa, por minhas coisas em ordem, coisa que na língua dos médicos que dizer: prepare-se para morrer (...) eu convivi
com aquele diagnóstico o dia todo (...) isso foi o mais perto que já cheguei da morte (...) posso dizer a vocês com mais
certeza agora que antes quando a morte era um conceito útil, mas puramente intelectual, ninguém quer morrer, mesmo as
pessoas que almejam o paraíso, não querem morrer para chegar lá, ainda assim, a morte é um destino que nos espera a
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todos, ninguém jamais escapou dela (...) porque a morte é provavelmente a mais bela invenção da vida é o que renova a
vida (...)”

Nesse final do diálogo, ele demonstra que a morte é imprevisível e poder chegar a qualquer momento,
sendo que o tempo é limitado, assim devemos aproveitar ao máximo e não desperdiça ela vivendo a
vida dos outros.
1.3 Atari e Índia

Figura 3 – Logotipo da Atari

Após dezoito meses vivendo ao redor da Universidade, Jobs decidiu retornar a casa de seus pais e
procurar emprego (principalmente pelo fato de desejar viajar a Índia para sua própria jornada
espiritual), como na década de 1970 estava no auge os empregos na área de tecnologia, um anúncio em
especial chamou atenção dele “Divirta-se, ganhe dinheiro”, sendo o responsável a empresa de
videogames Atari, no mesmo dia ele foi a fábrica em busca da vaga, ao conquista-la, começou a
trabalhar como técnico por U$ 5,00.
Durante seu período na Atari aperfeiçoou diversos jogos, fazendo com que chips produzissem
desenhos divertidos e interações agradáveis, tendo liberdade de criação, além disso, conquistou a
amizade do desenhista Ron Wayne (responsável pelo projeto do primeiro logotipo da Apple).
Após algum tempo trabalhando na empresa, anunciou o desejo pela sua viagem espiritual, o dono da
companhia achou graça da situação e propôs trabalhar em uma solução para a velocidade dos jogos nos
modelos Europeus, sendo solucionado este problema daria a passagem para Jobs ir para Europa e de lá
ele partir para Índia.
Quando chegou a Índia o guru que tinha ido procurar conselhos havia falecido, assim, decidiu buscar
iluminação através da experiência ascética, a privação e a simplicidade.
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Figura 4 – Guru que Jobs foi atrás de conselhos

Passados setes meses viajando pelo Oriente, retornou a casa dos pais em Palo Alto, no entanto, o
interesse de Jobs pela espiritualidade oriental, hinduísmo, zen-budismo, e a busca iluminação não era
apenas uma fase passageira, pois ao longo de sua vida tentaria seguir as premissas básicas das religiões
orientais. Segundo Jobs:
“Voltar para os Estados Unidos foi, para mim, um choque cultural muito maior do que ir para a Índia. As pessoas no
interior da Índia não usam o intelecto como nós, elas usam a intuição, e sua intuição é muito mais desenvolvida do que no
resto do mundo. A intuição é uma coisa muito poderosa, mais potente do que o intelecto, na minha opinião. Isso teve uma
grande influência sobre meu trabalho.
O pensamento racional ocidental não é uma característica humana inata; é aprendido e é a grande conquista da civilização
ocidental. Nas aldeias da Índia, eles nunca o aprenderam. Eles aprenderam outra coisa, que de certo modo é tão valiosa
quanto, mas de outra maneira não é. Trata-se do poder da intuição e da sabedoria experiencial.
Ao voltar, depois de sete meses em aldeias indianas, vi a loucura do mundo ocidental, bem como sua capacidade para o
pensamento racional. Se você simplesmente sentar e observar, verá como sua mente é inquieta. Se tentar acalmá-la, isso só
torna as coisas piores, mas com o tempo ela se acalma, e quando isso acontece há espaço para ouvir coisas mais sutis – é
quando sua intuição começa a florescer e você começa a ver as coisas com mais clareza e estar mais no presente. Sua mente
simplesmente fica mais lenta, e você vê uma expansão tremenda no momento. Você vê tanta coisa que poderia ter visto
antes. É uma disciplina, você tem de praticá-la.
O zen tem sido uma profunda influência na minha vida desde então. A certa altura, pensei em ir para o Japão e tentar entrar
no mosteiro de Eihei-ji, mas meu conselheiro espiritual pediu-me para ficar aqui. Ele disse que não há nada lá que não
exista aqui, e ele estava certo. Aprendi a verdade do zen quando diz que, se você estiver disposto a viajar pelo mundo para
encontrar um mestre, um deles aparecerá na casa ao lado. ”

Após seu retorno aos Estados Unidos, Jobs voltou ao seu cargo na Atari, trabalhando da mesma forma
como antes desenvolvia suas atividades, com exceção de que agora tinha um companheiro depois do
jantar, Woz na época trabalhava na HP e morava nas proximidades da empresa, indo até a Atari para
ficar jogando, enquanto observava o trabalho de Steve. Notando isso, Nolan Brushnell, lançou um
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desafio a Jobs, ele consistia que houvesse redução da quantidade de chips no jogo, não obstante,
informou ainda que cada chip abaixo de cinquenta haveria um bônus. O desafio foi vencido graças a
engenhosidade de Woz e jogada de Jobs, no final do projeto, o jogo possui apenas 45 chips, 5 abaixo
do esperado por Brushnell.

1.4 Os Steves

Figura 5 - Wozniak e Jobs na montagem do Apple II

Uma amizade que é marcante na vida de Steve Jobs e a Apple é de seu fundador com Steve Wozniak,
um rapaz que veio a se tornar amigos de Jobs, após os laços criados por este com o irmão mais novo de
Woz (apelido pelo qual Wozniak gosta de ser chamado) na equipe de natação.
Assim como Jobs, Wozniak também aprendeu muito com o pai, porém, as lições paternas foram
diferentes para ambos, já que Paul Jobs não possuía graduação, ganhando a vida com seu hobbie
favorito, conserto de carros para posterior venda. Enquanto, Francis Wozniak, era por sua vez um
brilhante engenheiro pós-graduado pela Caltech (Instituto de Tecnologia da Califórnia) que exaltava
engenharia e olhava com desprezo para quem fazia cursos como administração, marketing e vendas.
Woz em toda sua infância fora aficionado por tecnologia e o funcionamento das máquinas, no nono
ano do colégio, projetou uma calculadora ganhando o prêmio máximo de um concurso oferecido pela
Força Aérea, já no último ano no colégio, conquistou uma vaga de meio período da Sylvania (empresa
de tecnologia), nela teve a oportunidade de trabalhar com um computador pela primeira vez em sua
vida profissional.
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Desde que via como uma máquina era feita, se desafiava a realizar o mesmo projeto com redução de
peças, tal como foi com os computadores, onde se propôs a usar o menor número possível de
componentes, sempre tentando aperfeiçoar o projeto no qual havia terminado.
Após alguns anos no ensino superior, conheceu Steve através de um colega de trabalho, ao se
encontrem sentaram-se em frente a garagem e começaram a conversar sobre tecnologia e eletrônica,
foi a primeira vez que Jobs reconheceu que alguém conhecia mais sobre eletrônica do que ele. Ambos
compartilhavam paixões semelhantes, tais como, eletrônica, computadores e música.

Figura 6 - Wozniak e Jobs apresentando a placa de circuitos

A combinação entre as brincadeiras sobre tecnologia e eletrônica acabaram por influenciar na criação
da Apple, ambos aprenderam a trabalhar em conjunto, sendo que o trabalho era dividido entre eles da
seguinte forma, Jobs preocupava se em trazer lucros através da venda de placas de circuitos, caixas
azuis, entre outros e Wozniak apenas as projetava para Jobs.
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CAPÍTULO II: APPLE

2.1 Surgimento

Figura 7 - Linha do tempo da Apple

A Apple nasceu numa época onde diversas correntes culturais estavam eclodindo em São Francisco e
no Vale do Silício (região da Califórnia, composta por diversas cidades, incluindo Palo Alto). Havia a
revolução tecnológica, marcada pelo crescimento dos fornecedores militares que logo incluiu empresas
de eletrônica, fabricantes e companhias de informática. Tinha também subcultura hacker, incluía
engenheiros que fugia do padrão HP e seus filhos que não estavam em sintonia com o comprimento de
ondas de subdivisões. Por fim, havia o movimento hippie, nascidos na geração anterior.
Para muitos a Apple nasceu da mesma forma que a HP, no entanto, ao contrário do que se acredita, ela
nasceu dentro do quarto de Steve Jobs. A ideia de abrir uma empresa partiu de Jobs, para ele as
criações de Woz não deviam ser entregues a todos gratuitamente, assim começou a saga pela venda e
melhora da tecnologia ofertada, uma vez que, naquela época, os computadores eram destinados a
empresas e não a população em geral, sendo a IBM a líder de mercado na venda processadores.
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2.2 História

Figura 8 - Evolução do logotipo da Apple

A empresa foi fundada em 1976, por Steve Jobs e Steve Wozniak, sendo auxiliados por seus
colaborados e coo fundadores. Tudo começou com uma de Jobs de vender os protótipos feitos por
Woz e assim abrir uma empresa que pudesse gerar lucros e mudar a forma que o mercado via os
computadores pessoais.
Desde seu início o objetivo da Apple era fornecer produtos de qualidade para todos os públicos, uma
vez que os computadores naquela época eram em grande parte destinados a companhias e empresas de
tecnologia.
O primeiro produto lançado com a marca Apple, foi o Apple I, que nada mais era do que uma placa
vendida dentro de uma caixa de papelão sem nenhum tipo de gabinete/proteção. Essa máquina era
baseada no processador 6502 de 8bits, que operava com 1 MHz, suficientes para carregar o
interpretador BASIC, sendo que este ocupava somente metade da capacidade de armazenamento. As
vantagens do Apple I em relação aos seus similares, ofertados pelos concorrentes era que ele poderia
ser conectado diretamente a uma televisão, dispensando a compra de um terminal de vídeo e possuía
também um conector para unidade de fita (o controlador era vendido por US$ 75,00). A máquina foi
construída por Wozniak em suas horas vagas, ou seja, quando estava fora dos escritórios da HP e após
suas aulas de graduação. O projeto do Apple I foi apresentado às companhias como Atari e HP (onde
seus fundadores ainda exerciam suas atividades profissionais), porém elas não enxergavam futuro para
os computadores pessoais.
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Figura 9 - Placa de circuito do Apple I

Mesmo após a recusa de grandes empresas para o financiamento do projeto, a dupla levou o projeto
adiante, produzindo-o com recursos próprios. Após a construção do projeto e realização de testes o
produto é lançado no mercado, no entanto, não obteve sucesso na venda, sendo que foram vendidas
cerca de 200 unidades ao valor de US$ 666,00 (o preço de venda muitas vezes não cobria os gastos de
produção). Porém, este lançamento sustentou os lucros da empresa durante seu primeiro ano, abrindo
assim, portas para o lançamento de produtos mais eficazes e mais poderosos. Atualmente o Apple I é
vendido por cerca de US$ 50.000,00, ou seja, aqueles que compraram o produto naquela época
realizaram um bom negócio.
Em 1977, é lançado o Apple II, sendo ele o aperfeiçoamento do primeiro lançamento da marca, o
grande diferencial deste equipamento era a capacidade de memória que foi aumentada para 4Kb,
incluindo mais 12Kb de memória ROM, além disso, já vinha armazenado o interpretador BASIC, que
na primeira versão era necessário o carregamento de uma fita com o BASIC.

Figura 10 - Apple II básico
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O Apple II começava a ser bem mais parecido com os computadores atuais, uma vez que já vinha num
gabinete de plástico e teclado acoplado. Além disso, possuía diversas versões sendo que a mais básica
o equipamento era ligado a TV e o mais completo permitia aquisição de uma unidade de disquete, que
era vendida separadamente. A linha foi um sucesso, sobrevivendo até o início dos anos 90, quase que
uma década depois do lançamento do Macintosh.

Figura 11 - Versão completa do Apple II

Após este lançamento a marca começou a se preocupar e investir pesadamente no desenvolvimento de
computadores com interface gráfica e mouse.
O próximo grande lançamento da companhia foi o Lisa, que acabou por não atingir o sucesso
esperado, uma vez que para aquisição deste produto o consumidor teria que desprender uma quantia
capaz de comprar 5 PCs, mesmo sendo o melhor equipamento da época a Apple descontinuo a linha,
uma vez que teve que se vender a produção estocada abaixo do valor de custo do produto, acabando
que a conta ficou no vermelho.
Porém, o Lisa serviu de base para o Macintosh, um computador relativamente mais simples que o Lisa,
com o sistema operacional MacOS 1.0 (derivado do sistema operacional do Lisa), este computador foi
lançado em 1984, alcançando o sucesso que o Lisa não conseguiu.
Ao longo da década seguinte a Apple passou por duas grandes mudanças, sendo a primeira a migração
do MacOS para o OS X e a segunda ocorreu em 2005, quando a Apple anunciou a migração de toda
sua linha de computadores e notebooks para o processador Intel, permitindo que a empresa se
beneficiasse com a redução de custo nos processadores e outros componentes para micro PCs, mas que
ao mesmo tempo conservasse seu software, seu principal diferencial.
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Figura 12 - Macintosh

Após o lançamento do Macintosh a empresa começou a ser enveredar para outros setores, como o
mercado de tocadores de MP3 e de telefonia, sendo seus próximos lançamentos em ordem cronológica
o iPod, iPhone e iPad, que ao longo dos anos são aperfeiçoados, em geral com lançamento anual do
iPhone.

2.3 Renascimento
Em sua fase sem o seu fundador e visionário, no período de 1985 a 1996, a Apple obteve quedas
bruscas no seu faturamento, uma vez que os seus clientes estavam perdendo a confiabilidade nos
produtos da organização, para reverter essa situação a Apple começou a aumentar o portfólio de
produtos, no entanto, muitos de seus produtos possuíam diversas versões e seus nomes eram confusos
para sua clientela que acabava por não entender a diferença de seus produtos, buscando assim os
produtos da concorrência.
Assim quando Gil Amelio se tornou presidente da empresa e não conseguiu reverter a situação da
companhia, procurou uma forma de trazer para empresa seu fundador, isso foi possível pela compra da
Next (empresa criada por Steve após a sua saída da Apple) que fez com Jobs retornasse a sua
companhia. Porém, retornou apenas como mentor de Amelio, não tenho poder de fazer mudanças na
organização, diante dessa situação a mesma diretoria que demitiu Steve, despediu também Gil, devido
à queda das ações da companhia.
Retornando ao seu cargo antigo, Jobs já havia analisado toda a situação da empresa e identificado o
problema pelo qual ela estava passando, que para ele era a quantidade de produtos ofertados a
empresa, sendo que nenhum possuía uma identidade que passasse confiança ao cliente, com isso,
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realizou corte de cargos que acreditava ser custoso a organização, solicitou redução na quantidade de
projetos realizados, reorganização das equipes e tirar de circulação diversos produtos da marca.
Após todas as adaptações feitas, informou a seus funcionários que a empresa teria foco em um único
produto, o Macintosh, neste projeto e assim como em todos os outros ele priorizava a qualidade do
trabalho, do que a data de lançamento do produto, era comum ouvir ele dizer que a data de lançamento
poderia ser alterada para garantir o sucesso do produto quando lançado. Hoje, podemos ver que esse
pensamento estava certo, os fanáticos pela marca, fazem filas em frente as franquias da empresa, para
aguardar o lançamento de algum produto, sendo que em geral, as filas são causadas com o lançamento
de um dos seus mais renomados produtos, o iPhone.
Com todas as modificações feitas e corte de gastos, a empresa começou a retornar ao mercado
competitivo e alavancagem de suas ações. Steve continuou em seu cargo até sua morte, em 5 de
outubro de 2011. Indicando para seu cargo Tim Cook, que segue até os dias atuais no comando na
empresa.

2.4 Modelo de Gestão
O modelo de liderança de Steve Jobs é superior a qualquer outro, e os resultados alcançados por ele
deixam isso claro, não precisamos especular sobre isso, pois vimos isso claramente quando houve a
queda da fortuna da Apple entre 1985 e 1996, época que este visionário esteve ausente de sua empresa.
Todas as escolas de negócios e maioria dos livros sobre o assunto apresentam variações de uma
fórmula bastante simples de liderança, no entanto, elas são resumidas, porém sabemos que Jobs tomou
um rumo diferente.
O modelo de Steve virou de cabeça para baixo todos os modelos existentes, sua abordagem e
processos não seguiam o método tradicional. O método dele é construído com base na visão do
consumidor e do produto e sobre uma forte cultura de inovação que objetivava fazer as coisas que já
haviam sido postas em práticas. Além disso, diferentemente de muitos, ele tomou pose dos projetos e
dos produtos, preocupando-se com os detalhes e com sua execução, sendo esses traços estabeleceram
sua competência.
Seu modelo é um dos mais práticos e objetivos, uma vez que Jobs começou como consumidor, criou
uma visão e construiu, alimentou e aperfeiçoou uma cultura de inovação dentro de sua empresa. A
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força da visão e da paixão dele e a cultura de inovação que já estava estabelecida fizeram aparecer
grupos apaixonados e tornaram a tarefa muito mais fáceis.
Essa metodologia ficou consagrada, pois nela Jobs era preocupado apenas com a perpetuação de seus
produtos, a realização era sua meta, não o poder ou dinheiro, contrastando assim com a maioria dos
CEOs atuais.
Mesmo sendo CEO da Apple, sempre esteve envolvido intimamente com os projetos de seus produtos,
elaborava equipes onde todos auxiliavam para produção de um produto sem igual, seguindo o padrão
de qualidade da Apple. Além disso, estimulava que seus funcionários demonstrassem suas ideias e
projetos, ou seja, seu modelo era preocupado com o que a empresa iria oferecer ao mercado
consumidor, criando um ambiente mais estimulante e produtivo.

2.5 Visão inovadora
O grande diferencial da gestão de Jobs, era que o fundador da marca preocupava-se com alguns fatores
que considerava extremamente importante para o desenvolvimento e lançamento de seus produtos,
diferenciando-se assim dos demais concorrentes e empresas do setor, entre eles estão, pensar mais no
produto do que no lucro que ele irá gerar, uma vez que ao se preocupar com os resultados que o
produto poderá conquistar poderia causar a necessidade de gastos no desenvolvimento do produto,
porém se investisse num produto único e bonito, ele consequentemente levaria ao lucro.
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Figura 13 - Evolução dos computadores pessoais

Outro fator de grande importância para Steve era a capacidade de pensar diferente e de inovar, sendo
que a primeira para ele só era possível se o indivíduo fosse suficientemente capaz de ser rebelde para
usar sua criatividade e imaginação a seu favor. Já a inovação sempre foi constante durante seus anos à
frente da companhia, sempre lançando produtos que se tornaram sucesso no mercado, nunca virando
obsoleto.

Figura 14 - Frase de Jobs sobre a Apple

As demais características marcantes de Jobs foram o cuidado que ele tinha com o desenho e alocação
de cada objeto dentro da caixa (se o produto estiver dentro de uma caixa bonita, o cliente acreditará
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que o produto é de qualidade), cuidar do que está por dentro e não somente do que é visível (o produto
deve estar bom e bonito por dentro e por fora) e acreditar na beleza da simplicidade.

CAPÍTULO III: IMPACTO DA MORTE DE JOBS

3.1 Morte
Em 2004, Jobs foi diagnosticado com um tumor do tipo neuroendócrino de pâncreas, ou seja, uma
forma rara de câncer no pâncreas. Neste mesmo ano comunicou que se afastaria do cargo para realizar
uma cirurgia de retirada do tumor, porém o mesmo veio a tirar-lhe a vida em 2011.
Apesar do diagnóstico Steve continuou com seus projetos e cargo (entre idas e vindas) dentro da
Apple, sempre tratando com cautela sua doença. Assim, contratou diversos médicos de várias áreas
para tratar-se, mais tarde pagou por um tratamento experimental que custou cerca de R$ 100 mil, que
fazia com que Steve estivesse um passo à frente da sua doença, sua maior preocupação em 2009
(quando o câncer se agravou) era de não poder estar presente na formatura do ensino médio de seu
filho Reed Paul Jobs.
“Quando fui diagnosticado com câncer, fiz um acordo com Deus, ou seja, lá o que for, que era que eu queria ver Reed se
formar, e isso me permitiu atravessar 2009”

Em 2010, após um ano difícil tratando o câncer, sua saúde melhorou, conseguindo ter forças para
realizar suas atividades, viajar com a família, finalizar projetos e lançar o iPad no mercado. Porém, no
período em que se ausentou da companhia através de licença médica, decidiu após alguns diálogos a
ajudar empresários e pessoas que estivessem tentando entrar no mercado, aconselhando-as e ajudando
assim a geração futura, assim como foi ajudado quando começou no ramo de tecnologia.
“É assim que vou passar uma parte do tempo que me resta. Posso ajudar a próxima geração a se lembrar da linhagem das
grandes empresas daqui e como continuar a tradição. O Vale me deu muito apoio. Devo me empenhar ao máximo para
retribuir”

Após enfrentar todas as previsões de seus médicos, Jobs acabou por piorar em 2011, anunciando assim
sua licença médica, fazendo com que se afastasse de suas atividades dentro da Apple, no entanto,
nestes períodos Tim Cook, gerente de operações da companhia era designado a realizar suas
atividades. No mesmo ano, em 24 de agosto, durante uma reunião mensal do conselho da Apple, Steve
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anunciou que deixaria companhia, uma vez que não possuía mais capacidade de atender as obrigações
de seu cargo.
“Eu sempre disse que, se chegasse o dia em que não pudesse mais atender as minhas obrigações e as expectativas como
presidente executivo da Apple, eu seria o primeiro a avisá-los. Infelizmente, este dia chegou”

Assim, sugeriu que Cook ocupasse seu lugar e se ofereceu para ocupar a presidência do conselho, uma
vez que para ele era importante transferir corretamente o poder, precavendo-se de que a companhia
perdesse novamente tudo aquilo que conquistará ao longo dos anos com seu fundador.
“Uma das coisas que eu queria fazer para Apple era deixar um exemplo de como transferir corretamente o poder. Sempre
foi um drama, como um país de terceiro mundo. Uma parte do meu objetivo era fazer da Apple a melhor empresa do
mundo, e ter uma transição ordenada é fundamental para isso”

Na noite de 5 de outubro daquele mesmo ano, Jobs veio a falecer devido a complicações causadas pelo
câncer que já havia penetrado nos ossos do hospedeiro.

3.2 Gestão Tim Cook
Quando Jobs afastou-se do seu cargo em agosto de 2011, indicou o para seu cargo o gerente de
operações (COO) da Apple, que vinha ao longo dos últimos setes anos de vida substituindo-o em suas
licenças médicas.
Ao assumir o cargo de Jobs, Cook tinha pela frente diversos obstáculos para enfrentar, entre eles,
antecipar aquilo que os consumidores desejavam antes mesmo que eles soubessem (uma das receitas
do sucesso de Jobs), atender a demanda dos investidores e dar continuidade a marca, sem perder sua
essência.
Todavia, um ano após a morte do fundador da empresa, Tim Cook lançou no mercado o iPhone 5,
onde em sua pré-venda os estoques foram esgotados em diversos países e a receita da empresa bateu
recordes. Além disso, o mercado de ações chegou a seu ápice quando Cook recebeu o cargo de CEO
da Apple.
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Figura 15 - Tim Cook no lançamento do iPhone 5

Após cinco anos no cargo de presidente executivo da Apple, há quem diga que a nova administração
da empresa não é a mesma empresa dos sonhos que era durante a década de 2000, no entanto, também
temos o lado daqueles que defende a unha e dentes a nova gestão. Porém, a seguir podemos destacar os
pontos positivos e negativos referente a gestão de Cook.
Segundo a Telegraph e a Financial Times o CEO bateu diversos recordes desde que assumiu a
companhia, sendo um deles a venda do iPhone 5, tornou-se uma das maiores empresas de capital
aberto do mundo, e por duas vezes bateu o recorde de lucro trimestral. Além disso, no mesmo período,
o caixa da companhia teve quase o dobro do lucro, sendo possível pela compra cada vez maior do
número de ações e o pagamento de dividendos, como mostra a imagem abaixo.
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Figura 16 - Retorno do capital investido na Apple

Contudo, todos entram em acordo quando a questão é a perda de inovação da empresa, uma vez que
nos cinco anos da gestão de Cook não houve nenhuma revolução apresentada pela marca, sendo a
coisa mais próxima disso o lançamento do Apple Watch e dos AirPods, que nem de longe
conquistaram a mesma fama e influência que os equipamentos lançados por Jobs, para muitos o grande
ponto negativo da nova gestão é que a Apple vem “copiando” os produtos lançados por seus
concorrentes, não sendo mais inovadora como era na época de Jobs, uma vez que este sempre buscou
lançar produtos inovadores e atendendo as futuras necessidade da sociedade.
Não obstante, a ações da Apple sofreram quedas desde abril de 2015 até hoje, perdendo um quinto do
seu valor de mercado.

Figura 17 - Participação no mercado de celulares no Brasil

23

3.3 Concorrência
Desde a época em que Jobs ocupava o cargo de presidente executivo da Apple, a empresa já passava
por severas brigas judiciais com outras empresas de tecnologia, a última foi uma ação movida pela
Apple contra o Google, onde a companhia de Steve argumentava que a outra companhia havia entrado
num setor de atividades que não pertencia a eles e que haviam utilizados recursos patenteados pela
Apple, no entanto a ação foi encerrada por ambas as partes em 2010.
Outra disputa por patentes ocorreu entre a Apple e a Samsung, onde a segunda também acabou por
abrir um processo contra a Apple argumentando que era necessária que a companhia divulgasse seus
próximos projetos para que pudesse se defender contra as acusações de cópia de patentes.
Muitas das brigas judiciais que Jobs entrou enquanto estava no cargo foi para que ninguém copiasse
seu sistema operacional e seus recursos, uma vez que para ele seus aparelhos eram únicos e não devia
ser copiado por empresas “ruins”.
Porém, na época que Steve lançava produtos inovadores o mercado consumidor e a concorrência eram
diferentes da que Cook tem hoje, quando Jobs estava no comando nenhuma empresa se igualava a
Apple no quesito inovação e pioneirismo, no entanto, hoje vemos que empresas como Samsung e
Google vem ultrapassando o poder inovador da Apple, que atualmente somente cópia os produtos
lançados pelos concorrentes, não tendo lançado até o momento nenhum recurso inovador, ou seja, a
organização está somente na corrida atrás da concorrência.

3.4 Lançamentos
A companhia sempre foi conhecida por lançar produtos de ótima qualidade e possuir recursos
inovadores, durante sua história lançou diversos produtos, desde placas de circuitos a smartphones,
sendo os principais lançamentos da empresa os seguintes aparelhos eletrônicos e serviços:
• Apple II, que pegou a placa de circuitos de Wozniak e a transformou no primeiro computador pessoal;
• Macintosh, foi a revolução do computador para ambiente familiar e popularizou ainda a interface
gráfica do usuário;
• iPod, transformou o modo de se escutar e reproduzir músicas;
• iTunes Store, renascimento da indústria musical;
• iPhone, transformou os telefones celulares, uma vez que reuniu diversas funcionalidades em um único
aparelho (música, e-mail, fotografia, vídeo e internet);
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• App Store, gerou uma nova indústria de criação de conteúdo (aplicativos);
• iPad, lançou a computação em tablet e forneceu uma plataforma digital para leitura e vídeo;
• iCloud, rebaixou o computador de seu principal papel, administrador de conteúdos e além disso,
permitiu a sincronização entre dispositivo;
• Apple Watch, revolucionou a indústria de relógios, uma vez que este possui diversas funcionalidades,
funcionando diversos aplicativos do iPhone dentro do relógio;
• AirPods, novo método de ouvir música, sem problemas com fios, uma vez que o sistema se utiliza de
conexão entre o aparelho auditivo e o smartphone ou computador (conexão pode ser feita com iPads,
iPods, iPhone e Macs).
Sendo que os maiores lançamentos da marca ocorreram durante a gestão de Jobs, uma vez que Cook
foi responsável apenas pelo lançamento do Apple Watch e dos AirPods, porém este último para muitos
foi lançado de uma forma incorreta, não conquistando assim muitos usuários. Isso deve-se ao fato de
que a tecnologia foi lançada juntamente com o iPhone 7 e 7 Plus, no entanto, não seguiu o formatado
de lançamento dos fones de ouvido anteriores, que eram colocados à disposição do cliente através da
aquisição do iPhone, assim como ocorreu com o iPhone 5, que ao mudar o formato dos fones de
ouvido, em sua caixa, acompanhava a última versão do acessório. Enquanto no iPhone 7, na
embalagem vem o fone de ouvido antigo (mesma versão do iPhone 5) com um cabo com adaptador,
uma vez que o buraco de fones de ouvido foi retirado do aparelho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através dos tópicos abordados no decorrer do trabalho, podemos verificar que como a Apple foi
fortemente forjada pelo seu fundador Steve Jobs, que veio a liderar a empresa desde seu retorno em
1997 e como seu modelo de liderança e gestão fez com que a marca se tornar uma das mais valiosas do
mercado e a preferida de grande parcela da população. Além disso, é possível verificar que muito de
Steve está presente na empresa que criou junto com seu amigo Steve Wozniak.
A companhia cresceu com o objetivo de ofertar produtos de qualidade para todos os públicos com
qualidade que nenhum concorrente possuía, uma vez que durante a década de 70 e 80 os computadores
eram destinados a usos comerciais e não pessoal, esse modelo veio a vigorar após o lançamento do
Apple II e do Macintosh.
A Apple conquistou o posto de empresa inovadora após diversos lançamentos sucedidos de sucesso
feitos por Jobs, entre eles estão, o Macintosh, iPod, iPhone, iPad e os Macs, que sempre foram
lançados com recursos inovadores e antes de a necessidade do consumidor iniciar-se.
Porém, em 2011, Jobs passou seu cargo para o então diretor de operações da empresa Tim Cook,
devido problemas de saúde causados pelo câncer de pâncreas diagnosticado em 2004. Com isso, a
empresa ganhou uma nova gestão que se diferia bastante daquela proposta por Jobs, uma vez que Cook
sempre se preocupou com a parte operacional da organização. Enquanto Steve era extremamente
detalhista com o desenvolvimento de seus projetos, sempre se preocupando com o macro e micro do
processo.
Verifica-se assim que, a Apple durante a gestão de Cook perdeu o poder inovador que tanto marcava a
companhia, não lançando recursos inovadores nem aparelhos eletrônicos que a sociedade desejava, ou
seja, está indo contra a maré, já que suas concorrentes vêm focando fortemente na inovação de
produtos e serviços, ganhando mercado e ampliando a sua rede de consumidores.
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INTRODUÇÃO

Neste trabalho iremos estudar como funciona a inteligência artificial. É uma nova tecnologia em
desenvolvimento que está sutilmente se integrando nos dispositivos eletrônicos, áreas do nosso dia a
dia como a saúde, os negócios, o entretenimento e entre outras. Poderemos entender como
funciona a inteligência artificial, onde podemos aplicar e utiliza-lo no nosso dia a dia. Este trabalho
ira ressaltar como a sociedade reconhece esta tecnologia, como o mercado reagiria se começasse a
investir na IA.

CAPITULO I: A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

1.1 O que é a Inteligência Artificial?
A inteligência artificial é um ramo de pesquisa da ciência da computação que busca, através de
símbolos computacionais, construir mecanismos que simulem a capacidade do ser humano de
problemas,
seja, a capacidade
de onde
ser inteligente.
pesquisadores
livros
opensar,
camposentir,
como resolver
“o estudo
e projeto ou
de agentes
inteligentes”,
um agenteOs
inteligente
é um esistema
didáticos
definem
que
percebe
seu ambiente e toma atitudes que aumentam suas chances de sucesso. É um ramo que pode
ser definido como a ciência da computação que se ocupa do comportamento inteligente, ou o estudo de
como fazer os computadores realizaram tarefas que, atualmente, os humanos fazem melhor.
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1.2 A História da Inteligência Artificial

O estudo e desenvolvimento da IA (inteligência artificial) começou no início da segunda guerra mundial.
A pesquisa em torno desta tecnologia era desenvolvida apenas para encontrar novas funcionalidades
para o computador, com o início da guerra, surgiu a necessidade de desenvolver a tecnologia para
impulsionar a indústria bélica. Após a segunda guerra mundial, o desenvolvimento da IA se aprofundou
com o artigo “computing machinery and inteligence” do matemático inglês Alan Turing.

Seus principais idealizadores foram os cientistas Herbert Simon, Allan Newell, John McCarthy, Warren
McCulloch, Walter Pitts, Marvin Minsky e entre outros. Surgem várias linhas de estudo da IA com o
passar do tempo, é nos anos 60 em que está ciência recebe a alcunha de inteligência artificial e os
pesquisadores da linha biológica acreditavam ser possível maquinas realizarem tarefa humanas
complexas como raciocinar. Na década de 70 o estudo sobre a IA passou por um período escuro, os
estudos sobre redes neurais volta à tona nos anos 80, mas é nos anos 90 que ele tem um grande impulso,
consolidando-a verdadeiramente como base dos estudos da IA.
Os anos 40: Como mencionado antes, o desenvolvimento da inteligência artificial começou nos anos 40
na segunda guerra mundial. Havia a necessidade do avanço tecnológico para fornecer mais instrumentos
para o combate bélico. O dinheiro era direcionado para pesquisas científicas que estava à disposição dos
cientistas que se preocupavam em desenvolver mecanismos para a destruição em massa, de modo a fazer
com que a guerra seja ganha pelo poder tecnológico. A maior arma idealizada na época era a bomba
atômica, mas para seu desenvolvimento seria necessária uma quantidade precisa e gigantesca de
cálculos. Neste contexto, para que fosse possível o cálculo da bomba atômica, foi desenvolvido o
computador. Como diz seu nome, uma máquina de fazer cômputos (cálculos). Mas não era somente
usado para cálculos, o computador foi utilizado também em outros recursos voltados à morte: o
planejamento de ações estratégicas de exércitos. Simulações do avanço de tropas era possível
informando-se as variáveis envolvidas na ação, permitindo assim a elaboração automática de diversas
hipóteses de estratégias. Tal como um jogo de guerra, combinações de possibilidades eram simuladas.
Foi então o início dos jogos por computador, utilizados também para situações mais reais além de jogos
de dama e xadrez. Era o início da inteligência artificial tradicional, baseada em regras.
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Por outro lado, havia outro ramo de pesquisas interessado na realização da representação das células
nervosas do ser humano no computador, uma vez que o cérebro é formado de neurônios e é ele que
realiza o processamento das informações do corpo. Esta linha de pesquisas motivou o desenvolvimento
de uma formalização matemática para o neurônio, estabelecendo o neurônio formal. Esta formalização
permitiu a realização de diversas concepções matemáticas sobre a forma de aprendizado dos neurônios,
ou seja, como os neurônios armazenam informações. Isso derivou na década seguinte em modelos de
redes de neurônios artificiais.
Os anos 50: O campo de pesquisa da inteligência artificial foi fundado em uma conferência no campus
do Dartmouth College no verão de 1956. A inteligência artificial começou como um campo experimental
nos anos 50 com pioneiros como Allen Newell e Herbert Simon, que fundaram o primeiro laboratório
de inteligência artificial na Universidade Carnegie Mellon, e McCarty que juntamente com Marvin
Minsky, que fundaram o MIT AI Lab em 1959. Foram eles alguns dos participantes na famosa
conferência de verão de 1956 em Darthmouth College.
Aqueles que participaram do evento viriam a ser os líderes na pesquisa com IA por décadas. Muitos
deles prediziam que uma máquina tão inteligente quanto a de um ser humano iria existir em não mais do
que uma geração. Com o tempo, ficou óbvio que eles subestimaram as dificuldades para o projeto.
A introdução da programação através de comandos de lógica de predicados proporcionou um grande
avanço para a programação de sistemas que utilizassem esquemas de raciocínio. Então foi possível o
aperfeiçoamento do que já existia: jogos, aplicações matemática e simuladores. E o avanço foi tanto que
nos anos 60 houve uma euforia diante do potencial tecnológico vislumbrado.
Mas, passando a história para a linha biológica, está década foi de grande sucesso dada a implementação
do primeiro simulador de redes neurais artificiais e do primeiro neurocomputador. A partir do modelo
matemático de MacCulloc e Pitts e da teoria de aprendizado de Donald Hebb, foi possível nesta década
a união desses conhecimentos no modelo de rede neural artificial chamado Perceptron.

Os anos 60: Na linha biológica, os desenvolvimentos de conceitos relativos às redes neurais artificiais
avançaram com o aprimoramento do modelo Perceptron e o surgimento de uma variante, o Adaline.
Ambos utilizavam as mesmas ideias de rede, porém a lógica de aprendizado os diferenciava.
Para a linha psicológica está década foi à descoberta da Inteligência Artificial. Utopicamente, os
pesquisadores desta linha acreditavam ser possível realizar tarefas humanas, tais como o pensamento e
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a compreensão da linguagem, através do computador. Realmente acreditava-se ser possível a reprodução
pura e simples do raciocínio humano no computador.
Neste sentido, foi tentada a interpretação da linguagem no computador, tal como compreendida pelo ser
humano. No ímpeto da racionalização imposta pelo desenvolvimento de suas pesquisas, acreditaram que
apenas através do raciocínio seria possível a interpretação da linguagem. Obviamente a linguagem
humana não é fruto apenas da razão, mas de todo o aparato sensorial e lógico do ser humano.
Por outro lado, em 1969, Marvin Minsky e Sigmour Papert publicaram um livro denominado
Perceptrons, o qual destinava-se a ridicularizar as pesquisas em torno das redes neurais artificiais. Os
autores sustentavam a hipótese de que os modelos apresentados não tinham sustentação matemática para
terem credibilidade. Tiveram êxito na sua empreitada, levando ao ostracismo os pesquisadores da linha
biológica.
Os anos 70: Para a linha biológica, esta foi uma década negra. Apesar disso, houve pesquisadores que,
por outros caminhos, chegaram a novas concepções de redes neurais artificiais. Estas concepções
analisavam o aprendizado de informações como sendo fruto de uma união das potencialidades de redes
de neurônios interagindo entre si. Foi então que nasceu as redes neurais representadas na forma de mapas
cerebrais, onde não havia o aprendizado de um neurônio, mas de uma rede de neurônios, através do
compartilhamento de recursos. Em 1973, devido ao criticismo de James Lighthill e a pressão crescente
do congresso, o DARPA e o governo britânico pararam de financiar pesquisas indiretas sobre
inteligência artificial. Em 1977 o estudioso Allen Newell afirmou que a IA é uma categoria cognitiva
que relata os caminhos percorridos para se atingir uma série de metas almejadas.
Já na linha psicológica, estudos mais aprofundados demonstraram o óbvio: que não seria possível a
representação numa máquina os estados mentais humanos responsáveis pelo pensamento. Ao menos não
seria possível com aquele nível de tecnologia.
A saída para esta linha de desenvolvimento era dada por uma empresa: a Rand Corporation. Foi graças
a dedicação dessa equipe de pesquisa que partiram os sistemas especialistas, os quais foram responsáveis
pela ampliação da Inteligência Artificial Tradicional.
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Os anos 80: As redes neurais artificiais tiveram seu reconhecimento recuperado através do físico John
Hopfield, que em 1982 provou ser possível a simulação de um sistema físico através de um modelo
matemático baseado na teoria das redes neurais.
Pesquisas sobre inteligência artificial foram intensamente custeadas na década de 1980 pela Agência de
Projetos de Pesquisas Avançadas sobre Defesa (“Defense Advanced Research Projects Agency”), nos
Estados Unidos, e pelo Projeto da Quinta Geração (“Fifth Generation Project”), no Japão. Assim, em
1986, uma equipe de especialistas das mais diversas áreas reuniu-se para validar as pesquisas em torno
das redes neurais, possibilitando a volta da pesquisa nesta linha. Uma das formas de recuperação do
prestígio das redes neurais foi à proposta de um modelo, chamado Backpropagation, que ampliava o
potencial do Perceptron de modo a permitir a superação das limitações do modelo primitivo.
Enquanto isso, na IA Tradicional, ampliavam-se as técnicas e aplicações dos sistemas especialistas.
Além disso, houve o interesse de trabalho conjunto com outras áreas, tais como interfaces inteligentes,
sistemas de apoio à decisão, controle de robôs, etc. Houve uma grande iniciativa do governo japonês
que inspirou governos e empresários a financiar bilhões em pesquisas, mas posteriormente no final da
década de 1980 os investidores viriam a se desiludir novamente com a pesquisa da IA. O trabalho
subsidiado fracassou no sentido de produzir resultados imediatos, a respeito das promessas grandiosas
de alguns praticantes da tecnologia, o que levou proporcionalmente a grandes cortes de verbas de
agências governamentais no final da década.
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Os anos 90: Nesta década, as redes neurais tiveram uma explosão exponencial de aplicações e
desenvolvimento de modelos. São centenas de propostas de novos ou aperfeiçoamento de modelos a
cada ano, tal o interesse pela área. A partir daí, consolidam-se as redes neurais como parte integrante do
estudo da Inteligência Artificial propriamente dita.
Reconhece-se, também, que os paradigmas biológico e psicológico são complementares e necessários
para sistemas mais evoluídos. Desta forma, começam nesta década a serem construídos os chamados
Sistemas Híbridos. Estes sistemas são a união das concepções das duas linhas de pesquisa, permitindo a
construção de grandes sistemas que pretendem abranger uma forma mais completa de representação do
comportamento humano. Ideal este da própria Inteligência Artificial.

1.3 A Influência da Inteligência Artificial
Atualmente a inteligência artificial tem muitas praticas utilizadas no nosso dia a dia, que influenciam o
cotidiano das pessoas. A IA é utilizado em jogos, programas de computador, aplicativos de segurança
para sistemas informacionais, robótica (robôs auxiliares), dispositivos para reconhecimentos de escrita
à mão e reconhecimento de voz, programas de diagnósticos médicos, Planejamento automatizado e
escalonamento, Aplicações de Raciocínio baseado em casos, Aplicações de Algoritmos genéticos,
Controle autônomo de carros e muito mais.

O tema da inteligência artificial é muito explorado na mídia de entretenimento como no cinema. Existem
muitos filmes que exploram essa ideia da IA, entre eles estão os filmes: 2001: uma odisseia no espaço,
o Exterminador do Futuro, Blade Runner- o caçador de androides, ELA, Matrix, A.I. inteligência
artificial, Eu Robô, O Homem Bicentenário e entre outros. A tecnologia da IA é representada nos filmes
através de programas de computador, robôs e hologramas por exemplo no filme 2001: uma odisseia no
espaço, um dos personagens é um computador de inteligência artificial avançado chamado HAL 9000,
ele é responsável por todo o funcionamento da nave espacial Discovery. HAL é ilustrado como sendo
capaz de falar naturalmente, realizar reconhecimento facial e vocálico, fazer leitura labial, apreciar
manifestações artísticas, interpretar emoções, raciocinar, expressar emoções e jogar xadrez.
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O filme Eu Robô ilustra dois personagens que possuem uma inteligência artificial avançada. Um é
ilustrado como um robô chamado Sonny, ele possui um cérebro que é fora do padrão normal dos robôs
que são construídos para servir os humanos dentro das leis impostas no programa implantado no cérebro
deles. Por ter uma inteligência equivalente ou até superior à dos humanos, ele pode ignorar as leis que
regem a sua programação primaria e pode realizar decisões próprias. O outro personagem é uma
inteligência artificial que se manifesta através de um holograma chamada VIKI em que no filme com a
vasta inteligência que tem, decide se voltar contra os humanos assumindo o controle dos robôs que foram
construídos e programados para protegê-los e servi-los, assim atacando-os e prendendo-os em seus
domicílios.
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O Homem Bicentenário tem uma trama quase semelhante ao do Eu Robô, os personagens principais são
robôs com inteligência artificial avançada. Mas o personagem retratado neste filme é de um robô que é
programado com a 3 leis da robótica, mas com o tempo ele acaba desenvolvendo características
equivalentes à de um ser humano como curiosidade, emoções, inteligência. Com isso o robô embarca
em uma trajetória em busca da liberdade e possivelmente se transformar em um humano.

A indústria cinematográfica adora explorar o tema da tecnologia da inteligência artificial, utilizando
aspectos e práticas que poderiam ser utilizados no futuro. Mas o cinema acaba exagerando na ficção
dessa tecnologia como no caso do filme do Exterminador do Futuro em que a inteligência artificial
chamada SkyNet é corrompida e mata quase todos os seres humanos da face da terra.
Mas a ficção condiz com a realidade da inteligência artificial que utilizamos hoje? Muitas vezes o que é
representado na ficção não condiz com a realidade apresentada fora dela, a indústria acaba criando a
ideia de que devemos ter medo desta tecnologia. Se compararmos o que é ficção com a realidade veremos
que a tecnologia que temos presente no nosso dia a dia não é igual ao que é representado. Atualmente a
IA pode ser utilizada em diversas áreas de serviços e tecnologia, no entanto, ela é muito pouco utilizada
e ainda em desenvolvimento. São poucas as empresas que tem um IA integrado nos programas como a
IBM, a Amazon, a Microsoft por exemplo. Se comparamos o que a ficção nos apresenta, há uma
diferença gritante do que é apresentado nos filmes com a realidade. O mercado de hoje tem uma
tendência forte a favor da tecnologia da inteligência artificial, é um mercado que tende a crescer muito
no futuro.
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CAPITULO 2: AS APLICAÇÕES DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
2.1 IA e o Automobilismo
A inteligência artificial tem múltiplas aplicações para o nosso cotidiano, ela pode ser utilizada para o
transporte, saúde, construção, negócios, educação, entretenimento e entre outros. Mas essa tecnologia
não está disponível para usufruto de todos e só tem poucas empresas e áreas que estão investindo na
inteligência artificial. No mercado automobilístico houve muitos avanços significativos para o
transporte, de carruagens movidos a cavalo para os modelos de Henry Ford e para os automóveis
modernos que temos atualmente.

Porém, os engenheiros automotivos ainda não foram capazes de criar uma forma de evitar que os carros
colidissem uns com os outros, ou com muros e postes, e, muito menos, evitar que pudessem avançar o
semáforo vermelho ou fazer ultrapassagens arriscadas em rodovias.

Hoje, a indústria automobilística está desenvolvendo uma série de sistemas de assistência ao motorista
usando a Inteligência Artificial. As companhias Google, Tesla e Apple estão considerando que os seres
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humanos estarão mais seguros se os computadores assumirem o comando. A Google já tem uma frota
de carros autônomos com mais de 2,5 mil quilômetros rodados nas estradas da Califórnia. Nos últimos
seis anos de testes, os RoboCars da Google só se envolveram em 11 acidentes pequenos, em que
humanos foram os “culpados” todas as vezes. Além disso a Google conquistou um grande objetivo, as
autoridades do estado de Nevada, nos EUA, aprovaram uma lei que permite que os carros sem motoristas
possam circular por vias públicas. Ainda parte dos testes para fazer com que os carros inteligentes –
literalmente – conquistem as ruas, os veículos poderão andar apenas em áreas pré-determinadas pelas
autoridades de trânsito.
Os carros sem motoristas da Google usam o Google Street View, sistemas de inteligência artificial,
radares e sensores de LIDAR (tecnologia ótica que permite uso de ondas de luz para determinar
informações sobre o ambiente) para se guiar pelas ruas. Eles já andaram – com um motorista-passageiro
de prontidão para eventualidades – 1600 km pelas estradas do estado da Califórnia “sem qualquer
intervenção humana” e outros 230 mil quilômetros “com interferências mínimas”. Parece ser um sonho
perto de ser realizado, mas ainda muito longe de ser concreto. Outras empresas automobilísticas estão
desenvolvendo carros que utilizam a inteligência artificial, no caso da Honda a companhia está criando
o NeuV, um veículo que foi destacado na feira de tecnologia CES, que ocorreu no início de 2017 em
Las Vegas, nos Estados Unidos, e tem uma inteligência artificial chamada de "emotion engine”. Esta
tecnologia, desenvolvida pela empresa Cocoro, permite com que as máquinas interagem com as pessoas
com base no comportamento do usuário. De acordo com a Honda, a tecnologia faz com que a máquinas
possam artificialmente gerar suas próprias emoções, usando uma série de sensores e câmeras no veículo
que faz o carro perceber as emoções do motorista e até conversar com ele. Um dos gigantes do
automobilismo Ford quer investir quase 1 bilhão de euros em inteligência artificial nos próximos 5 anos
para criar carros que não precisam de um condutor. O dinheiro foi destinado a empresa Argo AI fundada
por ex-funcionários da Google e da Uber para desenvolver a tecnologia para a companhia de carros, a
Ford acredita que os novos carros sem condutor vão voltar a revolucionar a indústria automóvel da
mesma forma que o desenvolvimento da linha de montagem de Henry Ford em 1913.
Podemos perceber que empresas de tecnologia e inovação como a Google, Apple, montadoras como a
Ford, Tesla estão querendo criar carros mais seguros e tecnológicos para promover mais segurança,
conforto e outras necessidades que precisamos quando usamos um carro. A ideia de usar a inteligência
artificial para fazer um automóvel dirigir sozinho, conversar com o motorista e ainda mostrar
informações em tempo real é realmente incrível e pode chegar nas mãos do povo daqui a pouco.
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2.2 IA e a Medicina
A saúde é a área que pode ser a mais influenciada pela inteligência artificial e isso já está sendo feito. A
IBM desenvolveu a Watson e é a IA que está revolucionando a medicina, ela está ajudando a fazer
diagnósticos mais precisos no tratamento contra câncer e outras doenças. Em um evento da WIRED em
2015 a companhia de saúde BERG HEALTH realizou uma apresentação sobre medicina precisa e o
presidente Niven Narain falou que com a ajuda da inteligência artificial, será muito mais fácil desenhar
um mapa da saúde humana para diagnosticar um tumor, doença e prescrever um remédio para uma
pessoa. Na palestra ele menciona que para criar um novo remédio leva cerca de 10 a 15 anos e custa 2,6
bilhões de dólares a partir do processo de planejamento para chegar na drogaria. Com a ajuda da IA a
companhia pode mapear, planejar e desenvolver um tratamento mais rápido e poderá dar um acesso
melhor para o paciente participar no seu tratamento. A empresa BERG conseguiu desenvolver um
remédio chamada BPM31510, essa droga pode reativar a mitocôndria da célula morta evitando com que
a célula vire uma célula cancerígena, essa conquista foi graças a ajuda da IA.
Voltando para o Watson, a IBM tem feito muitos avanços e investimentos na medicina com o foco no
câncer. Com a ajuda da computação cognitiva (assim que a IBM chama o Watson), por meio de parcerias
com centros médicos espalhados pelo mundo, começou a ser criada uma “nuvem” de conhecimento
sobre o câncer, uma enorme base de dados online com milhões de páginas de informação, textos
acadêmicos e diários médicos. Essa base pode ser acessada por meio da linguagem natural, e todo o
trabalho de cruzamento de informações e elaboração de hipóteses, que dará ao usuário o resultado de
sua pesquisa, processado pelo cérebro eletrônico. A Sociedade Americana de Câncer estabeleceu uma
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parceria com a divisão de inteligência artificial da IBM para adicionar ainda mais conhecimento ao
Watson, que será integrado à nuvem da instituição. Ao todo, são cerca de 14 000 páginas de informações
relacionadas ao tratamento de câncer, focadas no suporte a pacientes em tratamento e sobreviventes, que
poderão acessar esses dados por meio da linguagem natural, ou seja, conversando com o computador.
Essa tecnologia poderá ainda ser integrada a tablets e smartphones no futuro.
O Watson auxilia médicos a estabelecer o melhor plano de ação para o tratamento de um determinado
tipo de câncer baseado em evidências. O oncologista acessa a base de dados e estuda as possíveis
alternativas, fornecidas com base em uma coleção de casos anteriores. A inteligência artificial faz todo
o trabalho de análise. A palavra final sempre será do médico, mas com a ajuda da inteligência artificial
ele poderá basear a sua resposta com muito mais conhecimento para o melhor tratamento possível do
paciente com câncer. Como o Watson é capaz de aprender, assim como o cérebro humano, o sistema
pode ser alimentado com uma quantidade ilimitada de dados. Algoritmos matemáticos de aprendizado
dão conta do trabalho. Quanto mais exemplos receber, melhor será a elaboração de tratamentos eficazes,
baseados em casos anteriores. Segundo uma pesquisa realizada pela consultoria internacional
PricewaterhouseCoopers (PwC), baseado no questionário feito em 12 países da Europa, Oriente Médio
e África cerca de 55% dos entrevistados estão dispostos a substituir tratamentos convencionais por
soluções com tecnologia.

O levantamento que fizeram foi de que 36% dos entrevistados acreditam que esse tipo de tecnologia
tornaria os cuidados mais rápidos e acessíveis, 33% acreditam que os robôs garantiriam um diagnóstico
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mais preciso e 29% apontam que os tratamentos seriam melhores. Mas quase metade dos entrevistados
preferem o toque humano nas consultas, 41% não confiam na decisão dos robôs em momentos de crises,
como erros ou acidentes durante cirurgias e exames, por medo de que algo possa dar errado no
procedimento e por consequência perder a sua vida.
Nos Estados Unidos, segundo dados coletados pela IBM, 300 milhões de dólares são desperdiçados por
um ano em meio a uma imensidão de dados. Essas novas plataformas inteligentes poderiam dar
oportunidades para que o conhecimento fosse mais disseminado, ajudando pessoas de diversas partes do
mundo.
A inteligência artificial tem múltiplas aplicações para o ser humano, por ser uma tecnologia em
desenvolvimento, seu acesso e aplicabilidade ainda é baixa. Atualmente o uso da IA é mais predominante
na saúde, no automobilismo (utilizado só em poucos carros e com permissão do governo), um pouco nos
negócios e entre outros. As possibilidades que esta tecnologia proporciona é gigantesca e se for bem
utilizado podemos ver grandes conquistas nessas áreas.

CAPITULO 3: O MERCADO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

3.0. Os benefícios da Inteligência Artificial
A inteligência artificial ainda está num patamar muito baixo de tecnologia e limitada ao público. Mas o
seu desenvolvimento é rápido e poderemos notar que em poucos anos a IA estará muito mais
desenvolvida e presente nas nossas vidas. Muitos cientistas, filósofos e grandes nomes da tecnologia e
ciência como Stephen Hawking, Bill Gates são a favor e contra a tecnologia, pois não sabem o que a IA
pode trazer de benefícios e malefícios ao nosso cotidiano, portanto muitos realizaram estudos e
desenvolveram teorias de como esta tecnologia poderia trazer pontos positivos e negativos a nossa vida.
Neste item iremos destacar quais seriam os benefícios da inteligência artificial. Um grupo de estudiosos
se reuniram na Universidade Stanford na Califórnia para discutir e traçar um panorama da IA de como
ira impactar a nossa vida. O estudo que foi realizado se chama “Artificial Intelligence and Life in 2030”
e levou cerca de um ano para ser concluído e é o primeiro fruto do projeto AI100, que tem como objetivo
permitir o debate social, informar a sociedade e fornecer orientações para o desenvolvimento ético de
softwares, sensores e máquinas inteligentes.

15

O relatório divulgado por Stanford investiga oito áreas de atividade humana por meio da quais as
tecnologias de inteligência artificial estão começando a afetar a vida urbana, com o tempo a IA ira
sutilmente se integrando profundamente até 2030. As áreas citadas no relatório são:
Transporte: carros, caminhões, ônibus e até mesmo veículos aéreos de entregas podem alterar a nossa
rotina de locomoção pela cidade, mudar as formas como trabalhamos e fazemos compras e criar novos
padrões de vida e de atividades de lazer nas áreas urbanas;
Robôs domésticos e de serviço: assim como os aspiradores inteligentes que já podem ser encontrados
em algumas casas, máquinas robóticas especializadas vão limpar e proporcionar mais segurança em
ambientes de moradia e trabalho, que serão amplamente equipados com sensores e controles remotos;
Saúde: dispositivos para monitorar índices pessoais de bem-estar e cirurgias com assistência de robôs
são coisas que devem ganhar força caso a IA seja desenvolvida de formas que conquistem a confiança
de médicos, enfermeiros, pacientes e órgãos regulatórios;
Educação: sistemas interativos de tutela hoje já são usados para ajudar estudantes a aprender novos
idiomas e aprimorar suas habilidades matemáticas, entre outras coisas. Caso as plataformas de
processamento de linguagem sejam aperfeiçoadas, os seres humanos poderão tornar-se ainda mais
instruídos;
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Entretenimento: a combinação de ferramentas de criação de conteúdo, redes sociais e inteligência
artificial vai levar a novas formas de reunir, organizar e entregar mídia de maneiras mais envolventes,
personalizáveis e interativas;
Comunidades com poucos recursos: investimentos em tecnologias estimulantes, como modelos de
previsão para prevenção de envenenamento por chumbo ou para aprimorar a distribuição de alimentos,
por exemplo, poderiam levar os benefícios da IA para os menos favorecidos;
Segurança pública: câmeras, drones e softwares capazes de analisar padrões de crimes podem usar a
inteligência artificial para reduzir a influência do preconceito e, assim, aumentar a segurança sem causar
perdas de liberdade ou dignidade;
Emprego e espaços de trabalho: é necessário atuar desde já para determinar formas de ajudar as
pessoas a se adaptarem às rápidas mudanças pelas quais a economia vai passar conforme muitos tipos
de trabalho atual deixarem de existir e novos forem criados.
Essas serão áreas em que a tecnologia poderá revolucionar o modo em que vivemos nelas. Existem
outras teorias de como a IA poderá ajudar o ser humano:
Com as máquinas, já atingimos níveis impressionantes de precisão e acerto. Combinado com a
inteligência, esses fatores poderão revolucionar indústrias com a tomada de decisões certeiras e
execuções perfeitas. Um campo que poderá se beneficiar muito disso é a medicina. Em um artigo da
Harvard Buisness Review a professora e diretora do grupo interativo de robótica do MIT Julie Shah
comenta que tem uma nova geração de robôs industriais que são mais inteligentes, seguros e menores.
Antes era preciso colocar uma cerca para poder trabalhar perto dos braços mecânicos e evitar que os
funcionários se machuquem, agora estão implementando a tecnologia de sensores que são usados nos
sistemas de detecção de colisão nos carros e com isso esses robôs podem operar mais livremente. Julie
Shah estuda as instalações industriais que utilizam esses robôs adaptativos e sua pesquisa sugere 4
benefícios:
1) Robôs se tornaram mais seguros, o que faz com que as pessoas estejam mais felizes com eles
2) Robôs aceleram as tarefas não valorizadas.
3) Robôs reduzem de modo considerável o tempo ocioso.
4) Os trabalhadores querem trabalhar com os novos robôs.

17

Como vemos os robôs inteligentes serão mais utilizados no futuro da indústria, por enquanto essas
maquinas ainda precisam de uma pessoa que programe e fiscalize a produção da máquina para não
ocorrer nenhum problema e com esse avanço da inteligência artificial as indústrias não precisaram mais
de funcionários humanos.
A exploração espacial poderá avançar muito com a I.A. Máquinas inteligentes poderão substituir
humanos e sobreviver a condições ambientais extremas, ainda sendo capazes de realizar um trabalho de
pesquisa e desenvolvimento profundo. Aliado à consciência própria, as máquinas poderão se auto ajustar
para melhor corresponder as características do ambiente e do trabalho que precisa realizar.
Da mesma forma que poderão explorar o espaço, as máquinas poderão chegar a lugares na própria Terra
que são muito difíceis para o ser humano entrar, como as profundezas dos oceanos e leitos rochosos.
Isso poderá abrir uma nova era na exploração e pesquisa de recursos, assim como no entendimento das
dinâmicas que governam o Planeta.
A Inteligência Artificial poderá acabar com a necessidade de empregar humanos em trabalhos
laboriosos, difíceis, repetitivos e insalubres. Esse é um ponto que ainda causa muita polêmica, e veremos
isso mais afundo no tópico 2.1 os malefícios da IA.
Robôs poderão solucionar questões sociais e econômicas complexas. Através de análises e ponderações
em cima de montanhas de dados, robôs poderão apresentar soluções para problemas complexos, como
crises financeiras, distribuição de riqueza e conflitos étnicos. Robôs não teriam o lado emocional
pesando nessas decisões.
Estes pontos teóricos podem beneficiar o ser humano nas questões mais complexas em que a IA poderá
ajudar, mas ela poderá ajudar também em assuntos menos complexos como dirigir, gerenciar o tempo,
monitoramento de sistemas para evitar fraudes e entre outros.

18

3.1 Os Malefícios da Inteligência Artificial
Como toda tecnologia nova em desenvolvimento, todos tem seu lado bom e ruim. Portanto a
inteligência artificial tem muitos benefícios para ajudar o ser humano, mas os debates sobre os malefícios
dela são muito fortes. No evento da universidade de Stanford os estudiosos não só promoveram a
conscientização de como a IA poderia mudar a nossa vida, eles queriam criar um debate social sobre
suas consequências. De acordo com o relatório, já não é mais cedo demais para dar início a um debate
social sobre como os frutos de uma economia dominada pela IA devem ser repartidos entre todos. Da
mesma forma, também é hora de começarmos a pensar sobre os problemas que serão criados por essas
tecnologias. “Quem é responsável quando um veículo autônomo bater ou um dispositivo médico
inteligente falhar? Como prevenir que os aplicativos de inteligência artificial sejam usados para
discriminação racial ou trapaças financeiras? ”, essas são questões que as pessoas precisam já começar
a refletir, pois não adianta aderir a uma nova tecnologia se não pensar nas suas consequências.
Existem outras teorias em que filósofos, cientistas e até mesmo o próprio Steven Hawking questionam
sobre os perigos da IA:
As máquinas podem assumir o controle. Idealmente, os humanos continuariam como os mestres das
máquinas, mas com o desenvolvimento exponencial da capacidade de raciocínio não-orgânica e a
conexão em rede, em tempo real, das mesmas poderá significar que as máquinas, de fato, serão mais
inteligentes do que nós. Nesse caso, elas poderão decidir os rumos da raça humana, privando os
indivíduos de livre-arbítrio e independência.
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Nas mãos erradas, as máquinas podem criar catástrofes gigantescas de destruições em massa, justamente
pela falta do componente emocional que, às vezes, faz com que um ser humano pense duas vezes antes
de agir. Máquinas podem ser hackeadas e programadas para fazer coisas erradas.
Na mesma toada, o desenvolvimento de sistemas de guerra autônomos está gerando uma grande
controvérsia. Descrita como a terceira grande revolução em tecnologia de guerra, após a pólvora e as
armas nucleares, sistemas de defesa e ataques automatizados podem significar um campo de batalha
mais seguro para humanos, mas iria rebaixar o patamar do que é necessário para um grupo entrar em
guerra contra outro, levando a possíveis mortes mais elevadas no futuro.
Com tantas máquinas e sistemas de ponta, os custos de manutenção e reparos ficarão progressivamente
mais caros em comparação aos sistemas mais simples de hoje em dia.
O computador pode tomar decisões para você, por ora, as tecnologias são inteligentes o suficiente para
nos agregar facilidades sem nos restringir de nossa liberdade de utilização. Ao usar o Google, por
exemplo, você pode conferir algumas sugestões de buscas que visam corrigir possíveis erros de
digitação. Outra polêmica diz respeito à filtragem de mensagens no Facebook. Com base em diversos
algoritmos, a rede social filtra quais postagens são importantes e as coloca no topo. O objetivo é garantir
que você veja aquela informação que todos estão comentando e curtindo, mas isso acaba privando o
usuário de ver outras publicações, ou seja, o site decide o que é melhor por você.
A ideia por trás desses programas (e serviços) de computador e celulares é que você tenha cada vez
menos trabalho, afinal, a tecnologia é dotada de inteligência para encontrar o que é melhor para você,
poupar seu tempo, evitar o desperdício de energia e outros tantos benefícios, pode pensar que isto é um
exagero, mas pense no caso dos carros que podem dirigir sem a intervenção humana. Por enquanto, eles
ainda estão em fases iniciais, mas em poucos anos farão parte de nosso cotidiano. O objetivo é evitar
acidentes e garantir mais agilidade no transporte. Na prática, teremos computadores inteligentes
tomando decisões por nós.
Uma das maiores mentes do mundo da ciência Steven Hawking faz um alerta e se preocupa muito com
o desenvolvimento da inteligência artificial, o físico defende que não há como prever como ela poderá
se organizar. Ele comenta: “Dá para imaginar essa tecnologia ficando mais inteligente que mercados
financeiros, inventando mais que pesquisadores humanos, manipulando líderes e criando armas que
sequer entendemos”, “Enquanto o impacto da inteligência artificial a curto prazo depende de quem a
controla, a longo prazo dependerá se ela poderá ser controlada”. O alerta é bem pessimista, mas dá para
entender que o ponto é de que, mais que desenvolver a inteligência artificial pelos seus motivos “do
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bem”, é preciso saber lidar com seus perigos. E, atualmente, isso é muito negligenciado; o físico afirma
que somente quatro instituições fazem esse tipo de pesquisa hoje.
Vemos que muitos têm medo que a inteligência artificial acabe criando sua própria consciência, supere
o ser humano na capacidade de raciocinar, pensar e de ser inteligente. Muitos pensam que seremos
dominados pela IA por causa de sua abrangência no nosso cotidiano e na nossa vida, com isso as pessoas
criam o medo de serem exterminados pelas maquinas, como mostra o filme “O Exterminador do Futuro”.

3.2. Os IA´s mais Avançados da Atualidade
No mercado atual podemos ver que o investimento na inteligência artificial está aumentando
gradativamente e já temos algumas grandes empresas que estão investindo muito neste novo mercado,
entre eles estão a IBM, Microsoft e Apple por exemplo. Embaixo vemos um gráfico feito pela consultoria
Tractica que mostra a projeção de como será o investimento nos negócios da inteligência artificial. Ela
estima um aumento de cerca de US$643,7 milhões para US$38,8 bilhões entre 2016 e 2025. Outras
consultorias como a IDC prevê um crescimento de US$8 bilhões a partir de 2016 e em 2020 chega a
US$ 47 bilhões, e a Frost & Sullivan projeta uma taxa de crescimento anual de 40% entre 2014 até 2021,
de US$633,8 milhões para US$6,6 bilhões.
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IBM: Watson
Watson é um sistema de computador de perguntas e respostas, ou seja, é o sistema de inteligência
artificial da IBM. Foi desenvolvido pela equipe de pesquisa DeepQA Project, seu nome foi dado em
homenagem ao primeiro CEO e industrialista Thomas J. Watson, o sistema foi desenvolvido para
responder perguntas no quiz show popular Jeopardy, onde
competiu com os campeões das temporadas passadas e
ganhou. Depois da vitória contra o jogador de xadrez Garry
Kasparov em 1997 com o sistema Deep Blue a IBM procurou
por um novo desafio. Com isso a IBM se direcionou para areas
como saude, finanças e negocios, utilizando e aprimorando o
Watson para facilitar a tomada de decisões no comercio,
analises rapidas e detalhadas no tratamento com o cancer e
outros tratamentos. A atual CEO Virginia Romenetty tem total
foco no desenvolvimento da nuvem e no Watson, cerca de
17% da receita da companhia esta direcionado nestes dois itens. Atualmente a IBM chama a sua IA de
computação cognitiva. Atualmente a watson tem sido muito utilizado nos hospitais e a IBM tem
realizado muitas parcerias com instituições de tratamento de cancer e de medicina, uma dessas parcerias
é a Fleury.
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Apple: SIRI
É um aplicativo no estilo assistente pessoal para o sistema
iOS. O aplicativo é exclusivo de produtos tecnológicos da
Apple e usa processamento de linguagem natural para
responder perguntas, fazer recomendações, e executar ações.
O aplicativo iOS é o primeiro produto público por seus
fabricantes, que estão focados em aplicações de inteligência
artificial. O aplicativo já é de usufruto da população que
possui os produtos da Apple, comparando com a Watson o
nível de qualidade e tecnologia, a siri é inferior. A Apple
anunciou a contratação de um especialista em inteligência
artificial para trabalhar nos serviços da companhia e aprimorar o seu software. O novo funcionário se
chama Russ Salakhutdinov e é professor de ciência da computação na Universidade Carnegie Mellon.

Microsoft: Cortana
Cortana é uma assistente virtual inteligente do sistema operacional Windows 10 disponível em base optin. As características da Cortana incluem a possibilidade de definir lembretes, reconhecer uma voz
natural sem o usuário ter uma série predefinida de
comandos de entrada e responder perguntas usando
as informações do Bing. Recentemente a Microsoft
está procurando inovar e melhorar sua assistente
virtual e tem feito um avanço significativo na
tecnologia de reconhecimento de voz, que em breve
tornará assistentes de inteligência artificial capazes
de entender e transcrever conversas. Sua mais recente pesquisa sobre transcrição de palavras resultou
em uma tecnologia tão eficaz quanto a capacidade dos seres humanos em reconhecer palavras como
parte de um discurso livre.
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CONCLUSÃO
A inteligência artificial é uma tecnologia que poderá revolucionar o modo como vivemos no
mundo. Mas por ser uma tecnologia limitada e pouco acessível ao público, fica difícil de saber se a IA
irá trazer benefícios ou malefícios para o ser humano. Muitos não sabem o que é a IA e muitos têm
medo do que esta tecnologia poderá fazer de mal a sociedade. Muitas vezes a indústria do cinema a
caracteriza como a vilã que poderá aniquilar a humanidade, trazendo uma imagem ruim, sendo que na
realidade atual, a inteligência artificial não é como ela é retratada nos filmes. Mas como toda
tecnologia nova e inovadora ela terá um lado bom e um lado ruim, mas devemos nos preparar e adaptar,
pois um dia esta tecnologia estará disponível ao público e o mercado.
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