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INTRODUÇÃO
É mais do que claro que a a tecnologia foi desenvolvida pensando no bem do homem.
Assim toda criação e inovações são todas feitas em prol do conforto e comodidade do homem.
A tecnologia foi desenvolvida a um ponto, onde todos os trabalhos considerados banais
ou que necessitam mão de obra repetitivos ou muito esforço manual já foram substituídos por
máquinas sendo que ao contrário do homem, a máquina não precisa de atenção psicológica ou
até mesmo cuidados físicos, elas podem operar por inúmeras horas por dia por uma manutenção
razoavelmente mais em conta do que se houvessem performando tal trabalho.
A questão nos dias atuais, é o quão avançado está a tecnologia a ponto de se pensar em
substituir os trabalhos com maior complexidade. Para determinados trabalhos serem realizados,
eram necessários mão de obra especializadas com um nível em que apenas eram obtidos em
ensino superior, como exemplo a contabilização de lançamentos contábeis que devem ser
propriamente alocados sem a possibilidade de erros. Hoje em dia, já há softwares com essa
programação sendo que se propriamente parametrizados, não haveria a necessidade alguma de
qualquer interação com o homem.
O seu emprego pode não existir amanhã. É assim que o jornalista David Baker começa
sua palestra sobre o futuro do mercado de trabalho, realizada no dia 8 de outubro de 2015 em
São Paulo a partir de uma parceria da The School of Life, Insper e Na Prática.
Co-fundador da revista de inovação tecnológica Wired e professor senior da The School
of Life, ele tem pesquisado as relações entre tecnologia e mercado de trabalho, e acredita que
em breve robôs vão substituir grande parte das carreiras que conhecemos hoje.
Em qualquer fábrica de primeiro mundo, no lugar de operários agrupando peças e
apertando parafusos, encontraremos diversas máquinas de última geração — isso não é surpresa
para ninguém. Ao mesmo tempo, casas inteiras são construídas em poucas horas por uma
impressora 3D gigante, envolvendo apenas uma ou duas pessoas no processo.
Segundo David, não são só os trabalhos braçais, mecânicos e técnicos serão substituídos
por máquinas e computadores. Os engravatados também estão ameaçados, ele brinca. Se você
ocupa uma posição executiva, estratégica, criativa — os famosos trabalhos white collars — e
acha que vai passar ileso pela revolução tecnológica, está errado.
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1. O HOMEM E A TECNOLOGIA
1.1 A revoluções Industriais
A Primeira Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra, no século XVIII (1780-1830).
A Inglaterra foi o primeiro país a passar por esta revolução.
Por volta de 1830, a Revolução Industrial se completou na Inglaterra, e daí migrou para
o continente europeu. Chegou à Bélgica e França, países próximos do arquipélago britânico.
Por volta dos meados do século XIX, atravessou o Atlântico e rumou para os Estados Unidos.
E, no final do século, retornou ao continente europeu para retomar seu fio tardio na Alemanha
e na Itália, chegando, também, ao Japão.
O ramo característico da Primeira Revolução Industrial é o têxtil de algodão. Ao seu
lado, aparece a siderurgia, dada a importância que o aço tem na instalação de um período técnico
apoiado na mecanização do trabalho.
O sistema de técnica e de trabalho desse período é o paradigma manchesteriano, nome
dado por referência a Manchester, o centro têxtil por excelência representativo desse período.
A tecnologia característica é a máquina de fiar, o tear mecânico. Todas são máquinas movidas
a vapor originadas da combustão do carvão, a forma de energia principal desse período técnico.
O sistema de transporte característico é a ferrovia, além da navegação marítima, também
movida à energia do vapor do carvão.
A base do sistema manchesteriano é o trabalho assalariado, cujo cerne é o trabalhador
por ofício. Um trabalhador qualificado é geralmente pago por peça.
A Segunda Revolução Industrial começou por volta de 1870. Mas a transparência de um
novo ciclo só se deu nas primeiras décadas do século XX. Foi um fenômeno muito mais dos
Estados Unidos que dos países europeus.
É esta segunda revolução industrial que está por trás de todo desenvolvimento técnico,
científico e de trabalho que ocorre nos anos da Primeira e, principalmente, da Segunda Guerra
Mundial.
A Segunda Revolução Industrial tem suas bases nos ramos metalúrgico e químico. Neste
período, o aço torna-se um material tão básico que é nele que a siderurgia ganha sua grande
expressão. A indústria automobilística assume grande importância nesse período. O trabalhador
típico desse período é o metalúrgico. O sistema de técnica e de trabalho desse período é o
fordista, termo que se refere ao empresário Ford, criador, na sua indústria de automóveis em
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Detroit, Estados Unidos, do sistema que se tornou o paradigma de regulação técnica e do
trabalho conhecido em todo o mundo industrial.
A tecnologia característica desse período é o aço, a metalurgia, a eletricidade, a
eletromecânica, o petróleo, o motor a explosão e a petroquímica. A eletricidade e o petróleo são
as principais formas de energia.
A forma mais característica de automação é a linha de montagem, criada por Ford
(1920), com a qual introduz na indústria a produção padronizada, em série e em massa.
Com o fordismo, surge um trabalhador desqualificado, que desenvolve uma função
mecânica, extenuante e para a qual não precisa pensar. Pensar é a função de um especialista, o
engenheiro, que planeja para o conjunto dos trabalhadores dentro do sistema da fábrica.
Temos aqui a principal característica do período técnico da Segunda Revolução
Industrial: a separação entre concepção e execução, separando quem pensa (o engenheiro) e
quem executa (o trabalhador em massa). É, pois, o taylorismo que está na base do fordismo. É
criação do taylorismo (Taylor, 1900) essa série de segmentações que quebra e dissocia o
trabalho em aspectos até então organicamente integrados, a partir da separação entre o trabalho
intelectual e o trabalho manual (operários).
Taylor elabora um sistema que designa de organização científica do trabalho (OIT).
O trabalho taylorizado é especializado, fragmentado, não-qualificado, intenso, rotineiro,
insalubre e hierarquizado.
A Terceira Revolução Industrial tem início na década de 1970, tendo por base a alta
tecnologia, a tecnologia de ponta (HIGH-TECH). As atividades tornam-se mais criativas,
exigem elevada qualificação da mão-de-obra e têm horário flexível. E uma revolução técnicocientífica, tendo a flexibilidade do toyotismo. As características do toyotismo foram
desenvolvidas pelos engenheiros da Toyota, indústria automobilística japonesa, cujo método
foi abolir a função de trabalhadores profissionais especializados para torná-los especialistas
multifuncionais, lidando com as emergências locais anonimamente.
A tecnologia característica desse período técnico, que tem início no Japão, é a
microeletrônica, a informática, a máquina CNC (Controle Numérico Computadorizado), o
robô, o sistema integrado à telemática (telecomunicações informatizadas), a biotecnologia. Sua
base mistura, à Física e à Química, a Engenharia Genética e a Biologia Molecular. O
computador é a máquina da terceira revolução industrial. É uma máquina flexível, composto
por duas partes: o hardware (a máquina propriamente dita) e o software (o programa). O circuito
e o programa integram-se sob o comando do chip, o que faz do computador, ao contrário da
máquina comum, uma máquina reprogramável e mesmo auto programável. Basta para isso que
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se troque o programa ou se monte uma programação adequadamente intercambiável. A
organização do trabalho sofre uma profunda reestruturação. Resulta um sistema de trabalho
polivalente, flexível, integrado em equipe, menos hierárquico. Computadorizada, a
programação do conjunto é passada a cada setor da fábrica para discussão e adaptação em
equipe (CCQ), na qual se converte num sistema de rodízio de tarefa que restabelece a
possibilidade de uma ação criativa dos trabalhadores no setor.
Para efetivar esta flexibilização do trabalho de execução, distribui-se pelo espaço da
fábrica um sistema de sinalização semelhante ao do tráfego.
Elimina-se pela reengenharia grande parte da rede de chefias.
Toda essa flexibilização técnica e do trabalho toma-se mais adaptável ao sistema
econômico. Sobretudo a relação entre produção e consumo, por meio do Just-In-Time.
A verticalização do tempo fordista cede lugar à horizontalização. Com a
horizontalização terceirizada e subcontratada, o problema dos altíssimos investimentos que a
nova tecnologia pede é contornado e o controle da economia agora transnacionalizada fica nas
mãos de um punhado ainda menor de empresas. Sob a condução delas, a velha divisão imperial
do planeta cede lugar à globalização.
As novas regiões industriais de alta tecnologia, de ponta, unem centros produtores de
tecnologia com indústrias de informações, associados a grandes centros de pesquisa
(universidades): são os tecnopólos.
O principal tecnopólo é o Vale do Silício, localizado na Califórnia (EUA) ao sul de São
Francisco, próximo da Universidade de Stanford. Outros exemplos importantes são: a chamada
Route 128, perto de Boston e do MIT (EUA), a região de Tóquio-Yokohama (Japão), a região
Paris-Sud (França), o corredor M4, ao redor de Londres Reino Unido), a região de Milão
(Itália), as regiões de Berlim e Munique (Alemanha), Moscou, Zelenogrado e São Petersburgo
(Rússia), São Paulo-Campinas-São Carlos (Brasil).
No final do século 17 foi a máquina a vapor. Desta vez, serão os robôs integrados em
sistemas ciberfísicos os responsáveis por uma transformação radical. E os economistas têm um
nome para isso: a quarta revolução industrial, marcada pela convergência de tecnologias
digitais, físicas e biológicas.
Eles antecipam que a revolução mudará o mundo como o conhecemos. Soa muito
radical? É que, se cumpridas às previsões, assim será. E já está acontecendo, dizem, em larga
escala e a toda velocidade.
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"Estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a
forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em sua escala, alcance e complexidade,
a transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano tenha experimentado antes",
diz Klaus Schwab, autor do livro A Quarta Revolução Industrial, publicado este ano.

Os "novos poderes" da transformação virão da engenharia genética e das
neurotecnologias, duas áreas que parecem misteriosas e distantes para o cidadão comum.
No entanto, as repercussões impactarão em como somos e como nos relacionamos até
nos lugares mais distantes do planeta: a revolução afetará o mercado de trabalho, o futuro do
trabalho e a desigualdade de renda. Suas consequências impactarão a segurança geopolítica e o
que é considerado ético.
O importante, que destacam os teóricos da ideia, é que não se trata de um
desdobramento, mas do encontro desses desdobramentos. Nesse sentido, representa uma
mudança de paradigma e não mais uma etapa do desenvolvimento tecnológico.
"A quarta revolução industrial não é definida por um conjunto de tecnologias
emergentes em si mesmas, mas a transição em direção a novos sistemas que foram construídos
sobre a infraestrutura da revolução digital (anterior)", diz Schwab, diretor executivo do Fórum
Econômico Mundial e um dos principais entusiastas da "revolução".
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"Há três razões pelas quais as transformações atuais não representam uma extensão da
terceira revolução industrial, mas a chegada de uma diferente: a velocidade, o alcance e o
impacto nos sistemas. A velocidade dos avanços atuais não tem precedentes na história e está
interferindo quase todas as indústrias de todos os países", diz o Fórum.
Também chamada de 4.0, a revolução acontece após três processos históricos
transformadores. A primeira marcou o ritmo da produção manual à mecanizada, entre 1760 e
1830. A segunda, por volta de 1850, trouxe a eletricidade e permitiu a manufatura em massa. E
a terceira aconteceu em meados do século 20, com a chegada da eletrônica, da tecnologia da
informação e das telecomunicações.

A primeira revolução industrial deu origem à produção mecanizada graças a novidades
como o motor a vapor.
Agora, a quarta mudança traz consigo uma tendência à automatização total das fábricas
- seu nome vem, na verdade, de um projeto de estratégia de alta tecnologia do governo da
Alemanha, trabalhado desde 2013 para levar sua produção a uma total independência da obra
humana.
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A automatização acontece através de sistemas ciberfísicos, que foram possíveis graças
à internet das coisas e à computação na nuvem.
Os sistemas ciberfísicos, que combinam máquinas com processos digitais, são capazes
de tomar decisões descentralizadas e de cooperar - entre eles e com humanos - mediante a
internet das coisas.

O que vem por aí, dizem os teóricos, é uma "fábrica inteligente". Verdadeiramente
inteligente. O princípio básico é que as empresas poderão criar redes inteligentes que poderão
controlar a si mesmas.
Os números econômicos são impactantes: segundo calculou a consultora Accenture em
2015, uma versão em escala industrial dessa revolução poderia agregar 14,2 bilhões de dólares
à economia mundial nos próximos 15 anos.
No Fórum Mundial de Davos, em janeiro deste ano, houve uma antecipação do que os
acadêmicos mais entusiastas têm na cabeça quando falam de Revolução 4.0: nanotecnologias,
neurotecnologias, robôs, inteligência artificial, biotecnologia, sistemas de armazenamento de
energia, drones e impressoras 3D.
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Mas esses também serão os causadores da parte mais controversa da quarta revolução:
ela pode acabar com cinco milhões de vagas de trabalho nos 15 países mais industrializados do
mundo.

No Fórum Mundial de Davos, em janeiro passado, a quarta revolução industrial foi a
estrela do debate
Os países mais desenvolvidos adotarão as mudanças com mais rapidez, mas os
especialistas destacam que as economias emergentes são as que mais podem se beneficiar.
A quarta revolução tem o potencial de elevar os níveis globais de rendimento e melhorar
a qualidade de vida de populações inteiras, diz Schwab. São as mesmas populações que se
beneficiaram com a chegada do mundo digital - e a possibilidade de fazer pagamentos, escutar
e pedir um táxi a partir de um celular antigo e barato.
Obviamente, o processo de transformação só beneficiará quem for capaz de inovar e se
adaptar
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"O futuro do emprego será feito por vagas que não existem, em indústrias que usam
tecnologias novas, em condições planetárias que nenhum ser humano já experimentou", diz
David Ritter, CEO do Greenpeace Austrália/Pacífico em uma coluna sobre a quarta revolução
industrial para o jornal britânico The Guardian.
E os empresários parecem entusiasmados - mais que intimidados - pela magnitude do
desafio, uma pesquisa aponta que 70% têm expectativas positivas sobre a quarta revolução
industrial.
Ao menos esse é o resultado do último Barômetro Global de Inovação, uma pesquisa
que compila opiniões de mais de 4.000 líderes e pessoas interessadas nas transformações em
23 países.
Ainda assim, a distribuição regional é desigual e os mercados emergentes da Ásia são
os que estão adotando as transformações de uma forma mais intensa que os de economias mais
desenvolvidas.
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"Ser disruptivo é o padrão modelo para executivos e cidadãos, mas continua sendo um
objetivo complicado de se colocar em prática", reconhece o estudo.
Nem todos veem o futuro com otimismo: as pesquisas refletem as preocupações de
empresários com o "darwinismo tecnológico", onde aqueles que não se adaptam não
conseguirão sobreviver.
E se isso acontece a toda velocidade, como dizem os entusiastas da quarta revolução, o
efeito pode ser mais devastador que aquele gerado pela terceira revolução.

A revolução terá que criar uma nova relação entre pessoas e robôs. No entanto, por trás
disso há dilemas éticos e sociais a resolver, dizem os críticos.
"No jogo do desenvolvimento tecnológico, sempre há perdedores. E uma das formas de
desigualdade que mais me preocupa é a dos valores. Há um risco real de que a elite tecnocrática
veja todas as mudanças que vêm como uma justificativa de seus valores", disse à BBC Elizabeth
Garbee, pesquisadora da Escola para o Futuro da Inovação na Sociedade da Universidade
Estatal do Arizona (ASU).
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"Esse tipo de ideologia limita muito as perspectivas que são trazidas à mesa na hora de
tomar decisões (políticas), o que por sua vez aumenta a desigualdade que vemos no mundo
hoje", diz.
"Considerando que manter o status quo não é uma opção, precisamos de um debate
fundamental sobre a forma e os objetivos desta nova economia", diz Ritter, que considera que
deve haver um "debate democrático" em relação às mudanças tecnológicas.

Os mercados emergentes da Ásia estão na vanguarda da quarta revolução, dizem os
especialistas.
Por um lado, há quem desconfie de que se trata de uma quarta revolução: É certo que as
mudanças são muitas e profundas, mas o conceito foi usado pela primeira vez em 1940 em um
documento de uma revista de Harvard intitulado A Última Oportunidade dos Estados Unidos,
que trazia um futuro sombrio para avanço da tecnologia e seu uso representa uma "preguiça
intelectual", diz Garbee.
Outros, mais pragmáticos, alertam que a quarta revolução só aumentará a desigualdade
na distribuição de renda e trará consigo todo tipo de dilemas de segurança geopolítica.
O mesmo Fórum Econômico Mundial reconhece que "os benefícios da abertura estão
em risco" por causa de medidas protecionistas, especialmente barreiras não tarifárias do
comércio mundial que foram exacerbadas desde a crise financeira de 2007: um desafio que a
quarta revolução deverá enfrentar se quiser entregar o que promete.
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"O entusiasmo não é infundado, essas tecnologias representam avanços assombrosos.
Mas o entusiasmo não é desculpa para a ingenuidade e a história está infestada de exemplos de
como a tecnologia passa por cima dos marcos social, ético e políticos que precisamos para fazer
bom uso dela", diz Garbee.
1.2. Oque é tecnologia e pra que serve?
A tecnologia é, de uma forma geral, o encontro entre ciência e engenharia. Sendo um
termo que inclui desde as ferramentas e processos simples, tais como uma colher de madeira e
a fermentação da uva, até as ferramentas e processos mais complexos já criados pelo ser
humano, tal como a Estação Espacial Internacional e a dessalinização da água do mar.
A tecnologia move o mundo, as empresas não sobrevivem sem ela! Atualmente uma
empresa não consegue sobreviver ao mercado concorrente, sem tecnologia suficiente para
inovar os seus serviços prestados e produtos oferecidos. A tecnologia faz parte da evolução das
empresas, desde a revolução Industrial em meados do século XVIII, na qual resultou em um
profundo impacto no processo produtivo, atingindo tanto os níveis econômicos e sociais, como
o continuo processo de evolução e inovação tecnológica do século que vivemos, ressaltando
que sem tecnologia a empresa se torna decadente e recíproca.
O sucesso da empresa depende dos níveis de qualidade que as mesmas procuram
estabelecer como forma de aperfeiçoar e inovar sua tecnologia nos serviços e produtos. A
qualidade é um item importante para o mercado consumidor, não adianta fazer algo que tenha
custos menores se a mesma não possui qualidade significativa para atender as expectativas do
consumidor. Utilizar a tecnologia de forma que ajude a empresa manter seus níveis de qualidade
superior, leva credibilidade e valorização nos seus serviços e produtos oferecidos.
A tecnologia não é apenas um produto, mas também podem ser bens intangíveis, como
um software.
A função básica deste software é para que o proprietário ou empresa possa melhorar as
atividades do negócio. Fornece maior flexibilidade ao gestor para gerir os processos de negócio
de uma forma mais adequada. Com a ajuda deste software as empresas podem facilmente
acompanhar o histórico e progresso de cada projeto. Para o crescimento do negócio, deve haver
planeamento, organização, recursos humanos, controlo e motivação. Com o software de gestão
é fácil acompanhar o tempo de conclusão de cada projeto.
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1.3. Qual é a importância de um software empresarial?
Independentemente do tamanho da empresa, ao adotar um software de gestão o
empreendimento ganha em economia, tempo, agilidade, entre outras vantagens. É importante
enxergar a iniciativa como um investimento que trará benefícios para todas as áreas da
organização, promovendo um maior controle de dados, propiciando um melhor faturamento.
Agilidade: lançar dados em documentos de texto e planilhas demanda tempo de
formatação e muita atenção, mesmo assim é possível ter lançamentos duplicados. Ao utilizar
um software de gestão não há tempo desperdiçado, a plataforma já está preparada para ambos
os casos.
Informações confiáveis: ao fazer controles de forma manual o risco de erros é
maximizado. Uma plataforma de gestão auxilia na maior assertividade no lançamento de dados,
fornecendo uma base de dados precisa e segura.
Segurança no armazenamento de dados: todas as informações correspondentes à
empresa estarão em um mesmo local, do cadastro de clientes ao fluxo de caixa e estoque. Os
backups de rotina garantirão que nada se perca independentemente de qualquer imprevisto, seja
um acidente no local ou um problema tecnológico.
Informações integradas: um sistema de gestão permite que os dados sejam lançados
apenas uma vez, sendo possível que diversas áreas da empresa compartilhem as mesmas
informações sem a necessidade de ter que alimentar os setores individualmente. Evitando, dessa
forma, o retrabalho.
Redução de custos: com a tecnologia a favor da empresa há economia em hora extra,
papel e tinta para impressora.
Decisões rápidas: por ter os dados facilmente em mãos e considerados seguros, facilita
na tomada de atitudes em relação a fornecedores, investimentos e ampliações. O software de
gestão gera relatórios que possibilitam analisar o atual cenário do negócio.
Controle de prazos: com uma plataforma de gestão não há riscos de perder o prazo do
pagamento de tributos, fornecedores e empréstimos, pois ele emite um alerta a respeito dos
vencimentos, permitindo que a empresa programe as despesas e recebimentos.
1.4 Tecnologias que ainda não existem
O aspecto interativo do aprendizado de máquinas é importante porque, conforme os
modelos são expostos a novos dados, eles são capazes de se adaptar de forma independente.
Eles aprendem com os cálculos anteriores para produzir decisões e resultados confiáveis e
reproduzíveis. É uma ciência que não é nova, mas que está ganhando um novo impulso.
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Por causa das novas tecnologias de computação, o aprendizado de máquina de hoje não
é como o aprendizado de máquina do passado. Enquanto muitos algoritmos de machine learning
estiveram por aí por bastante tempo, a capacidade de aplicar automaticamente cálculos
matemáticos complexos a big data – cada vez mais e cada vez mais rápido – é um
desenvolvimento recente. Aqui estão alguns exemplos amplamente divulgados de aplicações
do machine learning com os quais você pode já estar familiarizado:

•

Os carros autônomos do Google que dirigem sozinhos? A essência do aprendizado de
máquina.

•

Ofertas de recomendações on-line como as da Amazon e Netflix? Aplicações de
aprendizado de máquina na vida cotidiana.

•

Saber o que os clientes estão dizendo sobre você no Twitter? Aprendizado de máquina
combinado com a criação de regra linguística.

•

Detecção de fraudes? Um dos usos mais óbvios e importantes em nosso mundo de hoje.

O interesse no aprendizado de máquina ressurgiu devido aos mesmos fatores que
tornaram a mineração de dados e a análise Bayesiana mais populares do que nunca. Coisas
como o crescente volume e variedade de dados disponíveis, o processamento computacional
que está mais barato e mais poderoso, e o armazenamento de dados de forma acessível.
Tudo isso significa que é possível produzir de forma rápida e automática modelos que
permitam analisar dados maiores e mais complexos e fornecer resultados mais rápidos e mais
precisos – mesmo em uma escala muito grande. O resultado? Previsões de alto valor que podem
levar a melhores decisões e ações inteligentes em tempo real sem a intervenção humana.
Essa tecnologia ainda não está aperfeiçoada e desenvolvida por completo. Hoje ela é
usada em sua forma mais primitiva, mas a expectativa é de que seja possível
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2. A TECNOLOGIA EMPRESARIAL E SUA UTILIDADE

2.1 Os tipos de softwares empresariais
Falar em tecnologia, para muitos empreendedores se trata de custos altos e nenhum
retorno, mas não é bem assim na realidade. Um software de gestão significa um grande
investimento para empresas de qualquer porte, que pode não ter resultados imediatos, porém,
eles são inevitáveis.
Falando em custos, um software de gestão pode reduzi-los em vários aspectos. Na
contratação de pessoal, por exemplo, ele vai automatizar os processos e assim reduzir o capital
humano significativamente. Além de ser menos suscetível a erros, o controle que um software
de gestão pode oferecer nas tarefas operacionais é muito superior. Com os custos operacionais
sendo reduzida, a desorganização do fluxo de caixa também deixa de ser um problema! Com
indicadores de desempenho e relatórios é possível que o gestor tome decisões baseadas em
dados coletados pelo software.
E a redução de custos não para por aí! Ainda existem os custos com burocracia que
podem não parecer um problema, mas que no dia-a-dia fazem a diferença. Com um software
de gestão você vai conseguir gerir com mais eficiência as finanças, controlar todas as entradas
e as saídas, emitir notas fiscais de produtos e de serviços, enfim, tudo isso num mesmo sistema
integrado a todos os departamentos da sua empresa.
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Alguns exemplos de softwares serão citados abaixo, e qual a sua funcionalidade dentro
de um mundo corporativo.
Software de gestão de Contabilidade e Finanças, é uma que ferramenta oferece apoio á
execução do seu pequeno negócio e constituirá a espinha dorsal para o resto das suas operações.
Como espinha dorsal do seu software de gestão empresarial, as características do software de
contabilidade e finanças podem ajudar a acompanhar e a analisar o seu fluxo de receita e a
melhorar a produtividade, exigindo menos passos para realizar actividades diárias, de rotina, de
contabilidade. A utilização de um software de contabilidade, poupa muitas horas de trabalho,
em relação ao manuseio dos livros, manualmente, e é geralmente mais eficiente. Isto ocorre
porque o software de contabilidade reduz ou elimina a entrada de dados redundantes. Se
trabalhar por conta própria, sem funcionários, um pequeno inventário e poucos clientes, pode
nem sequer precisar de um software de contabilidade ou pode adquirir uma opção gratuita ou
de baixo custo. Os proprietários de pequenas empresas que realizam inventário, têm mais
clientes ou funcionários irão poupar tempo e ter registos mais precisos, se utilizarem um
software de contabilidade. A maioria dos softwares de contabilidade são muito fáceis de usar,
e alguns softwares de contabilidade para pequenas empresas são projetados para facilidade de
uso, mesmo por quem não tem experiência de contabilidade.
Software de gestão de empresas para Supply Chain Management Melhora a eficiência
do seu controle de stock, minimiza os esforços nas práticas de compras com os seus
fornecedores e agiliza os processos de faturação / ordens de venda com os seus clientes. Para
as empresas que querem automatizar os seus processos de realização de vendas, o software para
Supply Chain Management (SCM) oferece recursos com capacidades simples e diretas para
quase todo o pequeno negócio. Ao abraçar a tecnologia SCM, a sua empresa será capaz de
reduzir os erros de dados, aumentar a eficiência nas operações de distribuição e colaborar mais
efectivamente com clientes e fornecedores para um funcionamento mais suave. O software para
Supply Chain Management (SCM) é implementado pelas empresas para oferecer os benefícios
das estratégias da cadeia de suprimentos que haviam adoptado.
Software de Gestão Empresarial para o CRM Com o Software de Gestão Empresarial
para o CRM pode melhorar a maneira de fazer negócios com os clientes, porque adquire várias
aplicações integradas que trabalham em conjunto para formar um sistema de CRM totalmente
funcional, concebido para maximizar a rentabilidade e aumentar a satisfação do cliente. Seja
um empreendedor, que esteja a iniciar uma actividade, ou tenha centenas de funcionários e
milhares de clientes, o sotware CRM (Customer Relationship Management) pode ser a solução
de Gestão para as vendas, marketing, e equipes de serviço ao cliente. CRM é a abreviatura de
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Customer Relationship Management. As ferramentas do software CRM são projetadas para
melhorar a experiência do seu cliente em cada ponto de contato com a sua empresa. O poder do
software CRM reside na sua capacidade de centralizar os dados de clientes e automatizar muitas
das tarefas tediosas, de gestão de vendas, marketing e atendimento ao cliente, para que os
profissionais de vendas possam passar mais tempo a ajudar o cliente.
Comércio electrónico, (E-commerce) refere-se às compras e vendas realizadas on-line,
através da Internet. O software consiste em programas e rotinas que controlam o modo em que
as funções de hardware do computador operam. O software E-commerce refere-se a programas
de computador destinados a promover o funcionamento de empresas que operam na internet de
forma global. Esse software pode ser o aplicativo que cria o site, do qual o negócio funciona,
ou add-ons (acrescentos), modelos ou plug-ins que oferecem funcionalidades especializada ou
extras.
2.2 Benefícios do software empresarial
Com a adoção de um ERP, o sistema vai fornecer aos diversos departamentos ou
membros de sua equipe todas as informações importantes do negócio, atualizadas e em tempo
real.
Ocorre que, em muitas pequenas empresas, cada setor possui o próprio sistema de dados
ou métodos de controle. Em momentos cruciais do negócio, isso pode dificultar a costura de
informações.
Se o sistema de gestão estiver implantado na organização, não haverá a necessidade de
reintroduzir dados ou comparar informações de diferentes origens.
A disponibilidade de dados os torna mais confiáveis e integrados. Logo, cada setor se
beneficiará da seguinte forma:
1) O gestor será capaz de aumentar a agilidade e a qualidade de suas tomadas de decisão;
2) Quem cuida da produção na empresa vai poder identificar ocasionais gargalos nos
processos internos. Isso é importante pois evita que os prazos de expedição e níveis de
produtividade sejam afetados;
3) A seção financeira conseguirá visualizar diversos aspectos e sazonalidades para dar
base a um melhor planejamento;
4) Quem cuida do estoque vai ter muito mais dados de controle para avaliar entradas e
saídas do acervo e para cumprir a linha de pedidos;
5) A divisão de RH saberá mais a fundo sobre a necessidade de recrutamento ou
realocação de pessoal
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6) Os funcionários terão uma visão global do negócio.
7) Reduz os erros nos processos
8) Reduz Retrabalho
9) Reduz os custos da empresa
10) Maior controle nos prazos
2.3 As tendências tecnológicas empresárias
Em 2018, 20% do conteúdo das empresas será de autoria das máquinas. O conteúdo,
baseado em dados e informações analíticas, será transformado em escrita com linguagem
natural por tecnologias que podem estruturar esse conteúdo pró-ativamente e disponibilizá-lo
por meio de motores automatizados. Os conteúdos que atualmente são escritos por pessoas, tais
como relatórios de acionistas, documentos jurídicos, relatórios de mercado, comunicados de
imprensa e documentos técnicos serão os principais candidatos para essas ferramentas.
Tudo na malha digital produz, utiliza e transmite informação. Estas informações vão
além do texto, áudio e vídeo para incluir a informação sensorial e contextual. Informações de
Tudo (Information of Everything) resolvem este afluxo com estratégias e tecnologias para
conectar dados e informações vindos das mais diversas fontes. Avanços nas ferramentas
semânticas, bem como outras tecnologias emergentes de análise e classificação de dados vai
trazer significado para uma grande quantidade, muitas vezes caótica, de informações.
Em 2018, seis bilhões de coisas estarão conectadas e solicitando suporte. Em 2021, um
milhão de novos dispositivos da Internet das Coisas serão comprados a cada hora. O que
acontecerá quando estas “coisas” necessitarem de ajuda e suporte? As empresas terão que
desenvolver estratégias e mecanismos de resposta diferentes do que quando se comunicam e
resolvem problemas para os humanos.
O aprendizado de máquinas abre as portas para um mundo de máquinas inteligentes.
Incluindo robôs, assistentes pessoais virtuais e veículos, que agem de forma autônoma. Google
Now, Siri e Cortana estão ganhando inteligência e são os precursores dos assistentes virtuais
que serão criados para aprender por si mesmos e que se tornarão a única interface com que nós
usuários teremos que interagir, em vez de usarmos botões e menus. As empresas de TI devem
explorar como podem aumentar a produtividade humana, libertando as pessoas das tarefas que
estes agentes e coisas autônomas podem realizar.
No final de 2018, assistentes digitais irão reconhecer os clientes de uma empresa pelo
rosto e pela voz em todos os canais de comunicação. A experiência multi-canal do cliente vai
dar um grande salto com as conversas de duas vias entre clientes e assistentes digitais, numa
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experiência que vai imitar as conversas humanas, tanto no ouvir como no falar, com senso de
história, contexto, e capacidade de resposta.
A rede dos dispositivos é um termo que se refere à expansão de endpoints usados por
pessoas para acessar aplicações e informações ou para interagir com outras pessoas,
comunidades sociais, governos e negócios. Essa rede inclui dispositivos móveis, wearables,
dispositivos eletrônicos de consumo e para residências, dispositivos automotivos e de meioambiente – como sensores na Internet das Coisas (IoT). No mundo pós-mobile, o foco muda
para o usuário móvel que é cercado por uma malha de dispositivos que vão bem além dos
dispositivos móveis tradicionais. A previsão é que, com o aumento das conexões e a evolução
dessa malha, a interação cooperativa entre dispositivos também aumente.
Ambientes imersivos que entregam realidade aumentada e realidade virtual têm grande
potencial, mas representam apenas um lado da experiência para o usuário. A rede de
dispositivos cria as bases para uma nova experiência, que deverá ser contínua, fluída ao longo
de um conjunto de dispositivos e de interação de canais que misturam ambientes físicos, virtuais
e eletrônicos, à medida que o usuário se move de um lugar para o outro. Até 2018, desenhar
estas experiências avançadas será um grande diferencial para empresas desenvolvedoras de
softwares e apps.
Até 2019, haverá uma taxa de crescimento anual composta de 64,1% nas vendas de
impressora 3D para empresas, o que exigirá uma reformulação dos processos de linha de
montagem e de cadeia de suprimentos para explorar essa tecnologia. A impressão 3D terá uma
expansão constante ao longo dos próximos 20 anos, seja nos materiais que podem ser impressos,
melhora na velocidade com que os itens podem ser impressos e surgimento de novos modelos
para imprimir e montar peças de compósitos.
No final de 2018, 20% dos edifícios inteligentes terão sofrido algum “vandalismo”
digital. A complexidade do mundo digital e o surgimento da economia algorítmica, combinados
com a indústria do cyber crime, aumentam significativamente as ameaças. Isso exigirá das
empresas uma forte estratégia de segurança com medidas para prevenir, detectar e responder
aos ataques. Aplicações de autoproteção, bem como analytics para o comportamento de
usuários e entidades, irão ajudar a cumprir a arquitetura de segurança adaptativa.
A rede digital e as máquinas inteligentes exigem uma arquitetura de computação que as
tornem viáveis para as empresas. A solução são as chamadas arquiteturas “neuromórficas ultraeficientes”. Estas são alimentadas por field-programmable gate arrays (FPGAs), possibilitando
maior velocidade e eficiência energética. Sistemas construídos em FPGAs funcionarão como
cérebros humanos permitindo que as capacidades avançadas de “aprendizado de máquina” se
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espalhem por todos os endpoints da Internet das Coisas, tais como casas, carros, relógios de
pulso e até mesmo seres humanos.
Possibilitada por serviços de aplicativos definidos por software, essa nova abordagem
permite desempenho em escala web, flexibilidade e agilidade. Empresas de TI devem
desenvolver novas arquiteturas modernas que entreguem na Cloud aplicações ágeis, flexíveis e
dinâmicas.
A IoT complementa a rede de apps e a arquitetura de serviço. A gestão, segurança,
integração e outras tecnologias são a base para construir, gerir e manter elementos na IoT.
Empresas de TI já estão trabalhando intensamente nestas plataformas para que estas arquiteturas
e tecnologia tornem-se realidade. Qualquer empresa que abrace a IoT necessitará desenvolver
uma estratégia de plataforma adequada.
Em 2018, 45% das empresas com rápido crescimento, terão menos funcionários ao
utilizarem máquinas inteligentes. Considerando a rapidez, a redução de custos e melhorias na
produtividade, as startups, os supermercados, hotéis e empresa de segurança e vigilância, serão
as primeiras em optar por máquinas inteligentes. Em 2018, mais de 3 milhões de trabalhadores
em todo o mundo serão supervisionados por um “robô-gestor”, que irá processar mais
rapidamente métricas de desempenho e também exercer funções de supervisão e tomar decisões
sobre recursos humanos e política de incentivos.

Em 2018, dois milhões de trabalhadores deverão estar usando dispositivos de saúde e
acompanhamento para fitness como uma condição para trabalharem. Para aqueles cujos postos
de trabalho são perigosos, insalubres ou fisicamente extenuantes, estes dispositivos portáteis
irão fazer o monitoramento remoto dos batimentos cardíacos, da respiração e, dos níveis de
estresse, para enviar ajuda imediatamente, quando necessário.
2.4 O posicionamento das empresas
A inovação tecnológica constitui uma ferramenta essencial para aumentar a
produtividade e a competitividade das organizações, assim como para impulsionar o
desenvolvimento regional.
A inovação pode ser considerada como sendo a transformação de uma idéia em produto
novo, ou aperfeiçoado, que é introduzido no mercado, ou em novos sistemas de produção, e em
sua difusão, comercialização e utilização. A expressão tecnologia pode ser entendida como o
conjunto de conhecimento científico e empírico, de habilidades, experiências e organização
requerido para produzir, distribuir, comercializar e utilizar bens e serviços.
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Dessa forma descrita, pode-se correlacionar à inovação tecnológica a transformação do
conhecimento em produtos, processos e serviços que possam ser colocados no mercado.
É importante destacar que a origem do conceito de inovação pode ser creditada a
Schumpeter quando fez a distinção conceitual entre invenção e inovação. Enquanto a invenção
está relacionada à criação de um processo, técnica ou produto novo e inédito; a inovação está
associada ao processo de criar um produto comercial a partir de uma invenção, isto é, envolve
tanto invenção como comercialização (SCHUMPETER 1982).
Na visão de Schumpeter, a inovação é um conjunto de novas funções evolutivas que
alteram os métodos de produção, criando novas formas de organização do trabalho e, ao
produzir novos produtos, possibilita a abertura de novos mercados mediante a criação de novos
usos e consumos.
A inovação que dá lugar ao processo e desenvolvimento econômico ou progresso
econômico é o fenômeno fundamental da vida econômica capitalista, ou seja, a capacidade de
gerar inovação é o resultado do acúmulo de competências técnicas e econômicas para a
sobrevivência e o crescimento de empresas em um determinado país.
Por fim, Schumpeter explica ainda que o desenvolvimento econômico é fruto de
“mudanças espontâneas e descontínuas”, ou seja, o produtor inicia a mudança econômica e os
consumidores são educados, se necessário, por assim dizer, ensinados a querer coisas novas, ou
coisas que diferem em um aspecto ou outro daquelas que tinham o hábito de usar.

3. AS CONSEQUÊNCIAS DA AUTOMATIZAÇÃO
3.1 Consequências nos tempos atuais
Atualmente, assiste-se a uma nova tendência, que vem sendo implementada no setor
secundário da economia desde o início da Terceira Revolução Industrial: a automação da
produção industrial. Agora, em muitas fábricas, não são mais os trabalhadores que realizam
determinadas atividades, mas sim modernos maquinários. Assim, um serviço, que antes era
executado por dezenas de pessoas, passa a ser agora operado por apenas um responsável por
manter e operar os softwares que irão guiar toda a linha produtiva.
O outro lado dessa história é o principal motivo das frequentes críticas direcionadas a
esse novo modelo, pois ele gera o agravamento do desemprego estrutural, do tipo permanente.
Assim, há uma consequente redução do consumo, haja vista que a classe trabalhadora perde
boa parte de sua capacidade de compra.
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Alguns trabalhos, como dentista, dependem de capacidade de diagnóstico avançada e,
assim, são menos suscetíveis de substituição por uma máquina. Também são seguras profissões
como treinadores esportivos, atores, trabalhadores da área social, bombeiros e, mais
obviamente, padres.
Empresas em todo o mundo estão investindo em tecnologias que podem automatizar
uma nova gama de postos de trabalho.
Oque antes levaria horas ou até dias para concluir determinadas atividades, são feitos
em uma velocidade tão rápida ou até mesmo instantânea, oque por consequência não há mais a
necessidade da mão de obra humana.

3.2 Consequências futuras
As máquinas tomarão os nossos empregos, E não é muito difícil de imaginar por quê.
Você poderia ter uma AI com inteligência nível humano, copiá-la cem vezes e treiná-la para
exercer uma centena de profissões diferentes, multiplicando-a em centenas de funcionários
exemplares. Pronto: nasce um exército de mão de obra muito mais barata e rentável do que a
humana.
Os seres humanos vão ser a pedra no caminho, a diferença de inteligência entre humanos
e chimpanzés é pequena. Mas é nessa diferença que reside o contraste entre 7 bilhões de
habitantes e um lugar permanente na lista de espécies ameaçadas de extinção. Isso nos diz que
é possível que uma relativamente pequena vantagem em matéria de inteligência pode aumentar
a diferença entre seres humanos e máquinas rapidamente.

3.3 Futuras tendências
A robotização tomará de assalto às atividades de manufatura em vários campos, assim
como o têxtil e a eletrônica, pois permitirá acelerar a produção e torná-la mais eficaz. “Mas à
medida que for ficando mais complexa, essa tecnologia eliminará outros trabalhos que
envolvem uma grande especialização e preparação acadêmica, tais como a contabilidade, a
leitura e a redação de relatórios ou contratos. Quem pode interpretar a lei com mais exatidão do
que um software desprovido de sentimentos?”.
Os avanços da tecnologia estão trazendo grandes inovações e seus impactos já podem
ser vistos em inúmeros setores. Por exemplo, no setor de serviços, alguns postos de trabalho
estão sendo extintos pelo uso cada vez mais frequente dos softwares, ou seja, profissões estão
virando programas de computador.
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Um estudo desenvolvido pela Universidade de Oxford estudou cerca de 700 ocupações,
e metade delas corriam o risco de serem extintas na próxima década devido ao uso da
tecnologia. Embora esse estudo não tenha sido desenvolvido no Brasil, devemos nos atentar
para essas tendências de funções desenvolvidas dentro de escritórios, como contadores,
secretárias, operadores de telemarketing, entre outros.
Hoje a integração do comércio entre os países e as práticas adotadas em cada um deles
é muito maior. Em face de essa menor barreira, as tendências em economias desenvolvidas
devem servir de alerta para os mercados emergentes e demais economias.
Por conta disso, um estudo publicado por um órgão norte-americano de estatísticas de
emprego (U.S. Bureau of Labor Statistics) destacou as ocupações que sofrerão maiores taxas
de crescimento entre 2012 - 2022 (veja ao lado).
É bastante compreensível que a área da saúde tenha as maiores taxas de emprego
projetadas, e isso se dá por conta de uma população mundial com taxas cada vez maiores quanto
à expectativa de vida.
Já as áreas relacionadas à tecnologia, as altas taxas projetadas de crescimento do
emprego nesse setor se justifica pelo uso cada vez mais difundido de facilidades que
presenciamos em nosso dia a dia, desde televisores mais integrados com a Internet, smartphones
e outros. Um profissional bastante analítico e com capacidade lógica é esperado nesse
segmento, pois dado o grande volume de dados, o desafio é transformá-los em informação
valiosa para a tomada de decisão.
As transformações sociais geradas por essa dependência trouxeram benefícios e
prejuízos ao trabalhador. “Em algumas atividades penosas, como o corte da cana-de-açúcar, o
uso de máquinas é positivo porque auxilia o ser humano, mas em outras substitui o trabalhador,
o que significa um prejuízo para a sociedade porque gera desemprego”, afirmou Lúcio.
Outro aspecto importante da inserção das novas tecnologias no trabalho é a sua
interferência na vida do trabalhador. Para o diretor do Dieese, a máquina é utilizada para
aumentar a produção e não para melhorar a qualidade de vida no trabalho. “A tecnologia
sofistica os métodos de controle e coerção da empresa, ela permite supervisionar a produção de
todos os trabalhadores online e a capacidade de controle da empresa sobre o empregador é
maior”.
O economista destacou que a tecnologia também traz benefícios para a sociedade, pois
gera desenvolvimento e crescimento da economia, apesar de algumas vezes ser perversa.
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“A tecnologia gera crescimento, produtividade, produtos mais baratos e amplia o
mercado, o que gera mais empregos, mas ela é perversa quando tem a intenção de substituir o
trabalho e o objetivo é puramente aumentar o lucro e excluir o trabalho do processo”, explicou.
Para a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Leyla Nascimento, o
predomínio do uso de tecnologias no trabalho exige que os profissionais de todas as áreas
estejam permanentemente atualizados para o mercado. “Dominar o conhecimento tecnológico
é fundamental, seja em obras ou em consultórios médicos, a tecnologia está presente em todos
os ambientes profissionais. A flexibilidade e a capacidade de mudança fazem parte do DNA do
profissional moderno”, lembrou. Leyla afirmou, entretanto, que uma das características dos
tempos atuais é a existência do desemprego estrutural. As empresas têm vagas, mas não tem
profissionais para atendê-las. “Estamos prevendo um gap para os próximos dez anos”,
lamentou.
A inteligência artificial não acabará com o trabalho humano, pelo menos por enquanto.
Em vez disso, pode ajudar a liberar as pessoas para que sejam mais produtivas.

Conclusão
Desde a primeira revolução industrial, a importância do homem sempre foi fundamental
tanto para o desenvolvimento da tecnologia assim como a mão de obra para realizar o trabalho.
A tecnologia é uma ferramenta desenvolvida em prol do desenvolvimento e progresso
do ser humano. Esta ferramenta tem se mostrado muito eficiente em relação às necessidades
humanas, principalmente quanto à mão de obra.
Está comprovada que diversas profissões estão em risco de desaparecimento, e isso se
deve com o homem estar cada vez mais distinto dos trabalhos braçais, como o trabalho de
campo e produção.
É mais do que claro que quando as ferramentas desenvolvidas para a mão de obra física
obtem resultados muito maiores do que quando exercidos por seres humanos, entretanto para
os trabalhos que necessitam de maiores percepçõs cognitvas, ainda o elemento do raciocínio do
ser humano ainda é necessário, o que leva a crer que as máquinas ainda não tomarão o lugar
dos humanos em futuro tão próximo.
Os recentes estudos mostram que um crescimento em determinadas áreas como a área
da saúde, que com o avanço da tecnologia, prolongará a expectativa de vida. Assim também o
crescimento do mercado de TI que com o desenvolvimento de novas ferramentas, elas se
tornarão muito mais essencial do que antes.
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A probabilidade de uma ferramenta também substituir o trabalho de um ser humano
onde é necessário um raciocínio mais complexo e o elemento que a apenas o ser humano
apresenta nas tomadas de decisões.
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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.
Este trabalho mostra o quão importante um animal de estimação pode ser bom na vida
de uma pessoa e benefícios que eles podem trazer para a saúde do mesmo.

CAPÍTULO 1 – PETS PARA A SOCIEDADE
1.1 – Benefícios que os PETs trazem para nossas casas
Há muito amor nos relacionamentos entre animais de estimação e seus donos. E, como
o amor influencia nossas vidas

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 grupo 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 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.
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1.2 - A IMPORTÂNCIA DOS PETS NA VIDA DE UMA 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 bem-estar do animal depende delas, ensinando a importância do cuidar bem,
além do exemplo de ter hábitos alimentares saudáveis e em horários regrados.
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
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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.
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1.3 – O EFEITO BICHO
O melhor amigo do homem também pode ser o melhor amigo da saúde do homem. Mais
do que pequenas (ou grandes) bolas de pelo, os pets podem ser fundamentais aliados para uma
maior qualidade de vida.

Ao fornecer companhia, carinho, conforto, entretenimento e, principalmente, amor
incondicional, gatos, cachorros, chinchilas, pássaros e até mesmo animais maiores, como
cavalos, trazem a seus donos e a quem convive com eles benefícios como melhora da
autoestima, aumento da prática de atividades físicas e maior convívio social.

As vantagens da convivência com animais se estendem da infância à terceira idade. Por
ser uma etapa da vida repleta de aprendizados diários, a infância beneficia-se do contato com
um animal de estimação pelo auxílio no aprendizado de valores como respeito, cuidado e
responsabilidade, além de ter no pet um carinhoso e animado companheiro para os momentos
de diversão e brincadeiras.

Já para a terceira idade, etapa em que é comum um maior afastamento dos familiares e
isolamento social devido ao ritmo mais desacelerado de vida, o animal é o companheiro ideal
de todas as horas, sempre disponível para oferecer carinho e companhia, além de contribuir
também para o resgate da sensação de prazer relacionada ao cuidado com o outro (alimentação,
cuidados com a saúde e higiene etc.).
Em casos de doenças e/ou condições de pessoas portadoras de necessidades especiais, o auxílio
da terapia assistida com animais é valioso:
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“Nestes casos, o cão funciona como um facilitador do processo terapêutico, podendo ser usado
em qualquer especialidade da área da saúde, de acordo com a necessidade do paciente”,
esclarecem as psicólogas Cristiane Blanco e Laís Milani, diretoras de Terapia Assistida por
Animais do Instituto Nacional de Ações e Terapias Assistidas por Animais (INATAA).

Como a terapia funciona como um agente motivador para o tratamento em diversas
especialidades, qualquer paciente que apresente um quadro crônico físico ou psicológico pode
se beneficiar dela.
“É o caso de pacientes que apresentem algum tipo de dificuldade na interação social, bem como
pessoas institucionalizadas, portadoras de síndromes genéticas, paralisias, problemas de
aprendizagem, entre outros”, acrescenta Laís.

1.4 – 10 Benefícios dos PETs a saúde humana

1. Proteção contra alergias
Uma hipótese levantada recentemente por pesquisadores é a de que o relaxamento obtido com
o contato com os cães, por exemplo, pode elevar os níveis de imunoglobulina A, um anticorpo
presente nas mucosas que evita a proliferação de vírus ou bactérias e é de grande importância
na prevenção de várias doenças, inclusive as alergias.

2. Socialização
Animais de estimação fazem parte de um tema de interesse comum, frequentemente alvos de
conversas que estimulam a aproximação entre pessoas. Por ser um animal social, ou seja, que
requer convívio com outros cães para a manutenção de sua qualidade de vida, o cachorro
naturalmente oferece um estímulo para que os donos frequentem parques e outros ambientes
que favorecem a interação social.

3. Alívio do estresse
Estudos indicam que a interação entre homem e animal traz uma sensação de bem-estar e
conforto, resultando na diminuição dos níveis de cortisol – hormônio relacionado ao estado de
alerta e que também é conhecido como o "hormônio do estresse", causando diversos problemas
à saúde quando encontrado em níveis elevados na corrente sanguínea.
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4. Redução da pressão arterial
O mesmo bem-estar provocado pela interação com o pet reduz os níveis de adrenalina –
relacionados ao aumento da pressão arterial – e libera da acetilcolina. Esse neurotransmissor
está envolvido no estado de tranquilidade, na diminuição de pressão arterial, frequência
cardíaca e frequência respiratória, além de desempenhar um importante papel nas funções
cognitivas, como a aprendizagem.

5. Combate à depressão
As trocas de carinho, compreensão, apoio e segurança observadas na relação humana com os
animais de estimação favorecem o aumento da autoestima, o senso de valor próprio, o
estabelecimento de hábitos positivos e o interesse pelo outro, questões que estão entre as
centrais da depressão.

6. Elevação da autoestima
Ao sentir o carinho, o amor e a atenção do pet, o dono de um animal de estimação se dá conta
do quão importante é para a vida de seu animalzinho. Isso faz com que se sinta também mais
importante e confiante em suas próprias capacidades.

7. Liberação de "hormônios da felicidade"
Estudos indicaram que a troca de afetividade entre humanos e animais tem como um dos
principais efeitos o aumento da produção e liberação de serotonina e dopamina, os responsáveis
pela sensação de prazer e alegria.

8. Incentivo à prática de atividades físicas
Xô, sedentarismo: ter um animal de estimação (em especial, um ou mais cães) obriga até o mais
ferrenho sedentário a pelo menos duas visitas diárias às calçadas e/ou parques e praças da
vizinhança, uma medida sanitária essencial para a saúde do bichinho. Tal "exercício" pode ser
o primeiro passo em direção a uma rotina de atividades físicas regulares, essenciais à saúde
humana.

9. Diminuição da solidão
Seja pela companhia do próprio animal e/ou pela estimulação de uma maior interação social
por meio dos passeios com o pet, a sensação de solidão tende a ser amenizada a partir da
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convivência com um parceiro para todas as horas que o acompanha e espera pacientemente (ou,
às vezes, nem tanto...) 24 horas por dia, sete dias na semana.

10. Senso de responsabilidade
Cuidar de um animal envolve uma série de rituais diários e eventuais, como alimentação,
manutenção da higiene, banho e passeios. Assumir tais compromissos envolve responsabilidade
da parte do dono – assim, ter um pet pode ser uma incalculável lição de responsabilidade e
compromisso para as crianças, por exemplo

CAPÍTULO 2.0 – DOMESTICAÇÃO DOS ANIMAIS
2.1 – “Domesticar”
Sistema utilizado desde o período pré-histórico, a domesticação de plantas e animais
consiste em adaptar e selecionar um grupo de seres vivos que possui características úteis para
facilitar a vida dos humanos. Criada pelos seres humanos, a domesticação causou modificações
nas características de diversas espécies ao longo dos anos. Com sua constante prática e
aperfeiçoamento a cada geração, foram formadas raças como as dos gatos, cães, vacas, porcos,
galinhas, ovelhas, coelhos, cabras, entre outros animais domésticos que são utilizados para
companhia, alimentação ou na prática da pecuária.
Em uma escala temporal, o processo de domesticação acompanha a história da
humanidade com sua utilização adaptada de acordo com cada período. No início, os seres
humanos faziam uso de animais para alimentação. Porém, o homem começa a verificar que os
animais apresentavam características que poderiam ajudá-lo no trabalho como, por exemplo,
no fornecimento de transporte e vestimenta. Em seu estado natural, a tendência é que os animais
se defendam dos seres humanos ou os cacem como predadores. Porém, com a domesticação, os
animais começam a ter um comportamento dócil e submisso aos humanos. Ocorre um processo
evolutivo em que as espécies interagem e vivem com os seres humanos.
Porém, a domesticação é um assunto controverso. Ingrid Newkirk, co-fundadora do
PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), é declaradamente contrária à interferência
humana na vida dos animais. Ela também discorda da utilização de animais domésticos como
cães e gatos para companhia humana, buscando a liberdade para as espécies subjugadas.
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Já na opinião de Stephen Budiansky, autor de livros de ciência e história, “o processo
de domesticação é natural e possibilita inúmeras vantagens para os animais e para os seres
humanos". Segundo ele, os animais optariam pela domesticação para fugir da vida dura na
natureza selvagem, escolhendo o conforto do cativeiro à dureza da cadeia alimentar, sendo que
algumas espécies escaparam da extinção através da domesticação.
2.2 – Conceito de animal domestico
É o animal que, criado e reproduzido pelo homem, perpetua tais condições através de gerações
por hereditariedade, oferecendo utilidades e prestando serviços em mansidão. Frequentemente
faz-se confusão entre uma espécie doméstica e um simples animal amansado ou adestrado,
vivendo sob o domínio do homem. A característica, pois, do animal doméstico, ou diferença
entre este e o animal não doméstico “é a perpetuidade de sua condição, através de gerações,
hereditariamente”.
2.3 Surgimento dos animais domésticos
Desde os tempos pré-históricos, os animais domésticos acompanham o homem, na sua
vida e no estabelecimento de sua civilização. A domesticação foi uma consequência da própria
criação dos animais, realizada pelo homem primitivo, para satisfazer uma necessidade religiosa
ou de companhia, de alimento ou de agasalho. O homem primitivo, agindo mais por instinto do
que por experiência (resultado do desenvolvimento da inteligência), estava mais próximo dos
animais e por isso foi muito fácil conviver com eles, e amansá-los, introduzindo-os na
domesticidade.
Data da época da “pedra polida” a vida em comum do homem com o cão, depois com a
cabra, carneiro, boi, e, a seguir, com o porco. E da “idade do bronze”, com o cavalo. É o que
ensinaram os estudiosos paleontológicos. Aqui e ali foram encontrados fósseis humanos ao lado
de fósseis desses animais. Além disso, os fósseis animais apresentavam, sempre, íntima relação,
mais ou menos, fácil de ser verificada entre os animais atuais e aqueles.
O homem domesticou essas espécies, na verdade, quando deixou de ser nômade. Nas
habitações lacustres da Suíça, foi onde encontraram vestígios mais numerosos dos animais
primitivos. Segundo a hipótese de Duerst (1886), a domesticação das espécies animais deve ter
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ocorrido 7.000 anos antes da era cristã. Os babilônios há 5.000 anos a.C. possuíam animais já
vivendo em domesticidade. Pode-se dizer, portanto, que eles vivem e sempre hão vivido em
simbiose com o homem. Sem este, as espécies domesticáveis estariam já extintas, com algumas
exceções talvez, em certos e determinados casos de ambiente ideal para algumas delas. A prova
disso é que enquanto cresce a população dos animais domésticos, cada vez mais numerosos,
decresce a dos selvagens. E as próprias espécies selvagens, que originaram as domésticas,
desapareceram em sua quase totalidade, por haverem sido eliminadas quando as circunstâncias
do ambiente se tornaram impróprias para elas; ou foram destruídas pelo homem caçador
2.4 – A domesticação dos Cachorros

Segundo a arqueologia, a domesticação começou há mais de 500.000 anos, na era
glacial. Diferentemente da domesticação de animais de hoje em dia, os nossos antepassados
usavam os animais principalmente para a caça.
O cachorro foi o primeiro animal a ser domesticado e o que mais se adaptou à
convivência com os humanos, sendo capaz de conquistá-los. Os cientistas dizem que os cães
que conhecemos hoje em dia, foram espécies de lobos no passado e que estes lobos foram
atraídos para as aldeias de humanos por causa da comida em abundância.
Mesmo com todas as modificações de raças de cachorro e comportamentos, esses
animais ainda possuem o gene dos lobos e por isso podem ser muito agressivos em algumas
situações. Caso não receba uma boa educação, o instinto natural do cachorro pode ser uma
grande dor de cabeça para o dono.
2.5 - A domesticação dos gatos

Os gatos que conhecemos hoje, são evoluções dos gatos-selvagens africanos.
Os bichanos foram domesticados há mais de 5.000 anos, a. C., no Antigo Egito. Eram tratados
como membros da família por serem capazes de controlar pragas como ratos dentro das casas.
A beleza dos gatos era admirada e os egípcios diziam que eles tinham "poderes
mágicos". Na concepção deles o animal seria uma reencarnação da deusa Bastet, responsável
pela fertilidade e pela proteção das mulheres. Por isso os gatos eram tratados da melhor forma
possível. A prática se espalhou pelo mundo, tornando-os
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2.6 – Animais como companheiros
O animal está na vida do homem como companheiro – e também dentro dele. Pelo
menos assim o psicanalista suíço Carl Gustav Jung (1875-1961) via os animais enquanto
símbolo – eles representariam o lado mais instintivo do homem, a porção fera de cada um. Esse
animal símbolo estaria gravado no que Jung chamava o inconsciente coletivo, uma espécie de
memória geral da espécie humana presente em nossa mente. “ Se uma pessoa souber lidar
satisfatoriamente com seu animal interno, possivelmente vai se dar bem com os animais reais” ,
afirma o psicólogo Ricardo Belfort Mattos. Quando ocorre o contrário, é provável que uma
pessoa não goste de animais e até os maltrate. Sim, o homem agride os animais – mas também
organiza sociedades protetoras de animais.
2.7 – PET Therapy
Ao perceber que alguns de seus pacientes – crianças com sérios problemas de
relacionamento pessoal – interagiam melhor com seu cão do que com ele próprio, o psiquiatra
americano Boris Levinson criou há vinte anos o termo pet therapy, ou terapia com animais de
estimação. Levinson desenvolveu a teoria de que o animal era um importante instrumento
terapêutico, dada sua capacidade de dar afeto. Desde então, várias pesquisas têm comprovado
o benefício trazido pelos animais no tratamento de deficientes mentais, e idosos e até
presidiários. Um estudo do casal de psiquiatras americanos Sam e Elizabeth Corson, por
exemplo, mostrou que, de cinquenta pacientes não comunicativos levados a conviver com cães,
nada menos de 47 tiveram alguma melhora. “ O contato com os animais transformou inválidos
psicologicamente dependentes em indivíduos responsáveis e autoconfiantes” , relataram os
médicos.
Nos Estados Unidos, as clínicas especializadas em tratamento com animais atendem a
mais de 20 mil pessoas. Um dos programas bem-sucedidos se baseia na interação de deficientes
físicos e mentais com cavalos. “ Os movimentos do cavalo mexem com o corpo, melhorando a
coordenação e o equilíbrio, com grandes benefícios emocionais” , explica a veterinária
Hannelore Fuchs, que pretende trazer para o Brasil as técnicas da terapia ajudada por animais.
A única experiência relatada até hoje no país é a da veterana psicóloga carioca Nise da Silveira,
com uma paciente esquizofrênica. O esquizofrênico é um indivíduo que vive fora da realidade,
fechado em seu próprio mundo. Pois a paciente afeiçoou-se a um cachorro que vagava pelo
hospital a ponto de pedir aos enfermeiros que cuidassem do bicho – ou seja, graças ao animal,
ela retomou o contato com o mundo.
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CAPÍTULO 3 - CONSCIENTIZANDO O MUNDO A SI MESMO
3.1 – Um país sem cães abandonados
No Brasil, aproximadamente 30 milhões de animais domésticos vivem, neste momento,
abandonados nas ruas. Em todo mundo são 600 milhões.
Em meio a um cenário carente de políticas públicas que apontem soluções para o tema,
uma notícia vinda da Holanda serve para mostrar que nem tudo está perdido. Isso porque o país
se tornou o primeiro do mundo a erradicar o abandono de cães após ações públicas do governo
local.
Para alcançar o feito, o país se adaptou a uma série de projetos que levou em conta
quatro pilares fundamentais: severas leis para casos de abandono; multas para infrações;
campanhas de castração e conscientização sobre o tema, somadas a altas taxas de imposto para
a compra de cachorros de raça.
3.2 – Como escolher o seu animal de estimação
A variedade de animais que podem virar um pet é grande e mesmo quando temos
preferência por um tipo específico, ainda podemos ficar em dúvida quanto à raça. Vários fatores
são essenciais na hora da escolha: gastos, tempo, espaço, acordo entre os membros da família,
entre outros. Algumas dicas podem facilitar essa escolha:
Qual tipo de animal você quer? O que espera dele? Por exemplo, gatos enxergam
humanos como iguais, por isso são independentes e fazem o que querem, apesar de serem
carinhosos, enquanto cachorros entendem a família como sua matilha e seguem as ordens do
“alfa”, ou seja, o dono;
Em qual parte da casa seu pet vai ficar? Qual é o espaço disponível? Um pet como
hamster, peixe ou pássaro não ocupa grande espaço e precisa apenas de um cantinho para deixar
a gaiola ou aquário, enquanto cães e gatos precisam de espaços variados de acordo com o porte;
Entenda que o pet é uma responsabilidade sua pelo tempo que ele viver, se você não
pretende ficar 15 anos responsável por um bichinho, dê preferência para animais que tem menor
média de vida;
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As demais pessoas que vivem na sua casa devem estar de acordo com a compra ou
adoção, evitando conflitos, problemas de maus tratos, etc., se você tiver filhos a idade também
é um fato importante na escolha, crianças acima de 6 anos conseguem entender melhor
responsabilidades e ajudam com os pets;
A idade também é um fator importante na escolha de cães e gatos, se você não quer
acompanhar toda intensidade de um filhote prefira os animais que tem um ano ou mais;
Se informe sobre as raças, às vezes aquela sua raça favorita não é exatamente a raça que
se enquadra no seu estilo de vida e disponibilidade, conheça um pouco sobre o bichinho antes
de leva-lo para casa;
O nível de atividade do pet também é importante, algumas raças de cachorro precisam
de caminhadas enquanto outros curtem a preguiça de ficar em casa vendo tv com o dono, a
mesma coisa vale para os gatos, que são animais mais preguiçosos
3.3 – Adoção
Infelizmente nosso país possui um grande histórico de abandonos e maus tratos de
animais, por isso cada vez mais se fala em adoção responsável. Nas ruas vemos uma grande
quantidade de animais sem donos e os abrigos estão sempre trabalhando além de sua
capacidade, não porque aqueles animais são perigosos ou possuem alguma doença grave, mas
porque as pessoas responsáveis por eles simplesmente os largaram. Outro grande problema é
deixar de fazer a castração, gerando assim ninhadas indesejadas que são abandonadas.
Animais que foram abandonados geralmente demonstram um grande afeto e lealdade
aos seus donos, pois eles aprenderam que isso ajuda a suprir suas necessidades. Quando se adota
um pet, você está dando a ele mais uma chance de ter uma família e um espaço saudável, pois
abrigos não fornecem tudo que é necessário para seu bem estar.
Se você está aberto a ter um animal de estimação pense em adotar.
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CONCLUSÃO:
Pode-se concluir que os animais de estimação são de essencial importância para as
nossas vidas, tanto como no emocional, saúde física, mental e social, esses bichinhos são de
extrema importância na vida de algumas pessoas, tornando as mais leves.
De acordo com os dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais
de Estimação (Abinpet) Brasil ainda é um dos principais países do mercado pet mundial,
ocupando o terceiro lugar no faturamento em base principalmente ao PET food e mais
relacionados as clases C, D e E.
É de extrema importância saber cuidar desses animais, não telos só por ter, mas ter para
ter um companheiro, não importa a espécie, eles merecem o melhor tratamento que nós
poderíamos dar. Alem disso, eles cuidam da gente, de uma forma indireta e sem dizer
absolutamente a não ser um Latido ou um Miado, ou até um assovio.
Não importa o quanto o mundo se desenvolva tecnologicamente, esses animais sempre
serão so mesmo, com os mesmos sentimentos, eles não precisam de tecnologia para serem
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felizes, apenas um lar com o mínimo de qualidade de vida já os deixa extremamente felizes,
carinho diário faz com que eles se aproximem diariamente por nós.
Estudos realizados por todos os cantos do mundo estão sendo feitos com cachorros para
ajudarem pessoas que precisam de atenção especial, método mais natural impossível.
Nunca serão apenas animais, serão sempre integrantes das famílias das pessoas as quais
eles convivem.
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INTRODUÇÃO
Os videogames nos trazem inúmeros momentos e experiências únicas que podem impactar as
nossas vidas para sempre, sejam elas positivas ou negativas, e o principal propósito deles é ser um
fiel companheiro nas horas de lazer que arrumamos para esquecer um pouco das responsabilidades e
dos problemas da vida. Hoje em dia, porém, os games vem sendo muito utilizados para diversos
motivos que não sejam lazer, são eles: educação, trabalho, saúde e esporte. Neste trabalho acadêmico
será abordado cada um desses ítens, além, também do mercado de games no Brasil e no mundo, que
é um dos mercados que mais cresce e movimenta dinheiro no mundo todo. O futuro chegou e a
diversão veio junto. Estamos vivendo a era da Gamificação.

CAPÍTULO 1. O MERCADO
1.1 - O mercado de games no Brasil
O Brasil tem, hoje, o maior mercado de games da América Latina e o quarto maior de todo o
mundo, atrás apenas de EUA, China e Japão. O número de jogadores ativos no Brasil já ultrapassa a
marca de 60 milhões de usuários, sejam eles de computadores, celulares ou os próprios consoles. O
faturamento brasileiro, em 2016, ultrapassou a casa dos 1.6 bilhões de dólares, isso representa 35%
do total da América Latina (US$ 4.5 bilhões) e a estimativa é que em 2017 esse número cresça ainda
mais. Esse número se torna ainda mais impressionante quando levado em consideração que foi
alcançado em tempos de recessão em um país tomado pela corrupção e impunidade, um crescimento
de 25% de 2014 a 2016.
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O mercado de games no Brasil vem chamando a atenção até da grande mídia que, ao notar
está alta, está investindo forte para contribuir para um crescimento ainda maior e mais rápido. A Rede
Globo, por exemplo, está com um programa 100% voltado aos games chamado Zero1, que é
apresentado pelo jornalista Tiago Leifert e passa todos os sábados a noite, além, também, das diversas
matérias a respeito do mercado e dos jogadores, principalmente.
Nos últimos anos, produzir um jogo ou aplicativo tornou-se mais fácil, dando oportunidade
para os pequenos desenvolvedores criarem e lançarem seus games. Consequentemente, a
concorrência aumentou, fazendo com que os grandes e pequenos estúdios disputem os mesmos
usuários. Por outro lado, o ecossistema dos negócios em games evoluiu. Não somente empresas
desenvolvedoras aumentaram, mas também os negócios complementares e especializados nessa
indústria.
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Além disso um outro fato que mostra a força dos games é a quantidade de grandes ‘youtubers’
que fazem um enorme sucesso e ganham muito dinheiro falando sobre e divulgando os games em
seus respectivos canais. O Zangado, que é um dos maiores youtubers de games no Brasil, fatura entre
2.5 a 39.7 mil dólares por mês e tem quase 4 milhões de pessoas inscritas no seu canal. Outro youtuber
conhecidíssimo é o BRKSEdu, que, hoje, fatura de 8.6 a 138.2 mil dólares por mês graças a seus mais
de 6 milhões de inscritos.
1.2 - O Mercado de Games no Mundo
No mundo todo, hoje, existem 2.2 bilhões de jogadores ativos e a expectativa é que ao final
de 2017 o faturamento bruto total chegue a 108.9 bilhões de dólares, representando um crescimento
de 7.8% comparado ao ano anterior. Os jogos ‘mobile’, aqueles que baixamos em nossos smartphones
e tablets, representam 42% do mercado, crescendo em média 19% ao ano. O mercado asiático é, de
longe, o maior e tem uma previsão de gerar 27.5 bilhões até o final desse ano, ou seja, 25% do total
do mercado. Segue abaixo um gráfico que representa a previsão de faturamento do mercado de games
até 2020, separado por plataforma de uso.

No gráfico, Boxed/Downloaded PC representam os jogos de computador comprados em mídia
física ou digital (via download), Browser PC representa aqueles que são jogados diretamente em sites
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(não precisam de download), Consoles são os aparelhos de videogames e Tablet e Smartphone
representam o mercado móvel, ou, mobile.
O mercado de games no EUA, apesar de não ser o maior, tem uma força absurda e concentra
o maior número de empresas voltada ao ramo. São 2858 empresas que trabalham diretamente com
games ao todo, sendo que 2322 são empresas que desenvolvem o game e 526 são as empresas que
finalizam o trabalho, ou seja, publicam e soltam o jogo no mercado. Essas quase 3 mil empresas
empregam 65,678 pessoas só nos EUA e eles ganham um salário médio de 97 mil dólares ao ano.
Esses números fazem com que cada vez mais as pessoas se interessam por estudar o desenvolvimento
de games e seguir uma carreira no ramo. A indústria de games soma quase 12 bilhões de dólares por
ano ao PIB do país americano. O mercado é tão forte que diversos games hoje faturam mais do que
grandes produções de Hollywood, como é o caso de Super Mario Bros, uma das marcas de maior
sucesso da história dos games e que rende bons frutos constantemente à Nintendo desde o seu
lançamento. No reino unido, em 2009, já estava sendo noticiado pelo ‘The Guardian’ que o mercado
de games por lá estava faturando mais que o cinema e a música, passando dos 4 bilhões de libras
esterlinas. Desde então, a relação de Hollywood com os games tem crescido bastante. As produções
hoje dos games são tão milionárias e sofisticadas que muitas vezes são escalados famosos atores de
hollywood para interpretar personagens nos games, como, por exemplo, Willem Defoe que interpreta
um vilão em Beyon Two Souls. Jogo desenvolvido pela Quantic Dream e publicado pela Sony
Interactive, umas das gigantes do ramo.
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CAPITULO 2. GAMIFICAÇÃO
2.1 – Definindo a Gamificação
A gamificação tem marcado presença em quase tudo o que fazemos hoje em dia, tudo ao nosso
redor está sendo “gamificado”. A gamificação só prova o quanto o ser humano é apaixonado por
jogos, sejam eles digitais ou não, e nos mostra que a humanidade sempre teve um enorme
engajamento para participar de jogos.
“Gamificação é o uso de mecânicas e dinâmicas de jogos para engajar pessoas, resolver
problemas e melhorar o aprendizado, motivando ações e comportamentos em ambientes fora do
contexto de jogos.” Ou seja, é basicamente usar as ideias e estruturas de jogos para estimular alguém
a fazer algo que não seja por meio de um jogo propriamente dito. O principal objetivo é engajar e
despertar a curiosidade do jogador, e tem como um item crucial a recompensa pelas conquistas nos
jogos.

São muitos os benefícios que esse processo traz, como estimular a competição saudável, gerar
um sentimento de conquista própria, possibilitar medir o desempenho e garantir maior acessibilidade.
O homem sempre foi movido pela competição, a necessidade de ser melhor que o outro ou que a si
mesmo é forte em todos nós e faz parte da nossa naturez, é um instinto, e os games proporcionam
isso a todo momento. A gamificação mexe com o orgulho de cada um. O sentimento de conquista
própria gera confiança e auto-estima aos jogadores, que é fundamental para que seja mantido o foco
no objetivo e nas metas, seja na escola, no trabalho ou na vida pessoal. Fazendo com que o usuário
complete determinadas atividades ou atinja determinados objetivos desperta esse bom sentimento
nele, tornando-o mais fácil de motivar e encaminhar ao sucesso. Ainda tem o fato de o usuário poder
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medir o seu desempenho, para que ele saiba onde errou e acertou possibilitando, assim, corrigir os
seus erros e aprender com eles para torná-lo uma pessoa e/ou profissional melhor.

“Para que uma estratégia de gamificação tenha sucesso, é preciso que ela faça sentido para seus
participantes, tenha premiações relevantes e traduza o contexto no qual o público-alvo se encontra e
possua um propósito claro. Por isso, o ponto inicial do planejamento de uma ação desse tipo é o
mapeamento do público e dos objetivos.”

2.2 – Gamificação na empresa
Implantar a gamificação em uma empresa não é tão complicado como parece, basta saber
fazer algumas perguntas e respondê-las para, então, traçar a estratégia. Seguem alguns pontos
principais a se destacar:
1 – Quais são os pontos fracos da empresa?
Antes de qualquer coisa, é necessário entender e identificar os problemas da empresa: a equipe
está desmotivada? Houve queda de desempenho? O engajamento dos colaboradores não é mais o
mesmo? Saber responder essas questões é fundamental para começar o processo de gamificação.
2 – Quais objetivos você deseja atingir com a gamificação?
Após descobrir os pontos fracos da empresa, esse passo se torna mais fácil. Mas é necessário
fazer mais questionamento afim de descobrir qual o direcionamento que será dado ao processo. É
preciso motivar a equipe? Estimular a competitividade? Há uma necessidade de qualificar melhor os
funcionários através de um treinamento?
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3 – Crie um plano e faça testes
Escolhido o objetivo, é hora de elaborar um plano de como passar a experiência aos
funcionários e fazer com que seja agradável e educativo a todos os participantes. É fundamental tentar
entender o quanto este processo será interessante e eficiente e, antes de aplicá-lo, fazer testes com
grupos menores de indivíduos para avaliar o desempenho e, principalmente, os resultados.
4 – Alinhe o projeto com os ideais da empresa
Alinhar o processo de gamificação aos valores da empresa é fundamental para engajar os
funcionários e fazer com que se sintam familiarizados com tudo, fazendo com que o processo flua
naturalmente.
5 – Trabalhe com feedback todo o tempo
Obter feedback, como em qualquer processo ou projeto de uma empresa, é um dos fatores
mais importante da gamificação. Tanto para o funcionário, quanto para quem desenhou o processo.
Assim, os colaboradores saberão se as ações e decisões tomadas foram positivas ou negativas,
permitindo ele buscar uma forma de melhorar e se sentir mais aberto a aprender novas técnicas para
atingir os resultados. Para quem criou o processo é importante para saber se está sendo interessante e
principalmente eficiente, também permitindo que o criador busque melhorar cada vez mais.
6 – Teste a gamificação
Experimente aplicar diferentes processos de gamificação, a nova geração de trabalhadores
cresceu com a tecnologia na palma da mão e com os games como parte do amadurecimento, portanto,
será cada vez mais fácil engajar os funcionários a cada ano que passa.
Diversas empresas hoje usam da gamificação para interagir com seus funcionários ou com os
consumidores. A Nike, por exemplo, é um dos melhores cases para citar. Através de seu aplicativo
para smartphones e tablets Nike+ Running, ela tornou o fitness, que por muitos é considerado algo
chato e repetitivo, em algo divertido. O usuário que baixar o aplicativo da Nike poderá cronometrar
e medir a distância de sua corrida e/ou caminhada, ao correr o usuário estará pontuando. A pontuação
fará parte do histórico do corredor, que ficará visível à todos seus conhecidos, estimulando, assim, a
competitividade entre os ‘jogadores’ e a vontade de fazer cada vez mais pontos e melhorar as suas
marcas pessoais a cada dia. A Nike conseguiu, de uma forma extremamente divertida, motivar as
pessoas a correrem em prol da saúde e do consumo de produtos da marca voltados à corrida, tanto
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que em algumas cidades específicas o jogador pode trocar a sua pontuação por produtos da Nike,
como tênis, meias, camisetas e bermudas.

Outro caso interessante e de sucesso é o d’O Boticário, que lançou um jogo online para
dispositivos móveis para engajar o público masculino e trazer informações sobre os produtos da
marca e dicas de beleza, carreira, saúde e estilo. O jogo “Desafio Quasar Quest”, que leva no título o
nome de um dos perfumes da marca, convida o participante a passar por desafios do dia a dia de um
personagem, chamado Quasar, que precisa vencer obstáculos e recuperar itens para ir cada vez mais
longe. A distância que o jogador percorre é a sua pontuação e o perfume aparece no jogo como um
item especial que oferece uma força extra ao personagem para que ele consiga chegar mais longe.
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2.3 – Razões para investir na gamificação
A esta altura já percebemos que a gamificação pode ser extremamente útil e agregadora.
Seguem 4 razões, baseadas em estudos e pesquisas, para investir neste processo.
1 – O mercado está em expansão
Os investimentos em gamificação só crescem desde 2012, ano me que foram investidos 242
milhões de dólares. Em 2015 o número saltou para 1.7 bilhões, em 2016 para 2.8 bilhões e a projeção
para 2018 é que sejam investidos aproximadamente 5.5 bilhões de dólares.
2 – É efetivo
Em testes de efetividade de games e simulações no aprendizado os participantes pontuaram
14% mais em avaliações de habilidades, 11% mais em conhecimentos gerais e 9% mais em taxas de
retenção.
3 – As pessoas já pedem por gamificação
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Não é só a empresa que se benficia das vantagens da gamificação em treinamentos: 79%
afirmam que um game as deixariam mais produtivas; e 60% do mercado é formado pelos Millenials,
viciados na transparência, diversão e competição proporcionada pelos games.
4 – Não tem a ver com entretenimento
Gamificação não é só sobre diversão e nem só sobre tecnologia. 75% psicologia, 25%
tecnologia.
2.4 – Gamificação na educação
A gamificação é uma ótima resposta à inúmeros fatores negativos que afetam a educação
tradicional, o desinteresse dos estudantes é o maior deles. A falta de interesse, inclusive, é a principal
causa de desistências no ensino médio no Brasil. Segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas
com dados da Pnada, 40,3% dos jovens abandonam as escolas até o ensino médio. Além disso, essa
nova geração está constantemente conectada, então a tecnologia é uma linguagem familiar e a lógica
dos games é facilmente compreendida. Se os alunos já estão envolvidos nesse universo, por que não
aproveitá-lo na sala de aula?

Os elementos dos games que mais atraem os jovens são: missões e desafios, pontuações e
rankings, prêmios e distintivos e avatares e cenários. Aplicado às aulas, elas se tornam mais atraentes,
contextualizadas e produtivas para os estudantes. O processo ajuda a estimular cinco atribuições nos
estudantes, são eles:
- Resolução de problemas – alunos devem usar a criatividade para resolver situações-problema com
as informações e recursos disponíveis;
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- Interatividade – ao invés de receber a informações digerida, o aluno precisa tomar decisões de
acordo com a interação com diferentes cenários, personagens e acontecimentos;
- Alcance de objetivos – toda informação serve a um propósito, seja ganhar pontos ou passar de fase;
- Linguagem tecnológica – a linguagem tecnológica é familiar aos alunos, que podem usar
ferramentas do dia a dia (celular, tablet ou computador) para aprender;
- Trabalho em equipe – é preciso combinar recursos e habilidades para se atingir o resultado desejado.
“Jogadores normalmente apresentam persistência, ousadia, atenção aos detalhes, criatividade na
solução de problemas – todas habilidades que, idealmente, devem ser demonstradas na escola”
- The Education Arcade no MIT

Existem 4 principais características que podem compor uma tarefa ou aula baseada na
gamificação: descoberta, contagem regressiva, níveis e trabalho em equipe. Um jogo com a
característica de descoberta permite ao jogador explorar o ambiente do jogo desvendando novas
informações que podem lhes render bônus, pontos ou distintivos. Com base na contagem regressiva,
13

os jogadores precisam cumprir uma tarefa ou certo número de tarefas em um tempo limitado. Um
jogo que possui diferentes níveis de dificuldade permite ao aluno passar por séries de desafios,
aprendendo constantemente até se tornarem ‘experts’. E através do trabalho em equipe os alunos
precisam combinar habilidades e recursos entre si para resolver situações-problema.

Inúmeros formatos são possíveis para um processo de gamificação, seguem 4 exemplos:
- Criação – os alunos devem criar um produto através do jogo. A produção pode ser de um vídeo,
objeto, texto, imagem, protótipo;
- Pesquisa e documentário – alunos usam ferramentas digitais para pesquisar um assunto, documentar
e organizar seu aprendizado de forma interessante;
- Simulação – alunos vivenciam uma realidade alternativa e experimentam diferentes organizações
como, por exemplo, sobreviver com recursos naturais em uma ilha ou ser o capitão de um navio na
época das grandes navegações;
- Ponto de partida – jogos ou dinâmicas são utilizados para gerar debate sobre um determinado tema.
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CAPÍTULO 3. OS GAMES NA SOCIEDADE
3.1 – Fazendo carreira com jogos eletrônicos
Ganhar dinheiro jogando videogames a 20 anos atrás não era nem cogitado e, se comentado
na época, seria motivo de piada. Pois bem, a tecnologia avançou, os games se desenvolveram e a
paixão do ser humano por eles só cresceu. O que era impensável hoje é realidade: é possível fazer
carreira jogando videogame. Os e-Sports, criado na Coréia do Sul no ano 2000, passaram por uma
fase de descoberta no mundo todo e agora bombam como o emprego dos sonhos de milhões de jovens
ao redor do globo. Muito se deve, de fato, à ascenção meteórica do jogo competitivo League of
Legends da Riot Games, que mistura estratégia e ação em um jogo cheio de adrenalina, diversão e
competição. Mas ele não é o único a fazer sucesso no cenário competitivo dos games, Counter Strike
é um clássico das lan houses de todo o mundo que tem uma versão recente que vem sendo utilizada
em torneios regionais e mundiais.

A ascenção é tanta que as competições passam ao vivo em canais da televisão fechada como
Sportv, ESPN e Esporte Interativo. Este último tem, ainda, uma programção ampla para falar de eSports abordando todos os pontos do assunto e todos os grandes jogos que são disputados no Brasil
e no mundo. O canal Sportv, do grupo Rede Globo, fechou nos últimos anos uma exclusividade para
transmitir ao vivo o campeonato brasileiro de League of Legends, mostrando ainda mais a força da
modalidade. A final do campeonato mundial de League of Legends em 2016, por exemplo, atingiu a
impressionante marca 47 milhões de telespectadores por todo o mundo. A carreira nos e-Sports não
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se limita apenas a atleta, como em qualquer grande esporte no mundo existem técnicos, donos de
equipes, jornalistas, comentaristas, narradores, entre muitos outros.

Quando o assunto é videogame há um gigante leque aberto com infinitas possibilidades.
Youtubers, como citado anteriormente, ganham, e muito, dinheiro fazendo análises de jogos, testando
produtos do universo dos games ou simplesmente postando vídeos deles apenas jogando. O Twitch é
uma outra ferramenta que oferece uma oportunidade de arrecadar com jogos, o site/aplicativo permite
que você transmita ao vivo qualquer partida de qualquer jogo para o mundo ver, quanto mais cliques
e visualizações mais o “streamer” (nome dado aos usuários do twitch) fatura.
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3.2 – Os games para a saúde
Há quem duvide, mas os videogames podem ser extremamente benéficos para a nossa saúde.
Seja ela física ou mental. A seguir, serão listados diversos benefícios que os games trazem e que
tiveram comprovação científica.
1 – Fortalecimento das relações fraternais – em estudo feito pela Universidade Brigham
Young (EUA) foi descoberto que a amizade entre irmãos pode melhorar ao jogar videogames. E a
surpresa é que os jogos mais violentos, como “Call of Duty” e “Battlefield” são os que tem mais
chances de estreitar essas relações do que jogos de outros gêneros. “Ao entrar na imersão do mundo
do videogame, irmãos podem compartilhar experiências, jogar junto e fortalecer laços fraternais”,
explica Sarah Coyne, uma das pesquisadoras.
2 – Sensibilidade moral – existem diversos jogos que permitem ao jogador optar entre o bem
e o mal, e eles ajudam a analisar o comportamento das pessoas. Um estudo da Universidade de
Buffalo (EUA) tartou de analisar os efeitos, foram solicitados aos participantes que fossem divididos
em dois grupos: um controlando policiais e o outros terroristas. Os jogadores que controlaram os
terroristas surpreendentemente foram os que se sairam melhor em questões como culpa e vergonha e
ainda se mostraram mais sensíveis com o que acontece de ruim no mundo.
3 – Menos medo de morrer – a frequência em jogar games violentos tem “pouco efeito” no
medo da morte, segundo estudo realizado na Universidade Auburn. Ao completarem jogos o
violentos, os participantes permaneceram com os efeitos da adrenalina do jogo. Porém, quem joga
com bastante frequência jogos como “Mortal Kombat” e “GTA” tem menos medo da morte, mas não
um aumento da “tolerância à dor”. Isso não que dize que quem joga videogame tem têndencia ao
suicídio.
4 – Game e violência – uma das maiores preocupações dos pais no século XXI é se os jogos
eletrônicos vão fazer com que seus filhos se tornem violentos. Segundo uma pesquisa da National
Science Foundation (EUA), foi constatado que tudo depende do contexto: quando jogadores
“acreditam” estar jogando com outro, são mais calmos do que jogando contra computadores. A
mesma pesquisa constatou que usuários de jogos como “Tetris” são mais ‘benevolentes’.
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5 – Reflexo e funções cognitivas – uma pesquisa da Universidade de Rochester analisou a
relação entre o reflexo, a alternância de tarefas e as habilidades de pesquisa visual num grupo de
pessoas que costuma jogar videogame, e outro grupo de pessoas que não jogam. Jogos de tiro em
primeira pessoa requerem mira e pensamento rápido, e isso beneficiou os grupos dos que jogam. Ou
seja, treinar no videogame pode ser uma forma eficaz de reduzir o tempo de reação e aumentar as
funções cognitivas.
6 – Perda de peso – existem diversos jogos em que o controle é o próprio jogador, é o caso de
Just Dance, por exemplo, que é um jogo de dança do qual o jogador tem que imitar a coreografia
representada na tela para pontuar. Há vários relatos de pessoas que perderam muito peso graças aos
jogos de movimento. O aparelho que permite esse tipo de jogo é o Kinect, uma câmera altamente
tecnológica e cheia de sensores desenvolvida pela Microsoft para captar os mínimos detalhes da
movimentação dos jogadores.
O Instituto Martinelli, localizado em Jundiaí – SP, realizou uma série de testes em paciente
que tem a doença de Parkinson utilizando videogames. Parkinson é uma doença neurodegenerativa e
tem como consequência alguns sintomas como a bradicinesia (lentidão do movimento), rigidez
muscular, hipocinesia (redução da capacidade de movimentos), entre outras dificuldades motoras.
Diversos estudos analisaram que mesmo no começo da doença, pode existir certa redução das
capacidades cognitivas como o déficit de atenção e concentração e dificuldades nas funções
executivas. Tratamentos regados a medicamentos ajudam a aliviar os sintomas e a manter uma certa
qualidade de vida, porém, infelizmente, a medicina ainda não encontrou uma cura para a doença.
Tratamentos não farmacológicos, aliados aos medicamentos prescritos por um médico, podem
auxiliar na busca por uma vida com mais qualidade motora e cognitiva. Não farmacológicos são:
exercícios físicos, fonoaudiologia, fisioterapia e interações cognitivas aliadas às funções motoras.
Os videogames são um tipo de terapia que envolvem as funções motoras e cognitivas, mais
especificamente aqueles que tem captação de movimento, como o Wii da Nintendo e o Kinect da
Microsoft. Com esses aparelhos que captam os movimentos, o paciente joga usando o próprio corpo,
treinando o equilíbrio e a postura. Ao se concentrar nos jogos para desenvolver os movimentos
necessários, a parte cognitiva é treinada. Esse treinamento cognitivo e motor unificado proporciona
uma “injeção” de neuroplasticidade cerebral, que faz com que os neurônios ainda vivos continuem se
mantendo em boas condições. A terapia através dos games ajuda a diminuir os sintomas ao treinar os
neurônios para se manterem ativos por conta da constante aprendizagem e/ou reaprendizagem que os
jogos podem proporcionar.
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3.3 – Nem tudo que reluz….
Apesar de trazer diversos benefícios, como foram mostrados ao longo deste trabalho, os
videogames podem trazer, também, alguns malefícios. Assim como quase tudo na vida, jogar
videogames em excesso podem trazer inúmeros problemas. Alguns psicológicos, outros físicos, e já
teve até caso de morte. É o caso de um homem de 32 anos que jogava por três dias seguidos em um
cyber café em Kaohsiung (Taiwan), e teve a sua exagerada jogatina interrompida por um suposto
ataque cardíaco. Além desse caso extremo, os excessos podem causar tendinites, dores musculares,
dores na vista e alterações psicológicas e comportamentais preocupantes. Segundo um estudo
realizado pela Associação Britânica de Gerenciamento de Raiva, crianças que jogam até 16 horas de
videogame por dia podem estar viciadas e desenvolver um comportamento mais agressivo, intolerante
e de isolamento da sociedade. A associação ouviu 204 famílias da Grã-Bretanha, e trouxe conclusões
que pedem que os pais controlem o tempo de jogo e a relação que as crianças desenvolvem com os
jogos. A pesquisa apurou que 46% dos pais acham que o excesso dos jogos leva a menos cooperação
em casa. As reclamações vêm das escolas também, professores dizem sofrer com alunos sonolentos,
irritados, que tem dificuldade para interagir com os colegas e que não prestam atenção nas aulas.
Um outro estudo, realizado no Japão, analisou 240 crianças e jovens de 6 a 18 anos e horas
variadas de uso de videogames para entender o que acontece com a estrutura cerebral, analisada
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através de técnicas avançadas de ressonância magnética, além de uma avaliação psicológica e também
do Quociente de Inteligência (QI). O estudo mostrou que crianças que diziam ter mais horas de jogo
tinham, na média, um QI verbal menor e alterações na substância branca em diversas áreas do cérebro,
parecidas com a encontrada em pessoas com algum tipo de vício.

CONCLUSÃO
Podemos concluir que os videogames vieram pra ficar e trouxeram consigo muito
entretenimento e progresso. É notório que este assunto deve ser cada vez mais comentado e a
gamificação deve se tornar cada vez mais comum nos ambientes de trabalho e de estudos. A
tecnologia veio para ajudar e o futuro é promissor. A sociedade tem muito o que absorver desse
universo para melhorar a saúde, educação e o convívio social.
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INTRODUÇÃO
Veganismo é o modo de vida que busca eliminar toda e qualquer forma de
exploração animal, não apenas na alimentação, mas também no vestuário, em testes, na
composição de produtos diversos, no trabalho, no entretenimento e no comércio. Veganos
opõem-se, obviamente, à caça e à pesca, ao uso de animais em rituais religiosos, bem
como

a

qualquer

outro

uso

que

se

faça

de

animais.

Veganos são, portanto, vegetarianos que excluem animais e derivados não apenas de
sua dieta, mas também de outros aspectos de suas vidas. Esse modo de vida fundamentase ideologicamente no respeito aos direitos animais e pode ser praticado por pessoas de
qualquer credo, etnia, gênero ou preferência sexual. O veganismo não tem relação com
crenças políticas nem com preferências musicais, nem deve ser associado a determinada
cultura. Trata-se, portanto, de uma prática universal.
CAPÍTULO I – O QUE É O MOVIMENTO VEGANO
1.1 – A Origem do Veganismo
“Enquanto o ser humano for implacável com as criaturas vivas, ele nunca
conhecerá a saúde e a paz. Enquanto os homens continuarem massacrando animais, eles
também permanecerão matando uns aos outros. Na verdade, quem semeia assassinato e
dor não pode colher alegria e amor”, disse o filósofo grego Pitágoras (foto) por volta de
500

anos

antes

de

Cristo.

No mesmo período, Siddhārtha Gautama, o Buda, conversou com seus seguidores
sobre a importância da alimentação isenta de ingredientes de origem animal. Assim,
Pitágoras e Siddhārtha se tornaram as primeiras referências de uma consciência que mais
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tarde

ajudaria

a

moldar

o

veganismo.

Muito tempo depois, no século I, o filósofo grego Plutarco escreveu “Do
Consumo da Carne”. No Discurso Primeiro, ele define o apetite humano por carne como
uma manifestação de luxúria, lascívia supérflua. “Aos inocentes, aos mansos, aos que não
têm auxílio nem defesa – a esses perseguimos e matamos. Só para ter um pedaço da sua
carne, os privamos da luz do sol, da vida para que nasceram. Tomamos por inarticulados
e inexpressivos os gritos de queixume que eles soltam e voam em todas as direções”,
registrou.
Mas foi só a partir do século XV que houve um crescimento exponencial de
pensadores e artistas que viram no vegetarianismo uma filosofia de vida em condições de
contribuir para a libertação animal e humana, já que ao se alimentar da carne o ser humano
torna-se prisioneiro de si mesmo, das suas próprias incoerências.
“Além de ajudá-los, se aproxima deles para que eles possam gerar filhos que
saciem seu paladar, assim criando sepulturas para todos os animais. E devo dizer mais, se
me for permitido dizer toda a verdade: Não acha que a natureza já produz alimentos o
suficiente para que se satisfaça?”, questionou Leonardo da Vinci em citação publicada na
obra Quaderni D’Anatomia, I-VI, preservada na Inglaterra pela Biblioteca Real de
Windsor.
No século XIX, surgiram as primeiras obras dedicadas à filosofia de vida
vegetariana. E o que impulsionou a concepção mais moderna de vegetarianismo foi o
romantismo, movimento artístico, político e filosófico que fez oposição ao iluminismo e
ao racionalismo. Pautando-se na natureza, os românticos exaltavam os animais e
apontavam

as

falhas

humanas

embasadas na

crença

supremacista.

“Envolvido em um turbilhão social, basta que ele não se deixe arrastar nem pelas
paixões, nem pelas opiniões dos homens; veja ele pelos seus olhos, sinta pelo seu coração;
não o governe nenhuma autoridade, exceto a de sua própria razão”, declarou o suíço JeanJacques Rousseau, precursor do romantismo e defensor do vegetarianismo, em “O Bom
Selvagem”.
Em 1802, Joseph Ritson lançou o livro “An Essay on Abstinence from Animal
Food: as a Moral Duty”, seguido por “The Return to Nature, or, a Defense for the
Vegetable Regimen”, de 1811, escrito por John Frank Newton. Em 1813, Percy Bysshe
Shelley publicou “A Vindication of Natural Diet”. Já em 1815, William Lambe endossou
o discurso em favor do vegetarianismo com a obra “Water and Vegetable Diet”.
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Esses quatro escritores britânicos, que também eram ativistas vegetarianos e
lutavam pelos direitos dos animais, se tornaram precursores do que conhecemos hoje
como veganismo. Suas inspirações vieram de pensadores como Pitágoras, Plutarco e John
Milton.
No entanto, foi somente na Inglaterra de 1847 que surgiu formalmente a primeira
Sociedade Vegetariana, presidida por James Simpson e vinculada à Bible Christian
Church.
Três anos depois, Sylvester Graham, inventor da popular indústria Graham
Cracker, fundou nos Estados Unidos a Sociedade Vegetariana Americana. Ministro
presbiteriano, Graham incentivava seus seguidores a levarem uma vida virtuosa pautada
no vegetarianismo, na moderação e na abstinência, assim como já faziam no Oriente os
seguidores do budismo, hinduísmo e jainismo. Em 1897, a pioneira Sociedade
Vegetariana,

sediada

na

Inglaterra,

já

contava

com

cinco

mil

membros.

No Brasil, um dos divulgadores do vegetarianismo era o jornalista e poeta
paraibano Carlos Dias Fernandes (foto), autor do livro “Proteção aos Animais”, de 1914.
Na obra, Fernandes, que não era religioso, cita religiões e crenças que endossam o papel
do ser humano como protetor dos animais e da natureza. Polêmico, chegou a discutir com
profissionais de saúde da época que defendiam o consumo de carne. Talvez o maior
exemplo tenha sido a sua rixa com o então conceituado médico José Maciel.
A seu favor, o poeta e jornalista tinha
o médico higienista Flavio Maroja que
publicou no jornal A União de 30 de
agosto

de

1916

um

intitulado “Hygiene
Regimen

artigo

Alimentar:

Vegetariano

e

Regimen

Carneo, confronto de opiniões, como
penso a respeito”, que fala dos
benefícios

do

vegetarianismo.

Em 26 de janeiro de 1917, Carlos
Dias Fernandes comemorou a fundação
da Sociedade Vegetariana Brasileira,
sediada

no

Rio

de

Janeiro,

e

publicou matéria sobre o assunto. “Vai
ganhando

surto

em

todo

mundo
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civilizado o regime vegetariano como solução prática do problema moral, econômico e
terapêutico dos povos. (…) Vegetarianismo quer dizer vida de acordo com a natureza”,
registrou.
Em 1931, e de volta a Londres, o indiano Mahatma Gandhi (foto) ingressou no
comitê executivo da Sociedade Vegetariana e deu um discurso argumentando que a
alimentação livre de carne era uma questão de ética, não de saúde. Sem demora, surgiram
discussões sobre o tratamento dado às galinhas e vacas leiteiras. Os debates foram
transformados em artigos publicados no boletim informativo Vegetarian Messenger,
dividindo

opiniões.

Receosos com o que viria a ser o veganismo, muitos vegetarianos enviaram
cartas queixosas à Sociedade Vegetariana. Eles entendiam a consistência moral e ética de
se abdicar de todos os alimentos de origem animal, porém consideravam o estilo de vida
como impraticável. Alegaram que por ser uma forma mais radical de vegetarianismo,
seria impossível atrair novos adeptos, assim como seria difícil encontrar comida vegana
em encontros sociais.

Com o crescimento do veganismo no mundo, a Sociedade Vegana instituiu em 1º
de novembro de 1994 o Dia Mundial Vegano em comemoração aos 50 anos de fundação
da entidade. No entanto o objetivo maior sempre foi promover a conscientização em torno
da exploração animal. Atualmente a estimativa é de que há 250 mil adeptos do veganismo
na Grã-Bretanha e dois milhões nos Estados Unidos. No Brasil não há dados sobre o
número de veganos, mas, de acordo com informações da Sociedade Vegetariana
Brasileira (SVB), 20 milhões de brasileiros se consideram vegetarianos.
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1.2 – O que é “ser vegano”?
O termo vegano ou vegana, denomina quem pratica o veganismo.
Muitas pessoas ainda não conhecem este termo, por ser uma palavra relativamente nova,
que não consta na maioria dos dicionários e origina-se do termo inglês vegan (que
pronuncia-se vígãn).
É muito importante diferenciar o veganismo da dieta vegetariana. Veganismo
não é dieta, mas sim um conjunto de práticas focadas nos Direitos Animais que, por
consequência, adota uma alimentação estritamente vegetariana, ou seja, uma alimentação
sem laticínios, ovos, mel, carnes, etc.
Há uma confusão em relação ao que seja o vegetarianismo, sendo que muitas
vezes pessoas que consomem alimentos com origem animal consideram pertencer a
alguma "categoria" de vegetarianismo. Por exemplo, pessoas que consomem carne de vez
em quando podem se dizer semi-vegetarianas, e as que consomem ovos e leite podem se
considerar ovo-lacto vegetarianas; no entanto, o próprio consumo de qualquer animal ou
seu derivado produtificado, contraria a ideia de que essas pessoas realmente sejam
vegetarianas.
O Vegetarianismo é, por definição, a corrente dietética que estipula
a alimentação exclusivamente vegetal, com abstenção de todo e qualquer "ingrediente"
de origem animal. Portanto, qualquer pessoa que consuma carne de mamíferos, de aves,
de répteis, de anfíbios, de peixes, de invertebrados, ou de insetos, e mesmo ovos, leite,
mel, gelatina e qualquer outra parte ou secreção de animais; e independente do tratamento
dado ao animal (com muita ou pouca exploração); então não pode ser considerada
vegetariana. Por fim, qualquer produto originado de animais, de fato, não é alimento.
Os veganos são necessariamente vegetarianos. Vegetarianos estes, que buscam
abolir qualquer ação que explore animais, indo além da alimentação nessa prática. É um
modo de viver que fundamenta-se no respeito aos Direitos Animais.
O Veganismo é um movimento de justiça social para que nós, animais humanos,
vivamos sem explorar os animais de outras espécies. É um modo de se posicionar no
mundo, motivado pela ética com base nos Direitos Animais, que procura evitar ao
máximo, o uso e exploração/abuso dos mesmos. É a prática diária e a busca da abolição
ao uso de animais por seres humanos para alimentação, apropriação, trabalho, caça, pesca,
vivissecção, confinamento e toda e qualquer atividade que envolva a objetificação da vida
animal.
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Sendo assim, as pessoas que adentram ao veganismo praticam a tentativa máxima
de evitar a exploração animal, zelando pela preservação da liberdade e integridade dos
animais. Ser vegan é tomar uma atitude diariamente pelos direitos animais. Entende-se
que os animais têm o direito de não serem usados como propriedade, e que o veganismo
é a base ética para levar a sério esse direito, pelo mínimo de respeito a eles.
1.2.1 - Como atua o movimento Vegano?
Todo sistema produtivo está sujeito às leis de mercado, inclusive os que envolvem
a exploração animal. A cadeia produtiva que envolve a exploração animal inclui o
produtor ou criador, o transportador, o processador ou abatedor, o distribuidor, o
comerciante e o consumidor. Todos esses são elos importantes da cadeia de exploração
animal e a falta de qualquer desses elos compromete todo o funcionamento desse sistema.
Pode-se dizer que uma pessoa que participe dessa cadeia produtiva apenas como
consumidor é tão responsável pela morte do animal como, por exemplo, o abatedor, pois
se

trata

de

um

sistema

de

exploração

cíclico

e

interdependente.

Como em qualquer crime há a mão que desfere o golpe, mas tão responsável quanto, é a
mão que paga por isso. Se ninguém comprasse carne, leite e ovos não haveria quem os
vendesse. Não haveria interesse por sua produção, transporte e comercialização.
A proposta principal do veganismo consiste em atuar como uma força de
mercado. Veganos efetivamente buscam impedir que mais animais continuem a ser
explorados quando boicotam produtos de origem animal, que tenham sido testados em
animais ou que de alguma forma derivem ou resultem de exploração animal.
E maior será essa força de mercado quanto maior seja o número de veganos
efetivamente atuando nesse boicote. Segundo dados divulgados pelo IBGE, no 2º
trimestre de 2013, 8,5 milhões de bois e vacas foram mortos, só pela indústria do leite e
da carne. Porcos e aves ultrapassam a contagem de 1 bilhão e meio de mortes, e tudo isso
ainda sem contar a morte de animais marinhos. Só no Brasil, são em média 168 animais
assassinados

a

cada

segundo

pela

pecuária.

O objetivo do veganismo é pôr fim à exploração animal.
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Embora a abstenção de produtos e serviços oriundos da exploração animal pareça
resultar em um modo de vida bastante restritivo, a prática do veganismo é relativamente
simples e fácil de praticar, seja no interior ou nos grandes centros urbanos.
A dificuldade maior em não consumir esses produtos encontra-se no fato de que
a maior parte dos alimentos industrializados possui uma ou mais partes de animais em
sua composição. No entanto, é importante que alimentos que possuam tais "ingredientes",
ainda que em pequenas quantidades, sejam boicotados. O princípio é deixar de usar os
animais, de qualquer modo que seja.
Muitos vegetarianos optam por não consumir alimentos industrializados, para
desta forma evitar o consumo de alimentos cuja composição não seja bem conhecida. Tal
escolha é uma opção pessoal, não sendo essa prática inerente ao veganismo. Desde que
isentos de ingredientes com origem animal, alimentos industrializados podem ser
consumidos por vegetarianos.
Veganos devem, sempre que possível, também evitar a utilização de produtos
testados em animais. A experimentação animal é uma das formas mais cruéis de
exploração animal, estando, no entanto, bastante difundida em especial nos produtos
farmacêuticos, cosméticos e de higiene. Há, porém, diversas marcas e linhas de produtos
que não utilizam animais em sua composição e que também não realizam testes em
animais.
Veganos também devem dar atenção ao vestuário. Calçados, roupas e acessórios
de couro, peles, seda, lã, penas e plumas são todos produtos oriundos da exploração
animal. Há diversas opções no mercado que substituem com vantagens tais itens e não há
como justificar a necessidade de continuar tal uso.
De igual maneira, veganos jamais devem entreter-se às custas de animais.
Animais não estão nos zoológicos e aquários por opção; eles não realizam performances
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em circos porque assim o querem, nem pulam em rodeios porque consideram isso
divertido. É óbvio que esses animais são coagidos a participar desses “espetáculos”
torpes.
Não há como considerar touradas, corridas de animais, rinhas, vaquejadas,
cavalhadas, a caça, a pesca, circo, rodeios, zoológicos, aquários e outras formas de tortura
como sendo esportes ou manifestações culturais, são, isso sim, demonstrações grosseiras
e cruéis da dominação humana sobre outras espécies.
E embora veganos possam tutelar animais, deve haver ética em relação à
aquisição dos mesmos. Animais jamais devem ser adquiridos mediante transação
comercial, permuta ou escambo, nem devem provir de ninhadas produzidas
intencionalmente com o objetivo de lhe providenciar e comercializar filhotes. Salvo
algumas exceções, veganos geralmente adotam animais abandonados, preferindo animais
sem raça definida e com menores chances de serem adotados por outros tutores.
Veganos devem opor-se, igualmente, a todas formas de exploração e objetificação dos
animais.
1.2.2 – Quais medidas devem ser tomadas para se tornar um Vegano?

O primeiro passo para trilharmos o
caminho do veganismo e da defesa dos direitos
animais é nos tornarmos veganos, adotando esse
modo de vida. Há muito o que se pode fazer pelos
animais, mas o mais básico de tudo, antes de se
fazer manifestações, passeatas, panfletagens,
pressionar por leis, é se tornar vegan!
Em muitos lugares encontraremos pessoas que dizem respeitar os direitos
animais, mas se elas mesmas não se tornaram veganas elas não podem dizer defender os
direitos animais. O veganismo é o primeiro e não o último passo a ser dado. E esse
importante passo só pode ser dado simultaneamente com a educação.
O veganismo sem consciência nada mais é do que uma fase efêmera da
vida. Apenas educando-nos podemos adotar um veganismo consciente.
A educação também propicia que nos pronunciemos com propriedade sobre
determinado assunto, que nos aprofundemos de forma responsável nas práticas
necessárias, e para que possamos contribuir de maneira assertiva com a propagação desses
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conceitos, nos comprometendo verdadeiramente com o respeito e a defesa de todas as
espécies.
O segundo passo é tornarmo-nos semeadores desse modo de vida. O veganismo
deve ser sempre difundido por meio da educação e jamais por campanhas violentas,
coercivas ou de mal gosto. As informações transmitidas ao público devem ser sempre
confiáveis e bem fundamentadas, pois o veganismo deve ser algo atraente e não repulsivo,
deve ser abrangente e não limitador.
Embora principal a motivação para transcender ao veganismo é a ética, como
forma de alinhar comportamento alimentar com valores relativos ao movimento de justiça
social da abolição animal; muitos outros são os benefícios advindos da adoção dessa
postura de vida.
Muitos estudos mostram que o vegetarianismo está relacionado a uma melhor
qualidade de vida e longevidade. Igualmente, vegetarianos padecem menos de diabetes,
arteriosclerose, reumatismo, hipertensão, osteoporose, anemias, doenças cardíacas,
doenças renais, doenças respiratórias, derrame, esclerose múltipla, diversos tipos de
cânceres e obesidade; as principais causas de morte e incapacidade atualmente no mundo.
A abstenção do consumo de produtos com origem animal tem efeitos positivos
também para o meio ambiente, reduzindo a pressão pela abertura de novas pastagens e
campos para cultivo de alimento para animais, reduzindo o consumo de água, erosão do
solo e produção de metano e outros poluentes. Além disso, uma população vivendo de
dietas vegetarianas possibilitaria o sustento de maior quantidade de pessoas em menor
quantidade de terra, melhorando a distribuição de alimentos e reduzindo o problema da
fome e da má distribuição de recursos.
1.3 – Por quê o Veganismo?
Por uma questão de justiça. Cometemos inúmeras violências contra os animais
todos os dias, quando nos permitimos usá-los como se fossem objetos inanimados, sem
sensibilidade ou sentimentos. Tais violências (propriedade, torturas, aprisionamento,
morte ou o simples uso) são injustificáveis.
Por uma questão de necessidade. Sendo a exploração animal desnecessária, abolila torna-se, consequentemente, uma necessidade. Aprendermos a preservar a natureza e a
vida animal não é uma questão sentimental. Nossas ações predatórias comprometem a
nossa existência, e a existência de muitas espécies de animais e plantas.
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Por uma questão de consciência. A espécie humana, que se julga sábia e sensível,
trata os animais de outras espécies com tamanho descaso, desrespeito, desprezo. Será que
podemos mesmo aspirar justiça, liberdade, paz, enquanto somos tiranos para aqueles
sobre os quais podemos exercer nosso poder?
Por uma questão de coerência. Uma vez que tenhamos despertado para uma
realidade, precisamos agir em conformidade com o que descobrimos. O conhecimento
implica responsabilidade e conhecimento sem aplicação não tem qualquer valor – é mero
exercício estético, soberba, “saber por saber”, egocentrismo. Conscientes da exploração
de que as outras espécies de animais são vítimas, devemos refletir sobre o que podemos
fazer para impedir que esse massacre continue, sob pena de nos tornarmos cúmplices.

O veganismo nos desperta, assim, para muito mais além da triste realidade da exploração
animal: ele nos desperta para o poder transformador e libertário presente no ser humano,
em cada indivíduo. Um poder que traz consigo a responsabilidade de agir de acordo com
ele: não basta querer que as coisas mudem; é preciso mudá-las em nós mesmos, e assim
o fazendo, teremos certeza de que estamos contribuindo para que mudem definitivamente
em toda a sociedade, em todo o planeta.
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CAPÍTULO II – OS MITOS E CONTRADIÇÕES DO VEGANISMO
2.1 – O que dizem a favor do Veganismo
Até mesmo as melhores tentativas para popularizar o veganismo fracassaram.
Muitos de nós imaginamos que os veganos são como párias ou hippies abraçadores de
árvores. Como resultado, as pessoas nutrem mitos a respeito do veganismo - e a respeito
das pessoas que optam por essa dieta mais saudável.
Os veganos não consomem carne, ovos, laticínios ou qualquer outro produto de
origem animal. E muitas celebridades adotaram esse estilo de vida, tais como Alicia
Silverstone, Natalie Portman, Russell Simmons e Kristen Bell.
Vamos citar 5 verdades sobre o veganismo, apontados por Lisa McComsey, coautora de "The Vegan Cheat Sheet".

2.1.1 – Veganos não comem os nutrientes necessários?
Verdadeiro ou falso: fontes de proteína advém apenas da carne? Falso. A dieta
vegana reúne frutas, grãos, feijões, legumes e castanhas, alimentos cheios de vitaminas,
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minerais, fibras e proteína. Existe uma variedade grande de vegetais que funcionam como
fonte de proteína e que não possuem a gordura saturada e o colesterol presentes nos
produtos animais, segundo ela.

2.1.2 - A dieta vegana é chata?
A dieta vegana não se resume a Alface e Tofu. Muito pelo contrário, existe uma
gama enorme do que um vegano pode comer. Temperos adicionam um punhado de sabor
a muitos dos pratos que os veganos gostam, enquanto grãos, incluindo a quinoa, o
amaranto e o teff (um cereal comum na Etiópia). Como os seguidores do movimento são
muito engajados, acabam tendo uma preocupação a mais com o corpo e com o que
consome, lembrando que ão pode extrapolar nos outros itens veganos (frituras e pdoces)
que possam aumentar seu peso - você ainda precisa pensar bem no que você come.

2.1.3 – Ser Vegano custa caro?
As comidas veganas, provavelmente, não vão lhe custar mais do que você gasta
com os alimentos que compra hoje. Na verdade, a carne pode ser bem cara. Armazenando
produtos, como feijões, grãos e castanhas, você pode criar uma dieta acessível. Uma vez
que você pensar bem na sua lista de compras e estocar algumas coisas na cozinha, vai
descobrir que não é apenas acessível, mas conveniente também. Com seus novos hábitos
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alimentares saudáveis, é provável que você economize uma graninha com remédios
também, pelo que diz a sociedade e os adeptos veganos.

2.1.4 - É difícil encontrar comida vegana?
Não vamos negar que antigamente era muito mais complicado do que hoje em dia.
Muitas lojas conhecidas têm uma grande variedade de comida vegana. A internet também
é uma mina de ouro para esse tipo de produto. Grãos são fáceis de encontrar em quaisquer
lojas, agora que seus benefícios estão amplamente difundidos na mídia. É só pesquisar.
2.2 – As contradições do Veganismo
Quando a pauta do veganismo é levantada, muitos “tiram o seu da reta”, pois é
um assunto extremamente polêmico e cheio de controvérsias. Veremos como o
veganismo é visto por diversos pontos de vista e quais suas desvantagens.
2.2.1 – Pelo ponto de vista científico

17

Apesar de, como visto a cima, a dieta vegana pode ser bem completa, não contém
o nível suficiente de nutrientes (como proteínas e vitaminas) devido ao nosso processo de
evolução, simplesmente. Nós, seres humanos (seres onívoros por natureza),
desenvolvemos a capacidade de metabolizar quase todos os tipos de proteínas. Assim, o
que realmente interessa aos animais são os aminoácidos provenientes das proteínas, pois
eles serão usados para suprir o organismo de forma que o metabolismo faça a síntese do
que for necessário. As proteínas animais são mais facilmente metabolizadas do que as
proteínas vegetais, pois as proteínas vegetais são formadas por outros aminoácidos que
seriam necessários para o nosso organismo, mas não todos. Se determinados aminoácidos
estiverem presentes, não servirão, pois cada proteína é formada por uma série de
aminoácidos característicos, logo, não basta ser proteína, tem que ser formada pelos
aminoácidos certos. Basta considerar que nem todas as proteínas vegetais possuem os
aminoácidos que nós, seres humanos, precisamos.
O que muitos adeptos do movimento vegano afirmam é que a carne não faz bem
para o nosso corpo. As carnes, enquanto fonte de proteínas, não fazem mal. O que faz mal
é a taxa de gordura associada a ela. Escolhendo carnes mais magras, o problema diminui
substancialmente. A questão é: O ser humano não consegue sobreviver só de vegetais. Os
vegetais, apesar de conter proteínas, são constituídos basicamente de celulose, um
carboidrato que não é sintetizado pelo organismo humano. Os animais que se alimentam
exclusivamente de plantas, como os ruminantes, têm bactérias especializadas em seus
estômagos para sintetizar e fazer a quebra dessa substancia.
Falando um pouco sobre vitaminas, as carnes contêm algumas essenciais para o
corpo humano e só são adquiridas através da alimentação. Um exemplo é a vitamina B12,
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encontrada exclusivamente em carnes vermelhas. A vitamina B12 é vital para a formação
do sangue e o funcionamento do sistema nervoso - e é encontrada em carnes e peixes. Os
veganos encontram outras opções: os alimentos enriquecidos como cereais, extratos de
levedura e substitutos de carne.
Mesmo assim, a vitamina B12 costuma estar em falta na dieta de veganos e
vegetarianos, o que foi comprovado por um estudo recente que concluiu que mais da
metade dos veganos apresentam péssimos níveis dessa vitamina no sangue.
A deficiência pode causar anemia e até problemas no sistema nervoso, inclusive
paralisia, mas são casos raros. Os veganos precisam buscar suprir tal falta com o uso de
suplementos.
2.2.3 – Pelo ponto de vista da medicina
A maior polêmica entre veganos e não-veganos é a argumentação em relação a
remédios e produtos de uso medicinal. Não é novidade para ninguém que todos os
remédios produzidos, antes de serem aplicados nos humanos, foram pesquisados e
testados em animais. Como já dito antes, o movimento vegano vai além da alimentação.
Uma pessoa vegana, em teoria, não poderá utilizar de nenhum tipo de medicamento feito
pelo homem pois iria contra suas crenças e princípios. Infelizmente, com a poluição
atmosférica, estresse do dia a dia até mesmo consumir alimentos que não são orgânicos,
podemos adoecer facilmente, tendo doenças fáceis de tratar, como uma simples dor de
cabeça, até casos sérios da medicina, como câncer.
É nesse ponto em que percebemos que o veganismo vai até certo ponto. Ninguém
se privará de ser curado porque o remédio que você vai tomar foi testado em animais.
Ninguém corre o risco de perder a vida por um conceito que acredita e segue.
Infelizmente, ninguém é imune às doenças. Vacinas, que todos nós tomamos, são testadas
e produzidas em animais. Não faz muito sentido um ser humano se recusar a prevenir-se
de doenças, muitas vezes fatais, se recusando a aceitar que o desenvolvimento humano
nos levou até uma prevenção e cura de uma enfermidade, pelo fato de ser vegano. Nem
os seguidores do movimento negam esse caso.
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2.3 – A “guerra” entre Veganos vs. Carnívoros
O movimento vegano, hoje, é mais visto como uma religião do que uma filosofia
de vida. Muitos adeptos fanáticos fazem exatamente o que outros fanáticos fazem: tentam
converter todos de que o seu modo de vida é o certo que que os outros estão fazendo é
errado.
Assim como ocorre com os religiosos, nos quais existem os que apenas praticam
sua religião e outros que a pregam, há vegetarianos e veganos que optam por não
comerem carne e/ou produtos de origem animal mas não pregam isso para outras pessoas,
e há os que propagandeiam isso a outros, seja orientando seus conhecidos, seja postando
sua ideologia anti-sofrimento animal na Internet pelas redes sociais ou até mesmo
participando de protestos em vias públicas e/ou na porta de estabelecimentos comerciais
que vendem produtos de origem animal, como o McDonalds. E, assim como alguns
religiosos não tão praticantes, há os que se dizem vegetarianos ou veganos, mas comem
carne e usam produtos de origem animal às escondidas, estes são considerados hipócritas
pela sociedade e se dizem vegetarianos ou veganos mais para passar uma imagem melhor
ou mais descolada para os outros e/ou ser aceito em algum grupo de amigos.
O veganismo pode ser considerado por muitos uma hipocrisia, e o vegetarianismo
mais ainda. Eles não consomem nada que cause sofrimento aos animais, mas não se
importam em consumir produtos que causem sofrimento aos vegetais. Vegetais também
sofrem, ainda que não demonstrem isso ou não sangrem quando mortos e/ou maltratados.
E alguns vegetais são consumidos ainda vivos, como a chamada comida viva, os brotos
de feijão e outras sementes germinadas. Outros são cozidos ainda vivos, como é o caso
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da cenoura, por exemplo. E o sofrimento dos vegetais é comprovado por pesquisas
científicas. Lembro de uma que eu vi que comprovava que as plantas sentem dor quando
têm suas folhas arrancadas. Isto sem contar que os veganos não deixam de ter em suas
casas móveis feitos de madeira, obtidos através da derrubada das árvores.
Como qualquer assunto que gera polêmica, existem ignorâncias em ambos os
lados da moeda. Pessoas que tem argumentos contra o veganismo dizem frequentemente
“os vegetais também sofrem e sentem dor, de acordo com uma pesquisa feita pela
Universidade de São Paulo. Então devemos parar de comer vegetais também, já que não
podemos ter sofrimento em nossos pratos”. Isso é ignorância, pois os veganos e
vegetarianos (em sua maioria) opta por esse modelo de vida por causa dos sofrimentos
dos animais. Os vegetais, legumes e fungos não são seres sencientes, ou seja, não tem
consciência que vão morrer e não procuram uma vida sem sofrimento, já que não possuem
sistema nervoso central. Em contrapartida, os veganos sempre alegam que nós não
precisamos nos alimentar de carne animal. Precisamos sim. Existem proteínas, vitaminas
e carboidratos que só sintetizamos se ingerirmos carne. Existem substitutos na natureza,
mas, além de não trazer o mesmo efeito ao corpo humano, podem ser nocivos e não
ingeridos na quantidade necessária.
Creio que a maior discussão entre as duas partes, é justamente a parte nutricional,
mas também a parte ética é muito levantada.
2.3.1 – A ética discutida no veganismo
Para os seguidores do movimento, os animais necessitam de defesa, já que a
indústria alimentícia e frigorífica está nos destruindo, assim como nosso planeta. Como
veremos no próximo capítulo, os animais criados para abate são submetidos a imensas
crueldades e falta de compaixão para que tenhamos comida na mesa. Para a comunidade
vegana, não faz sentido gastar milhões em comida (ração) para que os animais que serão
abatidos se alimentem. Faz mais sentido levar todos esses cereais das rações direto para
a mesa das pessoas. Porém, essa medida é tomada pelo sofrimento dos animais
primeiramente, depois é pensado no bem-estar do homem. Isso levanta uma questão ética
extremamente polêmica, a qual alega que, a partir do momento que você se importa mais
com os animais do que com os humanos, você está errado e praticamente “cometendo um
crime”.
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Devemos ter em mente que nenhuma das duas partes estão certas quando existe
extremismo. Não devemos nos preocupar apenas com os animais nem somente com os
homens. A verdade é que o veganismo é um movimento que parte em defesa aos animais,
assim como existem milhões de órgãos multimilionários que partem em defesa aos
direitos humanos. Existem muitas intrigas desnecessárias entre os dois lados pelo simples
fato de falta de informação e pelo simples prazer em apenas provocar quem pensa
diferente de você. É nisso que a humanidade precisa evoluir. Aceitar que o Estado é Laico
e que todos que vivem em comunidade tem o direito de expor suas opiniões e seguir suas
filosofias. Falta aceitação e respeito ao próximo.
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CAPÍTULO III – AGRICULTURA E PECUÁRIA
3.1 – Agricultura
A agricultura é uma prática econômica que consiste no uso dos solos para cultivo
de vegetais a fim de garantir a subsistência alimentar do ser humano, bem como produzir
matérias-primas que são transformadas em produtos secundários em outros campos da
atividade econômica. Trata-se de uma das formas principais de transformação do espaço
geográfico, sendo uma das mais antigas práticas realizadas na história.
A história da agricultura sugere que essa prática existe há mais de 12 mil anos,
tendo sido desenvolvida durante o período Neolítico, sendo um dos processos
constitutivos das primeiras civilizações, uma vez que todos os agrupamentos humanos já
encontrados praticavam algum tipo de manejo e cultivo dos solos.
Em tempos pretéritos, a humanidade era essencialmente nômade. Com o passar
do tempo, foram sendo desenvolvidas as primeiras técnicas de cultivo, elaboradas a partir
do momento em que o homem percebeu que algumas sementes, quando plantadas,
germinavam e que animais poderiam ser domesticados. Com isso, observou-se um lento
processo de sedentarização das práticas humanas, fruto das novas técnicas sobre o uso e
apropriação do meio natural. Nascia a agricultura e, com ela, desenvolviam-se as
primeiras civilizações.
Portanto, podemos perceber que o meio rural sempre foi a atividade econômica
mais importante para a constituição e manutenção das sociedades. Quando as técnicas
agrícolas permitiam a existência de um excedente na produção, iniciavam-se as primeiras
trocas comerciais. Assim, é possível concluir que, inicialmente, todas as práticas rurais e
urbanas subordinavam-se ao campo.
No entanto, com o advento da industrialização e da modernidade, essa concepção
foi gradativamente se alterando. Cada vez menos as cidades dependiam do campo e cada
vez mais o campo dependia das cidades. As práticas agrícolas, mais modernas,
mecanizaram-se e passaram a depender das indústrias para o desenvolvimento do meio
técnico.
Com o passar das três revoluções industriais, a prática da agricultura atual
fundamenta-se em procedimentos avançados, que denotam uma nova característica para
o espaço geográfico, classificado como meio técnico-científico informacional. Hoje,
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existem técnicas avançadas em manejo dos solos, máquinas e colheitadeiras que realizam
o trabalho de dezenas ou até centenas de trabalhadores em uma velocidade maior, além
de avanços propiciados pelo desenvolvimento da biotecnologia. Isso significa que as
práticas agrícolas cada vez mais se subordinam à ciência e à produção de conhecimento.
Mas é importante salientar que não há somente técnicas modernas sobre o meio
rural. Podemos dizer que os diferentes tipos de avanços coexistem no espaço rural,
embora as grandes e mais desenvolvidas propriedades ocupem a maior parte do espaço.
Existem sistemas agrícolas modernos ao mesmo tempo em que existem formas de
cultivos tradicionais, como a agricultura orgânica, a itinerante e a de jardinagem.
A importância da agricultura é, assim, indiscutível, pois é a partir dela que se
produzem os alimentos e os produtos primários utilizados pelas indústrias, pelo comércio
e pelo setor de serviços, tornando-se a base para a manutenção da economia mundial.
3.1.1 – Alimentos Orgânicos
São chamados alimentos orgânicos aqueles que são cultivados de maneira
especial, livres de agrotóxicos e que são produzidos em solo trabalhado. Em relação aos
alimentos de origem animal, não possuem hormônios de crescimento, anabolizantes e
outras drogas. Podem ser alimentos orgânicos: verduras, frutas, sucos, óleos, ovos, carne,
vinhos e outros.
Os alimentos orgânicos favorecem o organismo e ainda o meio ambiente, pois são
isentos de qualquer tipo de adubo químico bem como pesticidas. Também não utilizam
sementes transgênicas para o cultivo, já que nessa especialidade alimentícia o produtor
não pode modificar as características reais do solo e do meio a serem utilizados no plantio.
Apesar de serem produzidos de forma mais natural, os alimentos orgânicos ainda
são fontes de várias pesquisas e discussões, pois não foi comprovada a sua superioridade
quanto aos alimentos convencionais. Acredita-se que por não terem auxílio de produtos
químicos para se defenderem, as plantas orgânicas trabalham em ritmo mais acelerado
para produzir maior quantidade de substâncias antioxidantes (hipótese).
Dentre os principais alimentos orgânicos produzidos no Brasil destacamos: cana,
soja, cacau, gengibre, guaraná, manga, morango, pêssego, tomate e uva. Para adquirir
produtos orgânicos basta que o produto tenha um certificado de procedência na
embalagem. É importante ressaltar que, apesar de não conterem produtos químicos, os
alimentos orgânicos também devem ser submetidos à higienização, pois podem contrair
vírus e outros.
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Benefícios e Vantagens:

- Os alimentos são mais saudáveis, pois são livres de agrotóxicos, hormônios e outros
produtos químicos;

- São mais saborosos;

- Sua produção respeita o meio ambiente, evitando a contaminação de solo, água e
vegetação;

- A produção usa sistemas de responsabilidade social, principalmente na valorização da
mão-de-obra.

Desvantagem:

- A única desvantagem, no momento, é que são mais caros do que os convencionais, pois
são produzidos em menor escala e os custos de produção também são maiores. Porém,
com o aumento da produção, futuramente os preços dos orgânicos poderão ficar mais
baixos.

A comunidade vegana opta por cada vez mais alimentos orgânicos, pelo fato de agredir
menos o meio ambiente em relação ao solo e em relação aos animais, já que livres de
agrotóxicos. A agricultura também mata animais e isso é um dos levantamentos da tão
famosa “hipocrisia vegana”. Veja bem: A pessoa opta pelo estilo de vida vegano em favor
aos animais e para que a indústria da carne e de toda a matança seja dizimada em prol dos
animais e dos seres humanos. Porém, o alimento mais ingerido pelos veganos para
substituir a carne é a soja.
3.1.2– A soja
A soja é, no Brasil, um dos principais itens da produção agrícola, sendo o segundo
maior produtor mundial, movimentando em sua cadeia produtiva de agronegócio, no ano
de 2015/2016, a cultura ocupou uma área de 33,17 milhões de hectares, o que totalizou
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uma produção de 95,63 milhões de toneladas, tendo como maiores estados produtores os
estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso.
No ano de 2003 o país teve uma produção de cinquenta e dois milhões de
toneladas, o que correspondeu a 26,8% da produção do mundo. Na safra 2007/2008 a
produção foi 60,1 milhões de toneladas, superada apenas pela estadunidense; a previsão
de colheita para a safra 2008/2009 foi de 64 milhões de toneladas.
Os

maiores

produtores

brasileiros

são Goiás, Paraná e Mato

Grosso,

respectivamente com produções em 2004-2006, de quinze, nove e seis milhões de
toneladasEm 2009, o Brasil foi o segundo maior exportador de soja do mundo.
As exportações brasileiras do complexo soja (grão, farelo e óleo) evoluíram de
US$ 4,2 bilhões em 2000 para US$ 17,2 bilhões em 2009, segundo dados da OMC, o que
assinala o principal incremento de um produto nas exportações agrícolas do período

Um dos principais desafios dos produtores é o Custo Brasil, ocasionado pelo
centralismo (já que o produto devia ser escoado por portos mais próximos dos seus
produtores, facilitando e barateando o frete com menos desperdícios de caminhões em
péssimas estradas). Segundo levantamento da Abimaq, de cada dez sacas de soja, cinco
são perdidas em estradas degradadas a cada viagem até o Porto de Santos.
Como é a principal substituta da proteína anima, a soja é extremamente consumida
pela comunidade vegana, porém é um alimento transgênico além de ser uma monocultura,
ou seja, é regada a agrotóxicos, pois não pode haver nenhum tipo de animal na plantação,
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nem mesmo formigas, lagartas, até mesmo pássaros. Esses animais são mortos pelos
agricultores para a proteção da plantação, o que é extremamente controverso a filosofia
vegana, que preza pelo bem-estar de todos os animais. Além disso, a soja é produzida em
monoculturas, ou seja, somente plantação de um único produto, o que desencadeia o
empobrecimento do solo, além do fato de que a agricultura é a principal causa de
desmatamento em nosso país (seguido pela pecuária), levando novamente ao impasse de
precisar comer soja, mesmo sabendo que sua produção mata tanto quanto a pecuária (o
que é visto por alguns olhos como pior, já que mata vida silvestre e não vida de cativeiro).
3.2 – A Pecuária
A produção pecuária corresponde ao conjunto de técnicas utilizadas e destinadas
à criação e reprodução de animais domésticos com fins econômicos, esses animais são
comercializados e abastecem o mercado consumidor. A pecuária integra a agricultura,
pois ambas são desenvolvidas em um mesmo lugar e em determinados momentos uma
atividade depende da outra, um exemplo disso é a ração para bovinos, a produção leiteira
que necessita de cana-de-açúcar e capim cultivados e, às vezes, as fezes dos animais
servem como adubos naturais no cultivo de algumas culturas, como hortas.
A pecuária é uma atividade ligada à criação de gado e outros animais, esse ramo
produz importantes matérias-primas que abastecem as agroindústrias, como carnes para
frigoríficos, peles na indústria de couro, leite para laticínios e muitos outros.
Dentre as muitas fontes de renda derivadas da pecuária destaca-se a produção de
carne, leite e ovos. A carne exerce a principal função na produção agroindustrial, nesse
sentido os animais consumidos são: bovinos, suínos, bufalinos, ovinos, caprinos e
galináceos ou aves em geral. A segunda importante produção está ligada à produção
leiteira, nesse caso são derivados de bovinos, bufalinos, ovinos e caprinos, o terceiro tipo
de produção mais importante é a de ovos, provenientes da criação de galináceos e por
último os animais de montaria (eqüinos, muares e asininos).

Especialização produtiva na criação animal:

- Pecuária de corte (criação de bovinos destinados à produção de carne).
- Pecuária de leite (criação de bovinos e outros animais destinados à produção de leite).
- Pecuária de lã (criação de ovinos ou caprinos que fornecem lã).
- Equinocultura (criação de cavalos).
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- Suinocultura (criação de porcos).
- Avicultura (criação de aves).
- Cunicultura (criação de coelhos).
- Apicultura (criação de abelhas).
- Piscicultura (criação de peixes).

A atividade pecuária está dividida também de acordo com o nível tecnológico
empregado na produção, nesse sentido existe a pecuária extensiva na qual os animais
vivem soltos em extensas áreas, sem maiores cuidados, e o índice de produtividade é
baixo. Na pecuária intensiva os animais são criados em cocheiras e se alimentam de
rações balanceadas, destinadas a aumentar a produtividade, além de receber cuidados
veterinários e sanitários, os planteis (animais de boa raça) são selecionados a partir do
interesse

de

produção.

Um dos problemas que vem dificultando esse tipo de atividade é a questão da saúde
animal que impede que aconteça a exportação de produtos oriundos de determinadas áreas
de

risco

no

país,

a

principal

é

a

febre

aftosa.

Apesar da imensa importância que a pecuária exerce na economia do país, essa atividade
provoca, ao mesmo tempo, grandes impactos ambientais, como erosões provenientes do
caminho que o gado realiza dia após dia, formando os conhecidos “trieiros” no meio das
pastagens, que vão sendo lavados pela água da chuva criando as voçorocas. Outro
problema está ligado à criação de bovinos em grande escala, pois as flatulências emitidas
por esses animais contêm gás metano nocivos à atmosfera, favorecendo o aquecimento
global e o efeito estufa, alguns estudos revelam que realmente esse processo é possível.
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3.2.1 – A causa do Veganismo

A pecuária é uma das atividades humanas mais impactantes, responsável por grande
consumo de água, grãos, combustíveis fósseis, pesticidas e drogas e fornecendo de volta,
além de seus produtos (carne, leite e ovos), também a destruição de ecossistemas, perda
de biodiversidade, erosão do solo, desertificação, escassez de água, contaminação do solo
e

da

água

e

efeito

estufa.

Estas consequências ecológicas se refletem também em problemas sociais, quando
incidem sobre a disputa por território e o problema da fome. Quando falamos da fome,
precisamos analisar bem os dados. Produzimos mais caloria do que consumimos, portanto
a fome não teria justificativa.
Para onde vão estes 1,5 quadrilhões de calorias que sobram todos os anos? Para a
alimentação de animais.

Muitas pessoas argumentam que não há nada de errado em alimentar animais com grãos
que serviriam para alimentar seres humanos, se depois comeremos estes animais. Mas
acontece que quando usamos animais como transformadores de energia, quando criamos
um elo na pirâmide de níveis tróficos, estamos desperdiçando energia. Dependendo de
quais grãos estamos falando, são necessários de 11 a 17 calorias para criar apenas uma
caloria de carne. Estes grãos seriam usados mais eficientemente se consumidos
diretamente por seres humanos.
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As consequências disso para a questão da fome são óbvias. Quantas pessoas posso
sustentar em uma mesma área comendo animais e vegetais? Fizemos as contas. Veja os
dados que obtivemos considerando a produtividade brasileira deste ano:

Milho - 26 pessoas/ha/ano
Soja - 11 pessoas/ha/ano
Arroz - 14 pessoas/ha/ano
Feijão 14 pessoas/ha/ano
Trigo - 8 pessoas/ha/ano
Mandioca - 23 pessoas/ha/ano
Leite - 0,62 pessoas/ha/ano
Carne - 0,08 pessoas/ha/ano

Ou seja, a carne permite o sustento de 100 vezes menos gente do que o trigo, que
já não é um produto adequado em nossas terras.
Utiliza-se um dado da FAO para informar que todos os anos 465 milhões de
toneladas de grãos são usadas na alimentação de gado. Menos de 0,30% desta quantidade
já seria suficiente para salvar da fome mais de 6 milhões de crianças menores de 5 anos
que morrem de desnutrição todos os anos. Com 2,5% desta quantidade já resolveríamos
o problema da fome no Brasil (46 milhões de famintos). Com 50% disto resolveria-se o
problema

da

fome

no

mundo

inteiro.

Os pastos podem ser encarados como grandes superfícies estéreis. Eles ocupam
3,4 bilhões de ha do mundo, 2/3 da superfície agriculturável. A demanda por novos pastos
ocasiona no desmatamento. Não são as madeireiras, mas os agro e os pecuaristas que
desmatam a Amazônia. Mais de 1/3 do gado brasileiro está naquela região. Lá para cada
1

hectare

de

cultura

tem

6

hectares

de

pasto.

Destruir florestas para criar pastos significa destruir habitats naturais, destruir a
biodiversidade para estabelecer no local uma "monocultura" de bovinos. Os animais que
sobrevivem a esta destruição e de alguma forma se adaptam a estas novas condições
acabam sendo considerados 'pragas' pelo pecuarista, porque ou competem com o gado
pelo

pasto

ou

acabam

atacando

o

gado.

Eles

são

destruídos.

Ano após ano pastando no mesmo lugar e os animais acabam esgotado o pasto. Além da
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retirada de nutrientes, o gado compacta o solo e impede o rebrotamento. Muitos destes
pastos passam a ser varridos pelos ventos e arrastados pelas águas de chuva. Os resultados
são as voçorocas e a perda de fertilidade. A evolução deste processo é conhecida como
'desertificação'. Também hoje podemos observar que cresce o deserto da China e até no
Amazonas. Tudo resultado da pecuária.
Áreas que perderam sua cobertura vegetal tendem a apresentar temperaturas 4º C
maior do que apresentavam antes. Fora isso, o gado também contribui com os gases do
efeito estufa CO2, metano e oxido nitroso, seja pela flatulência (gás metano), seja pela
eructação. Ou seja, a pecuária está diretamente relacionada ao aquecimento global.
Falemos então da escassez de água. A pecuária utiliza água em diferentes partes
de seu processo. Água é utilizada para irrigar os campos que fornecerão grãos para o gado
e temos dados que dizem que a irrigação não seria necessária se não fosse pela pecuária,
pois somente precisaríamos ocupar terras propícias para o cultivo de alimentos, sem
necessidade

de

irrigação.

Temos de considerar também a água utilizada na pecuária para consumo dos animais.
Veja no quadro abaixo quanta água cada espécie animal consome por dia:

Espécie Litros/unid./dia
Bovino 50
Bubalino 60
Eqüídeo 40
Ovinos 7
Suínos 20
Caprinos 7
Aves 0,36

Fora isto, água também é utilizada no processamento de carcaças, nos abatedouros
e matadouros. Dados do Estado de S. Paulo mostram que para o processamento de uma
única carcaça de frango são necessários 11,9 litros de água. Para o processamento de uma
só carcaça bovina são necessários de 2.500 a 3.900 litros. Apenas para comparar cada
pessoa utiliza de 120 a 150 litros de água por dia. Apenas 8% da água captada é destinada
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para

consumo

humano.

O caso da água é extremamente alarmante. O estoque de água do planeta é o
mesmo desde sempre. A população, pelo contrário, cresce de ano para ano. Os padrões
de consumo desta população também, estão cada vez mais refinados. Por outro lado,
atualmente 1/3 da população do mundo já vive em países com escassez de água (< 2.000
m³/capita/ano). A projeção é de que em 2025 sejamos 2/3 da população vivendo nestas
condições.
Temos ainda o problema da associação da pecuária com a contaminação do solo e da
água. Excrementos animais quando atingem corpos de água ocasionam em eutrofização,
proliferação de algas, mortandade de peixes, risco à saúde pública e de contaminação.
A disposição de esterco no solo, se não for bem feita não é adubo, mas veneno. Na Europa
e EUA já temos grandes quantidades de solos contaminados apenas por excrementos
animais. Dispor adequadamente implicaria em "curti-lo" por mais de 120 dias, trata-lo,
transporta-lo e distribui-lo nos campos. Isto significa custos que o pecuarista não quer ter,
porque

não

pode

ser

repassado

para

a

carne.

A carne é barata porque nela não estão embutidos os preços da floresta, dos animais que
vão à extinção, do solo que se perde, da poluição ocasionada, da água desperdiçada e em
muitos casos dos grãos consumidos pelo gado. Apenas isto torna a pecuária uma atividade
economicamente viável. Não devemos ver nela, porém, uma atividade importante para o
Brasil, pois embora o dinheiro agora esteja entrando, às custas de que isto vem
acontecendo? O pecuarista sem dúvida lucra, nós não.
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CONCLUSÃO
Com o término desse trabalho, podemos chegar à conclusão de que faltam informações
para que tenham argumentos concretos sobre o que “é certo comer e o que não é”. Todos
concordam, inclusive quem come carne regularmente, que o sistema de criação de
animais para abate ou produção de leite/ovos é extremamente cruel e responsável pelo
desmatamento no mundo todo. O problema é que as pessoas acreditam que, caso paremos
de comer carne, logo a produção desses alimentos será menor e só diminuirá até que não
precisemos mais ingerir esse tipo de alimento. Isso é mentira, pois o que mais move nosso
pais, financeiramente falando, é o agronegócio. Não vamos diminuir a produção de carne,
pois nosso produto é exportado pala o mundo todo, visto como produto de qualidade e de
boa proveniência. Só esperamos que, em relação aos animais, não haja mais tanto
sofrimento, nem falta de compaixão. Afinal, são seres que tem sentimentos, instintos
maternos e entendem sim, quando estão sendo encaminhados para um abate. As duas
coisas que faltam, é compaixão e respeito para como nossa comida chega aos nossos
pratos.
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2

INTRODUÇÃO
A Apple é uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo e isso não é novidade para
ninguém. Mas você sabe como que a Apple conseguiu se transformar no que é hoje e atingir
todo o mundo? Neste trabalho você conhecerá toda a história da Apple, de Steve Jobs e tudo o
que os cerca.

CAPÍTULO 1: HISTÓRIA DA APPLE
1.1: De onde tudo começou
Tudo começou no ano de 1974 no estado da Califórnia, Estados Unidos onde Steve Jobs
vivia. Lá ele tinha seus amigos, Steve Wozniak e Ronald Wayne.
Nesse período Jobs usava muitas drogas, mais especificamente LSD em diversas
oportunidades ele deixou claro que suas horas de loucura foram uma das mais produtivas e
criativas de toda sua vida. Foi depois de usar LSD, em uma conversa com sua namorada da
época e um de seus melhores amigos que Steve Jobs teve uma visão clara de que ele não tinha
tempo a perder e deveria fazer algo inovador.
Jobs começou a frequentar aulas de um monge em sua antiga universidade que lá ainda
vivia e aprendeu a desapegar dos bens matérias e viver a vida mais descomplicada e feliz.
Começou a viajar e viver experiências novas em busca de sua felicidade.
Em 1976 ele participou ativamente do projeto do vídeo game Atari, porém sempre foi
muito questionado por querer algo a mais e nunca se estagnar. Por conta disso teve vários
conflitos no meio deste projeto. Neste mesmo ano Steve começou a desenvolver seu próprio
projeto, arrumar um jogo problemático, com a ajuda de seu amigo Steve Wozniak eles
conseguiram acabar o projeto e o chefe do Steve adorou. Após isso, eles começaram a
desenvolver uma placa de computador, algo incrível e inovador na época. Steve era ambicioso
e sonhador com todos os seus projetos, Woz só tinha a opção de o acompanhar nesta jornada.
Eles foram até o HomeBrew, um clube na universidade de Stanford para apresentar os
computadores. Enquanto dirigiam até lá Steve Jobs teve sua ideia brilhante, o nome da marca:
Apple Computers, Steve dizia que era um nome cativante, divertido e não intimidante. Mesmo
a apresentação não tendo sido uma das melhores, surgiu um homem interessado na Apple, ele
era dono de uma loja de peças de computadores e estava queria fazer um negócio com eles.
Fecharam negócio e agora Steve Jobs e Steve Wozniak tinham que fazer seus computadores
para entregar ao comprador. Eles começaram na garagem do pai do Steve Jobs, foi lá que a
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Apple começou. Como o tempo era curto eles precisaram de ajuda para fazer todo o projeto e
chamaram mais 3 amigos para aumentar a produção em massa que precisavam fazer.

Nesta foto podemos ver Steve Jobs e Steve Wozniak na “oficina” da Apple.

Esta é a garagem real onde tudo começou
Após essa primeira venda das placas do primeiro computador da Apple, Steve Jobs e
toda sua ambição já foram além, ele queria criar um computador pessoal no ano de 1976. Para
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muitos isso era loucura, para Steve isso era o futuro. Ele ligou para milhares de investidores
procurando alguém para ajudar financeiramente no seu projeto, muitas vezes eles foram
rejeitados porém um homem chamado Mike, conhecido de um dos chefes de Steve enquanto
ele trabalhava na Atari, foi até sua garagem e assumiu o risco para investir na Apple Computers.
Porém com toda sua ambição de ser o melhor e criar as melhores coisas Steve Jobs
começou a se perder na sua vida pessoal e não conseguia mais ser um amigo bom, um namorado
bom. Na mesma época que Steve conseguiu o investimento de Mike, sua namorada veio com a
noticia de que estava grávida Steve foi à loucura, surtou com ela e a expulsou de sua casa.
Mesmo com todos esses problemas, Steve Jobs continuou com seu trabalho com a Apple
e em 1977 foi para uma feira de computadores em San Francisco para apresentar o novo
computador Apple 2.
Sua apresentação foi um sucesso e tudo começou a dar muito certo depois do
investimento pesado de Mike.

Feira de computadores, 1977, San Francisco. Foto retirada do filme Jobs
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Foto do Apple 2

1.2: O sucesso
Em 1980 a Apple já tinha sua sede na Califórnia na cidade de Cupertino. Com todo o
sucesso que a Apple teve em pouco tempo, Steve Jobs começou a perceber que precisava inovar
mais ainda e teve a ideia de criar a Apple Lisa, o primeiro computador da Apple a usar interface
gráfica e mouse. Foi um fracasso, ficou no mercado por apenas três anos e não atingiu todas
suas expectativas.
A Apple conseguiu um sucesso absurdo em um pequeno espaço de tempo, era manchete
o tempo inteiro por conta de todas as ações vendidas em Wall Street, por suas lojas sempre
estarem lotadas. A Apple nesse momento tinha se transformado. Passou de uma empresa de
tecnologia para um sonho de consumo de qualquer pessoa na Terra, um status social.
Apesar de todo o sucesso que a Apple vinha tendo com seus produtos, as pessoas que
trabalhavam com e para o Steve começaram a ficar com medo de suas atitudes ambiciosas. Ele
não conseguia pensar em outra coisa a não ser inovação. Demitia empregados sem pensar,
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gastava muito dinheiro em projetos como o Apple Lisa, que no fim foi um fracasso comparado
ao tempo e ao dinheiro gasto nele.

Foto do Apple Lisa

Após o processo de fracasso do Apple Lisa e o Steve sendo desacreditado pelos seus
investidores, ele começou a recrutar uma grande equipe para o Macintosh, a marca de seus
computadores. E assim surgiu a maior revolução dos computadores, o Macintosh foi um divisor
de águas no mar de computadores. Porém eles precisavam de alguma mente que entendesse
tudo de marketing para conseguir vender esse computador, contrataram John Sculley, na época
presidente da PepsiCola.
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Foto do primeiro Macintosh
Após a apresentação de sucesso do Macintosh, Steve Jobs recebeu um exemplar de um
novo computador da Microsoft cujo dono é Bill Gates, claramente era uma cópia exata do
Macintosh. Com tudo isso acontecendo o Macintosh perdeu a força no mercado para a
Microsoft e para a IBM.

A esquerda vemos o computador da Microsoft. A direita vemos o Macintosh.
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1.3: A revira volta
Após o fracasso de Steve Jobs com o Apple Lisa e com o Macintosh, o conselho da
Apple queria tirá-lo do cargo de CEO da empresa e colocar John Sculley no lugar. Com uma
votação unanime do conselho Steve perdeu seu cargo e isso o deixou muito abalado. Um
homem com toda sua ambição, que fundou a empresa em sua garagem, estava vendo seu cargo
sendo ocupado por alguém que ele mesmo contratou.
Após a saída de Jobs da Apple, as coisas na empresa foram de mal a pior, troca de CEO,
troca de presidente do conselho, as vendas estavam em queda. Enquanto isso, Steve criava sua
nova empresa, a Next. Os computadores não foram um grande sucesso de mercado e saíram de
linha. Mas o sistema operacional não. Conhecido como "Mach", o sistema possuía uma
interface gráfica denominada "NexTStep", famosa por sua facilidade de uso e beleza.
Em 1993, a NeXT Computer e a Sun chegaram a um acordo para portar o NeXTStep
para outras plataformas, mais especificamente os UNIces. Com isso nasceu a API OpenStep,
que seriam especificações comuns para um ambiente gráfico na forma de bibliotecas de
desenvolvimento. A partir daí surgiram interfaces gráficas para plataformas Sun e NT.
Em 1996 a Apple Inc., que estava desenvolvendo um novo sistema operacional,
comprou de Steve Jobs a NeXT Computer para poder utilizar o NeXTStep como base para o
seu novo sistema operacional, o Mac OS X. Com esta operação, Jobs retornou para a Apple,
tornando-se novamente o seu CEO. Mas não foi tão fácil para convencerem a Steve voltar para
sua antiga empresa, a Apple estava próxima da falência e encarava recordes e recordes de queda
das ações. Com a volta de Steve para CEO da Apple Computers, ele tinha uma difícil tarefa de
recolocar a Apple no topo de seu mercado, para isso ele fez diversas jogadas arriscadas e
ambiciosas e conseguiu atingir seus objetivos. No próximo capítulo mostraremos algumas de
suas invenções que fizeram com que a Apple em 2012 se tornasse a empresa mais valiosa de
todo o mundo.

CAPÍTULO 2: APPLE NO MERCADO E SEUS PRODUTOS
2.1: Produtos da Apple
Apple I - O primeiro computador da empresa Apple em julho de 1976 (37 anos) e descontinuado
em março de 1977 (36 anos).
Apple II - O primeiro computador da família "II", cujo nome, mais tarde, inspirou o Macintosh
"IIsi" e o "IIci" como destaque da tecnologia da época.
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Macintosh - A marca registrada da Apple para seus computadores.
QuickTime - Uma estrutura de suporte (framework) multimídia desenvolvida pela Apple, Inc.,
para desenvolvimento de software capaz de manipular formatos de vídeo digital, mídia clips,
som, texto, animação, música e vários tipos de imagens panorâmicas interativas.
PowerBook G3 - 1998, Da família dos "G3"s da Apple; o primeiro notebook com processador
PowerPC G3. Foi popularmente conhecido na série Sex and the city no qual a principal
personagem usava-o.
iMac - 1998, Um computador que constituía da sua torre com o monitor acoplados num só
periférico. desde o primeiro modelo deste computador ele ja a possuía um design arrojado, com
cores fortes de alto contraste e diversos atributos novos, com o intuito de atrair o público jovem
e popularizar a marca.
iBook - 1999, Notebook da Apple criado seguindo as mesmas características do iMac, com
várias cores fortes e atributos novos.
iPod - 2001, Um dos primeiros players portáteis de áudio e vídeo digital do mundo, que
conquistou o público por sua leveza, praticidade, qualidade, modernidade e simplicidade, hoje
com uma diversa linha de variadas capacidades de armazenamento e tamanhos.

iTunes Store - 2001, é a maior galeria de música digital legalizada no mundo, foi criada para
venda de músicas, clipes, álbuns, seriados e até filmes para iPod pela internet.
iTunes - 2001, Foi desenvolvido para reproduzir e organizar arquivos de música e vídeo digitais.
Pelo iTunes também é possível fazer compras de canções e vídeos na iTunes Store e carregar
arquivos para iPod.
Mac OS X - 2001, sistema operacional destinado aos computadores Macintosh. Tornou-se o
ambiente baseado em Unix mais vendido até hoje (em número de computadores vendidos).
MacBook - 2006, é o notebook sucessor do ibook. Esta máquina possui melhoramentos
significativos como tela larga e já com os processadores Intel Core 2 Duo que melhoraram a
confiabilidade, velocidade e, principalmente, o consumo de energia em relação ao antecessor
iBook.
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iPhone - 2007, é um telefone celular com funções de tocador de áudio, câmera digital e internet.
A navegação é feita através de sua tela sensível a múltiplos toques (multitouch). Destaca-se
ainda pela utilização de uma versão "enxuta" do sistema operacional OS X. Após seu
lançamento, o aparelho vendeu 1 milhão de unidades[68] em um período de apenas 74 dias.
iPod touch - 2007, é um dos modelos de iPod mais avançados, com funções quase idênticas as
do iPhone, porém, sem a capacidade de fazer ligações e enviar mensagens de texto pagas. Foi
apresentado em 5 de setembro de 2007.
iPad - 2010, é um 'tablet' criado pela empresa e apresentado em 27 de janeiro de 2010. Foi
lançado nos Estados Unidos em abril de 2010.
MacBook Air - 2008, apresentado em 15 de janeiro de 2008, é um notebook Macintosh fino da
Apple apresentando um disco rígido de memória sólida. Possui, em seu ponto mais largo, 0.68
pol, e no mais estreito, 0,11 pol. Isso se deve à ausência de um Disco Rígido óptico, uma vez
que usa memória flash como unidade de armazenamento, mesmas memórias utilizadas em
iPhones e iPads. Possui carcaça inteiriça de alumínio (Unibody), assim como seus irmãos mais
velhos.
iPad 2 - 2011, a segunda geração do iPad, apresentado em 2 de março de 2011, que além de ser
mais fino, mais rápido e mais leve, conta com uma câmera traseira e uma dianteira (para
videoconferências).
iPhone 4S - 2011, sexta geração do smartphone da Apple que conta com um processador A5,
mais rápido que o do modelo anterior (iPhone 4), foi corrigido a falha na recepção de rede,
implementada uma antena extra capaz de dobrar a velocidade de transferência de dados e
também uma câmera traseira de 8 megapixels com tecnologia iSight (enquanto a câmera do
iPhone 4 era de 5 megapixels). Teve como principal função o sistema de reconhecimento de
voz Siri. Em apenas um final de semana depois do lançamento, foram vendidas mais de 4
milhões de unidades do aparelho.
“Novo iPad” - 2012, a terceira geração do iPad, apresentado no dia 7 de março de 2012, um
pouco mais pesado que a sua geração anterior só com muito mais tecnologia, como a conexão
4G, uma tela de Retina com quatro vezes a mais de pixels que sua versão anterior, equipado
com o processador A5X e uma câmera de 5 megapixels com filmagem Full HD (1080p).

11

iPhone 5 - 2012, sexta geração do iPhone, apresentado em 12 de setembro. Conta com um
processador A6, muito mais rápido que os anteriores, além de possuir a capacidade de tirar fotos
panorâmicas e outras 600 funções novas (mantendo algumas da geração anterior). Ainda conta
com um design mais fino e elegante e uma tela de 0,5 polegadas maior. Ainda conta com uma
câmera frontal (câmera FaceTime HD de 1,3 megapixels) melhor que as das versões anteriores
de iPhones.
iPod Touch 5G - 2012
iPhone 5s - 2013, sétima geração do smartphone da Apple, apresentado em 10 de setembro.
Conta com um processador A7 de 64 bits e leitor de impressão digital Touch ID. Disponível
em três cores: cinza espacial, ouro e prata.
iPhone 5c - 2013, primeiro modelo alternativo ao iPhone com custo reduzido. Conta com as
mesmas especificações do iPhone 5 e está disponível em cinco cores: branco, amarelo, verde,
azul e rosa.
iPhone 6 - 2014, oitava geração do smartphone da Apple, apresentado em 9 de setembro de
2014.[69] Conta com um processador A8 de 64 bits, leitor de impressão digital, NFC para
transações comerciais, novo sistema de estabilização de imagens para a câmera, além de
apresentar uma tela maior em relação ao iPhone 5s, de 4,7 polegadas.[69]
iPhone 6 Plus - 2014, possui as mesmas funções do iPhone 6, mas possui uma tela full HD, de
5,5 polegadas, além de funções no software diferentes dos outros modelos de iPhone: ao virar
o celular na horizontal, assim como acontece com alguns aplicativos, os ícones da tela
acompanharão formando um novo mosaico.[69]
AppleWatch - 2014 O Apple Watch (estilizado como WATCH) é um relógio inteligente criado
pela Apple Inc., anunciado em 9 de setembro de 2014. Seu funcionamento só é possível
associado a um iPhone 5 ou posterior. Seu lançamento está programado para o início de 2015.3
Ele possui a capacidade de rastrear atividades físicas assim como outras tecnologias vestíveis,
como o Jawbone Up, Nike+ FuelBand e Fitbit.4
iPhone 6s e iPhone 6s Plus - 2015 O iPhone 6s é o sucessor do iPhone 6, e é equipado com o
iOS 9, novo sistema operacional da Apple para seus iPhones e iPads. O 6s ganhou uma função
jamais vista nos outros smartphones da Apple, o 3D Touch. O tamanho da tela de ambos

12

smartphones é a mesma dos iPhones 6 e 6 Plus. E, a câmera principal passou a filmar em Ultra
HD (4K), além de poder tirar fotos de 12 megapixels.
iPhone 7: O iPhone 7 é a décima geração de smartphones da linha iPhone junto com o iPhone
7 Plus, ambos desenvolvidos pela Apple Inc. O dispositivo foi anunciado em 7 de setembro de
2016 no Bill Graham Civic Auditorium em São Francisco (Califórnia) pelo CEO da Apple, Tim
Cook.
iPhone 8: O iPhone 8 é a décima primeira geração de smartphones da linha iPhone junto com
o iPhone 8 Plus, ambos desenvolvidos pela Apple Inc. O dispositivo foi anunciado em 12 de
setembro de 2017 no Steve Jobs Theater na Apple Park na cidade de Cupertino pelo CEO da
Apple, Tim Cook.
iPhone X: O iPhone X é um smartphone projetado, desenvolvido e comercializado pela Apple
Inc. Foi anunciado no dia 12 de setembro de 2017, juntamente com o iPhone 8 e o iPhone 8
Plus no Teatro Steve Jobs no campus Apple Park, pelo CEO da Apple Tim Cook, e será lançado
no dia 3 de novembro de 2017. Foi batizado de iPhone X por celebrar o décimo aniversário do
iPhone, uma vez que o "X" representa o número dez em algarismos romanos.

Linha do tempo mostrando a evolução do iPhone.
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Linha do tempo da evolução dos computadores da Apple

2.2: Como a Apple se tornou a maior empresa do mundo
A Apple é atualmente a marca mais valiosa do mundo, com um valor de marca de mais
de US $ 178 bilhões, de acordo com o último ranking da Interbrand. A empresa não é apenas a
mais bem-sucedida no ramo da tecnologia, mas possivelmente a mais bem-sucedida do mundo
dos negócios e na história das empresas.
Por motivos tão variados como a sua filosofia de tecnologia de ponta combinada com
design arrojado até suas campanhas de publicidade impactantes, a empresa criadora do
Macintosh estabeleceu uma reputação única na indústria de eletrônicos de consumo e cultivou
uma base de consumidores que é devotada de modo incomum à empresa e à sua marca.
Para atender a esse público fiel, a Apple opera mais de 200 pontos de venda nos Estados
Unidos, Japão, Reino Unido, Canadá e Itália. As lojas, chamadas de Apple Store, vendem a
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maioria dos produtos da empresa, assim como muitos produtos de terceiros e oferece suporte e
consertos no local para seu hardware e software.
A empresa não inventou propriamente nada que não existisse antes — tanto o iPod
quanto o iPhone ou o iPad são versões atualizadas de produtos que já existiam, mas não tinham
alcançado todo o seu potencial. Mas mesmo sem ter criado os produtos primeiro, a empresa
sempre procurou fazê-los melhor. Além disso, seus produtos apresentam boa interface de
usuário, possuem estilo próprio e são cuidadosamente elaborados para proporcionar satisfação
completa aos usuários. Uma vez que você experimentou um produto da Apple, se torna difícil
deixar a marca.
É verdade que os produtos da marca são caros, mas até isso se reverteu a favor da
empresa. Possuir um Apple tornou-se um símbolo de status e oferece uma sensação de
exclusividade que não é alcançada por nenhum outro produto eletrônico.
A Apple também sabe criar um clima de expectativa em torno do lançamento de seus
novos produtos, obtendo muita repercussão na mídia. Meses antes de um modelo ser lançado,
os especialistas começam a especular quais avanços ele terá, alimentando assim a curiosidade
e o desejo dos consumidores.
A Apple foi fundada por Steve Wozniak, Steve Jobs e Ronald Wayne com o nome de
Apple Computers INC., em 1976, na Califórnia. A saga de Steve Jobs é o mito de criação do
Vale do Silício: criar uma empresa incipiente na proverbial garagem de casa e transformá-la na
empresa mais valiosa do mundo. Ele não era um grande programador, mas era um mestre em
juntar ideias, arte e tecnologia de um jeito que inventava o futuro.
O projeto inicial da empresa era colocar um computador pessoa na mão de cada pessoa.
Por mais de três décadas, a Apple foi predominantemente fabricante de computadores pessoais,
incluindo as linhas Apple II, Macintosh e Power Mac, mas enfrentou queda nas vendas e baixa
participação de mercado durante a década de 1990. Com a introdução do player de música iPod
em 2001 e do iTunes Music Store em 2003, a Apple estabeleceu-se como um líder na indústria
de eletrônicos de consumo pessoal.
Lançado em abril de 1977, o Apple II foi o primeiro computador da empresa a fazer
sucesso — o Apple I vendeu apenas uma centena de unidades. Projetado pelo co-fundador da
Apple, Steve Wozniak, o Apple II foi o primeiro computador no mundo a vender um milhão de
unidades. Ele apresentava um dispositivo doméstico de 8 bits, gráficos a cores (como observado
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pelo logo da Apple com arco-íris) e uma unidade de disquete conhecida como o Disco II. Seu
programa de planilha permitiu que pequenos empresários fizessem mais trabalho em uma hora
do que poderiam fazer em 10 anos com lápis e papel.
Em janeiro de 1984, foi lançado o computador pessoal Macintosh, o primeiro desktop
produzido em massa com uma interface gráfica de usuário e um mouse. O Mac original ajudou
a estabelecer um padrão de design amigável que caracteriza tantos produtos da Apple. O
comercial de seu lançamento foi dirigido pelo icônico Ridley Scott, de “Blade Runner”.
Em outubro de 2001, foi lançado o iPod, o primeiro player de mídia portátil lançado
pela Apple. Apresentava uma tela LCD preto e branco e 5GB de memória para armazenar
aproximadamente mil faixas de áudio em formato MP3. O dispositivo apresentava uma
interface de navegação giratória única e veio com os icônicos fones de ouvido brancos da Apple.
Junto com a loja de música digital iTunes da Apple, o iPod provocou uma revolução na forma
como os consumidores compravam música. A empresa vendeu mais de 350 milhões de
unidades do aparelho a partir de setembro de 2012, de acordo com a USA Today.
Em janeiro de 2007, foi lançado o iPhone. Apresentando uma interface de usuário que
se baseava principalmente numa tela sensível ao toque até então inédita, o iPhone remodelou a
indústria de telefonia móvel e gerou inúmeros imitadores.
Seu mais recente trunfo foi apresentado ao mundo na segunda semana de janeiro, em
São Francisco, Califórnia, batizado de iPhone – um charmoso aparelho de bolso com apenas
135 gramas, que contém as tecnologias mais populares do século 21. Com ele na mão, Steve
Jobs, o carismático presidente da Apple, conduziu um show de tecnologia como apenas ele é
capaz de produzir. Mesmo pressionado pela Justiça americana, que o investiga por
irregularidades em operações com ações, Jobs apresentou-se no palco com a desenvoltura e o
brilho dos grandes artistas. Alto e magro, envergando a mística de quem sobreviveu a um câncer
letal em 2005, ele mais uma vez não desapontou os fanáticos pela Apple que, desde a noite
anterior , fizeram fila de um quarteirão na porta do Centro de Convenções Moscone para vê-lo.
Já chegou avisando a platéia que ali iria se fazer história. Ao final de uma apresentação de quase
duas horas, em que empregou oito vezes o adjetivo “assombroso” e sete vezes “revolucionário”,
Jobs, uma espécie de John Lennon dos empresários, fez com que todos se sentissem presentes
ao nascimento de uma estrela. “Hoje, a Apple reinventou o telefone”, afirmou.
IPHONE, UMA RUPTURA
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Poderia ser apenas o arroubo de um dos maiores marqueteiros do universo, mas não. O
iPhone constitui, de fato, uma ruptura com o passado, na melhor tradição do que a Apple já fez
com o Macintosh, em 1984, e com o iPod, em 2001. O aparelho é ao mesmo tempo telefone,
tocador de música, navegador de internet e organizador digital. Seu principal atributo, porém,
não é o que faz, mas, sim, como faz. É um computador de mão que opera de forma totalmente
amigável, como nenhum outro havia conseguido. Com ele, a Apple subverteu o padrão de
“telefones inteligentes”, como o BlackBerry e o Treo (um mercado de 6 milhões de unidades
vendidas no ano passado, nos EUA), oferecendo um novo paradigma estético e funcional. O
iPhone permite bater fotos e enviá-las por e-mail com três ou quatro toques de tela, sem
interromper o fluxo de música. Possibilita consultar a internet, trocar e-mails e montar
teleconferências com espantosa facilidade. Transita de uma função para outra com naturalidade
e elegância. Seu maior avanço é uma nova tecnologia de toque de tela chamada de “multitoque”,
que permite mover imagens quase como se elas fossem apanhadas com os dedos. É uma coisa
meio mágica, cujo desenvolvimento revela um pouco do processo inovador da Apple. A
empresa começou a registrar patentes de telas multitoque em 2004 e, hoje, acumula 73 delas.
Não satisfeita, em 2005 comprou em segredo a pequena Fingertouch, pioneira nesse campo, e
somou os novos técnicos e seu know-how ao projeto do iPhone. Os blogs especializados juram
que Jobs também tentou atrair para a equipe do iPhone um gênio chamado Jeff Han, dono da
Perceptive Pixel. No ano passado, Han espantou o mundo da tecnologia com a primeira
demonstração pública das possibilidades técnicas das telas multitoques. Quem conhece esse
assunto diz que o iPhone é apenas a primeira de uma lista de inovações (da Apple e de outras
empresas) baseadas nessas telas hipersensíveis. Supõe-se que elas vão mudar o mundo da
tecnologia. Bonito, fácil de usar e inovador, o iPhone encantou o mundo instantaneamente,
elevando em 8% as ações da Apple. É um sinal de forte aceitação do produto, que chegará ao
varejo americano em junho próximo, com preço mínimo de US$ 499. A Apple prevê vender 10
milhões de unidades até 2008 e repetir com o iPhone a estratégia de oceano azul do iPod: criar
um mercado com uma nova categoria de produtos, reduzindo à irrelevância novidades da
concorrência. “Nós inovamos como loucos”, disse Jobs. “Fizemos uma revolução de primeira
grandeza.”
Não é a primeira vez que a Apple reinventa o mundo da tecnologia. Em 1977, recémsaída da garagem, a empresa lançou o Apple II, primeiro computador pessoal do mundo. Dele
descendem, em linha direta, todos os microcomputadores em operação no planeta, cuja
população deve chegar a 1 bilhão em 2007. Poucos anos depois, com base numa idéia que
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dormitava nas gavetas da Xerox, redefiniu o jogo novamente, ao apresentar o Macintosh. Sua
forma de operação intuitiva, conhecida como interface gráfica, abriu em 1984 o mundo dos
computadores para quem nunca esteve familiarizado com programação. O Windows, da
Microsoft, que anima 94% dos PCs usados no mundo, é um bisneto bastardo dessa revolução.
Em outubro de 2001, ainda sob a ressaca dos atentados de 11 de setembro, a Apple convocou
um grupo de jornalistas para revelar a face do futuro. Ela surgiu na forma de um objeto branco
e retangular, do tamanho aproximado de um maço de cigarros mas com metade da sua
espessura, que permitia carregar no bolso mil músicas em formato digital. Era o iPod, que já
foi definido como o primeiro objeto do século 21: pela exuberante modernidade do seu desenho,
pela distância técnica em relação aos demais tocadores de música e por suas tremendas
implicações para a indústria da música e do entretenimento. Com ele, a Apple criou não apenas
um sucesso comercial – que já vendeu quase 90 milhões de unidades e responde por 48% dos
lucros da empresa – mas lançou a pedra fundamental de um inovador modelo de
comercialização de conteúdos. Pelo computador, as pessoas compram músicas e seriados de
televisão na loja digital da Apple, a iTunes Store, e os levam consigo. No início deste ano, a
empresa atingiu a marca de 50 milhões de seriados e 1,5 milhão de filmes baixados da internet,
além de 1,5 bilhão de canções.

A MAIS INOVADORA
Nos últimos anos, motivada em grande medida pelo sucesso do iPod, a percepção de
que a Apple é uma companhia extraordinária tornou-se universal. No mais recente
levantamento da consultoria Boston Consulting, que ouviu mais de mil empresas em todos os
continentes, a Apple foi apontada pela segunda vez consecutiva como a empresa mais inovadora
do mundo. Atrás dela estão gigantes como Microsoft, IBM, Sony, Nokia e Samsung, que
gastam rios de dinheiro em pesquisa e desenvolvimento. Um levantamento da Booz Allen &
Hamilton mostrou que enquanto a Apple aplica 6% do seu faturamento em pesquisa, a média
mundial do setor de tecnologia é superior a 7%. Seu investimento de US$ 534 milhões nessa
rubrica em 2005 foi apenas uma fração do que as grandes multinacionais de tecnologia
costumam gastar. Ainda assim, foi a Apple, não a Microsoft ou a Sony, quem criou o iTunes, o
iPod, o iPhone. Suas ações na bolsa americana, em resposta a esses inúmeros sucessos, saltaram
de US$ 7 no início de 2003 para US$ 86 no final do ano passado – e US$ 94, após o lançamento
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do iPhone. Essa trajetória suscita uma questão: como a Apple se tornou a empresa mais
inovadora do mundo?
Uma primeira resposta a essas indagações está contida no próprio estudo da Booz Allen:
ao aplicar seus recursos em uma lista pequena de projetos com grande potencial, a Apple faz
muito mais, com muito menos. “É o processo, não o tamanho do bolso”, afirma a consultoria.
Quando se tem em mente que a empresa passou dois anos e meio debruçada sobre o iPhone,
emergindo do projeto com um produto revolucionário e 200 novas patentes, é possível ter uma
noção exata do que a concentração de esforços significa. Ocorre que o chamado “processo” da
Apple não tem paralelo com o de outras empresas, a começar pela onipresença de seu fundador
e principal executivo. Aos 52 anos, o ex-hippie californiano Steven Paul Jobs é hoje um dos
empresários mais influentes e admirados dos Estados Unidos. Suas aparições públicas,
invariavelmente trajando jeans e camiseta preta do estilista japonês Issey Miyake, suscitam
reações mais próprias a ídolos pop. Há sites na internet dedicados a cultuá-lo. Pelo menos meia
dúzia de livros detalham sua biografia e devassam sua complexa personalidade. Os altos e
baixos da carreira empresarial de Jobs – empreendedor milionário e namorado de estrelas de
cinema aos 22 anos, chutado de sua própria empresa aos 30, quase falido com um novo negócio
aos 40 e guru bilionário aos 50 – o tornam uma espécie de símbolo do tonificante capitalismo
americano.
Pela força da sua personalidade, pelo vigor de sua inteligência e o peso de sua biografia
na indústria de tecnologia, Jobs exerce na Apple uma influência avassaladora. Tanto é assim
que, segundo analistas financeiros, sem ele o valor da companhia poderia despencar até 25%.
“Como em tudo o mais, seu papel no processo de inovação é fundamental”, disse a Época
NEGÓCIOS Larry Keeley, sócio da consultoria Dooblin e professor da disciplina de Inovação
na Escola de Design da Universidade de Chicago. No passado, Jobs dirigiu pessoalmente a
criação do Apple II e do Macintosh. Agora, gabando-se de que aprendeu a delegar, deve ser o
único CEO do mundo que dedica metade do seu tempo a “coisas novas”. Resultado: desde
1997, quando retornou à Apple depois de 12 anos de exílio, imprimiu sua marca em cada um
dos aparelhos que saíram da linha de montagem da empresa. Ao fazê-lo, provou que existe
segundo ato na vida corporativa americana, ao contrário da maldição do escritor Scott
Fitzgerald. Alguns dos produtos posteriores à reencarnação de Jobs tornaram-se clássicos: o
coloridíssimo iMac, de 1998, primeiro computador pessoal em duas peças (apenas teclado e
monitor), veio à luz a despeito da oposição dos especialistas. “Quando nós levamos o desenho
aos engenheiros, eles vieram com 38 razões pelas quais aquilo era impraticável”, diz Jobs. “Eu
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respondi: não, não, nós vamos fazer assim mesmo. Por quê? Porque eu sou o CEO da empresa
e digo que vai ser assim.” Dito e feito: a venda quase instantânea de 600 mil unidades recolocou
a Apple na disputa pelo mercado de computadores pessoais.
Na hora de modernizar o iMac, em 2003, os designers ofereceram uma maquiagem que
Jobs considerou medíocre. Mandou parar tudo, foi embora indignado e, horas depois, convocou
à sua casa o desenhista-chefe da empresa, o inglês Jonathan Ive. Ao passear com ele pelas
colinas ensolaradas da Califórnia, sugeriu uma meta: “Acho que o novo computador deveria
parecer com um girassol”. Quando chegou ao mercado, o iMac tinha uma tela plana, a primeira
do gênero, que se equilibrava graciosamente sobre uma haste metálica flexível, como um
girassol. Foi outra revolução, ainda que as vendas tenham desapontado.
No caso do iPod, as impressões digitais de Jobs estão por toda a superfície do aparelho.
O nome, por exemplo, saiu pronto da cabeça dele. Ou o fato de não haver botão de liga e desliga.
Isso foi uma ordem pessoal e desconcertante dada aos projetistas logo no início do projeto. O
volume de som, mais alto que o dos demais tocadores de MP3, foi feito para compensar a má
audição do CEO da Apple. Também o fato de que o iPod não transfere músicas para o
computador – apenas as recebe dele – resulta de uma decisão pessoal de Jobs para tentar evitar
a pirataria.
“Ele dá direção geral ao trabalho dos projetistas e, depois, certifica-se pessoalmente de
que as coisas estão avançando como deveriam”, afirma Keeley, o especialista em inovação. O
olho crítico de Jobs é famoso, assim como seu implacável padrão de exigência e sua intolerância
com erros alheios. “Isso está um lixo” é uma frase que se escuta com freqüência na Apple.
“Palhaço” é o epíteto que reserva para quem passa abaixo da sua linha de corte. Parece brutal,
é brutal, mas não impede que as pessoas venerem Jobs e atribuam a ele parte substancial de seu
próprio sucesso profissional. “Com Steve me empurrando, eu consegui coisas que não teria
conseguido sozinho”, afirma o engenheiro Jon Rubinstein, ex-vice-presidente de hardware da
Apple e um dos líderes do projeto iPod. Ao contrário da teoria moderna sobre criatividade, que
advoga uma atmosfera de liberdade sem medo, na Apple o pavor do chefe e a admiração
religiosa por ele são fatores de estímulo importantes. “Ele gira as pessoas como um pião e faz
com que elas vejam o mundo do jeito dele”, afirma Guy Kawasaki, que está com a Apple desde
o projeto Macintosh, nos anos 80. Hoje atua como pregador da tecnologia da empresa. “Jobs
pode ser muito hostil ou muito amigável, e ninguém quer ficar do lado errado dessa equação.”
Embora importante, esse papel de “monstro visionário” – definição de John Sculley, o
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executivo que o expulsou da Apple em 1985 – não é o único de Jobs. (Procurado por Época
NEGÓCIOS, Sculley recusou-se a falar de Jobs.) Além de moldar os produtos e hipnotizar seus
funcionários, ele gravou sua personalidade no DNA da empresa. Emana dele o núcleo dos
valores e da cultura da marca, uma das mais fortes do mundo. “Não conheço nenhuma outra
companhia que se pareça tanto com seu fundador”, afirma o escritor Steve Levy, repórter de
tecnologia da revista Newsweek e interlocutor frequente do CEO da Apple.
A EVOLUÇÃO PELO DESIGN
O sucesso da apple representa o triunfo da beleza sobre o mero utilitarismo. seus
aparelhos rompem os paradigmas estéticos e funcionais e, muitas vezes, apontam o caminho ao
resto da indústria
O iMac original introduziu as cores e a transparência no mundo opaco da tecnologia.
Depois dele, a ousadia no estilo produziu peças como o primeiro AirPort, diferente demais para
sobreviver. Seu formato mudou de seio para caixa, com o Cube. Mas nem mesmo os prêmios
de design evitaram o fracasso da peça. A máquina saiu de circulação em 12 meses, com
rachaduras na caixa plástica. Com o iPod, considerado o primeiro objeto do século 21, a
simplicidade atingiu a forma definitiva de um clássico. A Apple vivia um grande momento
estético. O G4 combinou a funcionalidade da tela plana ao futurismo do desenho. Foi apelidado
de iLamp. Mas beleza não é tudo. No corpo metálico do G5 abrigava-se a CPU mais rápida do
seu tempo, espécie de interregno à leveza do MacBook.

2.3: Apple e seus concorrentes
A Apple é conhecida por sua inovação e isso não é surpresa para ninguém. Mas o que
podemos perceber é que nos últimos anos, após a morte do mestre da criatividade da empresa,
Steve Jobs, a empresa veio perdendo todo esse potencial de inovação.
Fazendo uma rápida comparação entre a Apple e sua maior concorrente hoje, a
Samsung, podemos notar que quando o assunto é inovação nos smartphones, a Samsung tem
uma grande vantagem sobre a Apple. Podemos ver que desde o lançamento do iPhone 6, o qual
a Apple se destacou muito por conta de diversas características que o aparelho tinha de
diferencial, a empresa não conseguiu se manter no topo. Com a chegada do iPhone 7 nós não
conseguimos ver uma diferença tão grande, tão inovadora, já o Samsung S7, principal
concorrente, teve inúmeras inovações. Como por exemplo a tela Edge, que possui uma
curvatura da tela que permite que a imagem produzida na tela seja maior. Outro fator
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interessante foi a câmera, que eles conseguiram deixar ela muito melhor do que já era. Após
isso veio o Samsung S8 que chegou para tirar toda essa soberania que a Apple tinha em relação
a inovação no mercado de celulares. Desbloqueio facial, desbloqueio com a íris do olho, display
infinito, câmera com melhor resolução do mercado, retirada de todos os botões da tela frontal
do celular, carregamento por indução, DeX (aparelho que permite que você transforme seu
celular em um computador pessoal), óculos de realidade virtual que se integra ao celular, entre
outras inovações. Enquanto isso a Apple mantinha seu padrão que já era ultrapassado quando
comparado a estrutura que a Samsung estava criando. Quando a Apple percebeu o que estava
ocorrendo e a quantidade de clientes que ela estava perdendo para sua rival, ela resolveu entrar
no mesmo barco da Samsung. Com a chegada do Iphone X que possui display infinito, câmera
com ótima resolução, desbloqueio facial entre outras características claramente copiadas do
Samsung S8, a Apple acredita conseguir voltar a ser disparada a referencia neste mercado.
Mas como que, com todos esses aspectos que a Apple tinha de ruim quando comparada
a seu maior concorrente, ela conseguia se manter a empresa mais rica do mundo?
Isso se deve ao grande marketing criado pela empresa e pela fidelidade de seus
consumidores. A Apple parou de ser uma empresa que vende aparelhos tecnológicos faz tempo.
Hoje a Apple vende status, estilo de vida. Hoje em dia um aparelho Apple se tornou sonho de
consumo de muitas pessoas no mundo.

CAPÍTULO 3: COMO A APPLE É VISTA
3.1: Como a Apple é vista pelos consumidores no mercado
Que a Apple tem uma qualidade ótima em seus aparelhos isso não é dúvida para
ninguém. Mas como ela consegue cativar as pessoas e ter amantes pelo mundo inteiro?
Um estudo feito pela Accenture Interactive e pela Fjord chamdo Love Index mostrou
quais eram as empresas mais amadas no mundo. Feito entre junho e julho do ano de 2016, a
pesquisa entrevistou 26 mil consumidores do Brasil, Estados Unidos e Reino Unido. A ideia
era entender como uma marca conquista a empatia das pessoas a ponto de não ser apenas uma
marca “top of mind”, mas também uma marca amada pelos consumidores.
Duas perguntas foram levantadas para definir esse amor: “O que faz com que as pessoas
amem uma marca?” e “O que sustenta esse amor?”.
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Cinco fatores foram levados em conta para avaliar as marcas, de acordo com a percepção
do consumidor:
Divertido – Se prende a atenção de uma forma divertida;
Relevante – Se fornece informações claras e personalizadas, relevantes para o consumidor e
no momento certo;
Engajador – Se se relaciona com o consumidor e se adapta às suas expectativas;
Social – Se ajuda o consumidor a se conectar com os outros;
Útil – Se simplifica tarefas e organiza aspectos da vida do consumidor.
Segundo o estudo, que revela algumas tendências do marketing, não adianta mais
marcas que criam experiências que as pessoas comentam. Agora, precisam ser experiências que
as pessoas amam.
Outra tendência observada é chamada de “expectativas líquidas”, induzida pelas
experiências no mundo digital e pela rápida troca de informações: quando o consumidor tem
uma boa experiência em uma marca “líder”, ele leva essa expectativa para outras marcas, ele
espera que elas tenham a mesma qualidade de serviço e experiência.
Assim, quando Netflix, Facebook ou Apple proporcionam uma boa experiência e se
tornam amadas, os consumidores ficam mais exigentes e esperam o mesmo de outras marcas e
serviços.
Nos três países citados na pesquisa a Apple aparece no topo das empresas amadas. No
Brasil ela se encontra em 4º lugar, nos EUA em 1º e no Reino Unido em 3º.
Isso ocorre por conta de toda a cultura criada por Steve Jobs na empresa, de conseguir
vender um sonho para seu consumidor e não apenas o produto, muitas pessoas próximas de
Steve Jobs contam que ele dizia que o aparelho que ele criava não era um simples aparelho,
mas sim uma continuação de seu consumidor. Ele convencia o cliente que era necessário a
pessoa ter aquele produto e com isso as pessoas se apaixonavam pela marca.
Uma pesquisa feita por mim com pessoas do meu meio, em cada 10 pessoas
entrevistadas 8 possuíam um aparelho da Apple sendo que muitas delas possuíam quase sempre
mais do que um. E quando questionadas o porque a escolha da Apple a resposta era clara e
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objetiva: “Porque é Apple”. Ou seja, o status social que a marca traz para as pessoas é tão grande
que elas não comparam preços com concorrentes, não comparam a tecnologia com os
concorrentes, escolhem a Apple por ser simplesmente a Apple.

Consumidores fazem selfie com cartaz de Steve Jobs na fila para comprar novo iPhone.
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Filas no Japão para comprar o novo iPhone X.

Primeiros compradores do novo iPhone X comemoram em Sidney.
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Fila enorme para a compra do novo aparelho da Apple.

3.2: Como a Apple é vista pelas outras empresas
A Apple é uma das maiores empresas do mundo. Mas como será que as outras empresas
usam toda essa magnitude da Apple ao seu favor?
Steve Jobs foi um gênio da tecnologia e do marketing, fato. Um site chamado PostCron
fez uma publicação onde ele listava 10 estratégias de marketing que Steve Jobs usou na Apple
que toda empresa deveria seguir.
1)

Crie um grande produto.
Desde 1981 até hoje, pode se observar um legado de êxito, estratégia, inspiração e

inovação. Poucos empresários fizeram o que Steve Jobs conseguiu: criar um grande produto.
Desde sua performance, até o espaço físico que ocupa cada um, o design e a bela caixa em que
vem envolvido cuidadosamente, você sabe o que esperar quando compra um produto Apple.
Para Jobs (e milhares dentro de sua equipe, é claro! Depois de tudo, Roma não se construiu em
um dia, ou sozinha!), em primeiro lugar está a qualidade do produto e não só uma embalagem
espetacular ou excelentes estratégias de Marketing. A chave está no produto que é excelente.
Em suas próprias palavras:
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“Não se trata de cultura pop, e não se trata de enganar as pessoas nem convence-las de que
querem algo que não necessitam. Averiguamos o que queremos. E creio que somos muito bons
pensando no que as pessoas vão querer também. Isso é pelo que nos pagam. Nós só queremos
fazer grandes produtos.”
2)

Venda sonhos, não venda só produtos
A estratégia da Apple de vender um pacote global de sonhos, experiências

personalizadas e status aos usuários que compram seus produtos, fez com que quase qualquer
produto no mercado de hoje passe quase despercebido, se não tem o logotipo da Apple.
A Apple conseguiu reinventar produtos que já existiam no mercado, porque quando
você compra um produto da Apple, não só está comprando uma excelente peça de tecnologia
moderna. Está levando uma ideologia em seu bolso. A visão que Steve Jobs teve de que os
sonhos podem ser realizados. De tomar uma posição na vida e defende-la. De não desperdiçar
sua vida vivendo sob o código de outra pessoa, mas ser fiel a você mesmo. A Apple é diferente
de todos os demais porque para Steve Jobs, os consumidores da Apple não são consumidores,
e sim pessoas com sonhos, esperanças e ambições. E a Apple cria produtos para ajudar a essas
pessoas a alcançar seus sonhos e metas.
3)

Foque-se na experiência.
Pense diferente, e como a Nike e a Apple, foque-se em criar um universo de sensações,

experiências e valores adquiridos através da compra do produto. Analise o que se sente ao ser
um usuário dos seus produtos e pense no que precisa melhorar, e em que deve se focar. Quando
você compra um Macbook Air Apple, não compra só um computador onde pode fazer seus
trabalhos, editar suas fotos e vídeos ou se conectar com seus amigos. Você está comprando a
crença da Apple de que as pessoas com paixão podem mudar o mundo e melhora-lo.
No caso da Nike, eles vendem uma commodity, mas quando você pensa em Nike, pensa
em toda a experiência. Referir-se a Nike como empresa, não é só como se falássemos apenas
de várias fábricas melhor calibradas que um relógio ou uma companhia que vende tênis, mas
sentimos como se falássemos de um estilo de vida. A Nike representa paixão, cruzar os próprios
limites, treinar, resistir e cumprir as suas metas. A Nike nem se quer menciona que vendem
tênis em seus anúncios e essa é a chave do seu êxito.
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4) Converta os consumidores em evangelistas, não só em clientes.
Uma das estratégias mais importantes da Apple é conseguir que seja o consumidor a
desejar recomendar a marca sem que se pague por isso. Assim como outras marcas de culto
como Harley Davidson (a grande empresa de motocicletas que vende uma subcultura, um estilo
de vida, não apenas motos), os usuários da Apple são defensores, patrocinadores e fanáticos da
marca. Desde a clássica luta entre desenhadores sobre qual é o melhor computador para
desenhar gráficos, Apple ou PC, até os que pregam que usar um iPhone é a única opção quando
falamos de celulares, os usuários da Apple são evangelistas que representam uma maneira de
pensar, uma nova geração, uma missão, algo muito maior que eles mesmos. São parte da equipe
e têm a mesma visão da empresa. Agora, a Apple conseguiu fidelizar os seus consumidores da
maneira mais rentável que é tornando-os fanáticos. A Harley Davidson, por outro lado,
conseguiu chegar ainda mais longe, fazendo com que sejam os próprios consumidores a decidir
se tatuar com o logotipo da marca como símbolo de filiação. E isso é muito poder.
5)

Domine a mensagem (e já que estamos, o delivery do mesmo)
Você pode ter um produto excelente, mas se falhar na comunicação, é como presenciar

um show de comédia stand-up em outro idioma. Jobs contava com os melhores discursos de
apresentação na história da corporação. Pregava contra as apresentações de Power Point,
dizendo que a ferramenta deveria ser usada só quando necessário. Dominar o tema, a mensagem
e saber apresenta-lo sem ajudas visuais fala muito mais do que um lindo gráfico criado com um
elegante esquema de cores pastel. Para grupos grandes, o Power Point é excelente, mas Jobs
detestava que usassem apresentações para as reuniões, porque o via como sinal de que não
dominavam completamente o tema sobre o qual iam expor.
6)

A tomada de decisões deve ser realizada por um grupo, não por um comitê.
Não é de se estranhar que não existam monumentos aos comitês. A decisões importantes

de uma companhia devem ser tomadas dentro de um grupo designado a tomar decisões; um
pequeno grupo que confia em seus instintos porque estão submergidos nos objetivos da
empresa. Você sempre deve incentivar a equipe de trabalho a debater sobre as ideias e só deixar
aqueles mais aptos a tomar decisões.

7)

Encontre um inimigo
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Pense em Pepsi versus Coca-Cola e suas midiáticas batalhas. Deixe claro quem é o
inimigo e faça com que as pessoas tomem um lado, porque é parte do comportamento humano
que foi introduzido como ideia graças aos psicólogos sociais franceses Gabriel Tarde e Gustave
Le Bon. A herd mentality, ou mentalidade de massas, é o que ocorre quando se produz a
consciência coletiva em um grupo de pessoas influenciadas e pressionadas pela passa a adotar
certos comportamentos, seguir modas e/ou comprar produtos. O desejo de filiação e de explicar
a desordem do mundo, faz com que os consumidores se sintam melhor pertencendo à ideologia
de uma marca que combine com seus valores e pensamentos. Se você não faz frente ao que crê,
passará despercebido. E o que é melhor do que declarar em que acredita, deixando mais do que
claro no que não acredita?
A Apple está muito consciente disso, e consequentemente, seus usuários também, e o
inimigo é claro: Bill Gates e o que, segundo Jobs, trouxe a Microsoft ao mercado: mal gosto. O
inimigo número um da Apple é a complexidade, a falta de bom gosto e um modo de pensar
convencional, todos os aspectos que Jobs deixou mais do que claro que a Microsoft possuia.
Jobs declarou – “O único problema com a Microsoft é que ela não tem gosto. Não tem gosto
para absolutamente nada. E não me refiro em uma pequena medida, e sim a uma grande medida,
no sentido de que não pensam em ideias originais, e não levam muita cultura para os seus
produtos”. Para Jobs, parte importante do desenvolvimento de um produto está na estética do
mesmo, e que esse design homogêneo que representa a marca seja um estilo que possa ser
encontrado em absolutamente todos os seus produtos.
8)

Mantenha o design simples, e quando conseguir, simplifique-o ainda mais.
É a essência dos produtos da Apple. Não existe outro produto da concorrência que

supere sua simplicidade. Desde a experiência do usuário até o seu design estético e o delicado
trabalho para fazer com que seus produtos sejam intuitivos, uma coisa fica mais do que clara:
menos é mais.
9)

Você não tem que ser o primeiro, mas deve ser o melhor.
E por último, mencionamos no ponto 2 que a Apple não inventou o reprodutor de mp3,

Smartphone, Tablets ou computadores, mas os redefiniu e investiu todos os seus esforços para
criar a realidade de que seus produtos marcavam um antes e depois na tecnologia, por mais que
já tenham sido apresentados no mercado pela concorrência. A Apple melhorou a experiência
do usuário, a navegabilidade, o peso, a embalagem, os canais de distribuição, conseguiu
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melhorar o design, tamanho, prestou atenção e conseguiu desenhar produtos que sejam
cômodos de carregar com eles para todas as partes.
10) Inove ou morra
Steve Jobs sabia que a chave está em mergulhar na experiência do usuário e detectar o
que precisa, o que deseja. Pensar de fora para dentro, e constantemente oferecer produtos e
serviços que satisfaçam essas necessidades. A Apple se mantem percursora no mercado atual,
e lançou um app que medirá sua saúde e automatizará o seu lar com seu novo iOS 8. O sistema
operacional iOS 8 foi apresentado por Tim Cook na conferência número 25 para
desenvolvedores da empresa, segundo indicou Reuters. O software inclui, entre outros, o
Healthkit e Homekit, aperfeiçoando o estilo de vida cômodo, simples e prático que a Apple
pretende outorgar com seus produtos. O Healthkit permitirá aos usuários controlar seu estado
de saúde e será um centro de dados onde ficarão gravadas as informações de outros aplicativos
relacionados com as de fitness. Homekit, por outro lado, vai permitir ao usuário controlar suas
fechaduras, luzes e as portas de garagem através do dispositivo.
Desde os Genius Bars até a Apple Store, a visão e as crenças pessoais de Jobs ficaram
vivas no legal dos produtos mais cool, cujos esforços de vendas destacam até a embalagem. Ele
acreditava que não era necessário apenas inovar, mas também pensar e sonhar grande, acreditar
em algo e lutar por isso. Se você quer se destacar em um mercado altamente competitivo, deve
se animar e arriscar-se, mas sobre tudo deve ser diferente, ou se camuflará entre todos.

3.3: Como a Apple é vista no mercado financeiro
Neste capítulo falaremos um pouco de como a Apple trata seus funcionários e como é
vista no mercado financeiro.
Muitas pessoas compram seus iPhones de última geração, acham incrível todo o trabalho
que Steve Jobs conseguiu fazer com sua empresa e se sentem extraordinárias por ter um produto
Apple. Porém o que elas não sabem é como os funcionários da Apple são tratados nas empresas.
Falando um pouco das empresas que ficam nos EUA como a sede no Vale do Silício,
muitos depoimentos de ex empregados da Apple dizem que é uma experiência incrível e que
vale muito a pena trabalhar para eles. Mas vocês já pararam para pensar nas empresas
terceirizadas que a Apple tem no Oriente?
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A Apple tem terceirizados em países orientais (a maioria na China), oferecendo
péssimas condições de trabalho. Uma investigação realizada por China Labor Watch,
denunciava fábricas e produtoras terceirizadas da Apple.
Em 2015, uma de suas fábricas na China foi denunciada por uma organização chinesa
por abrigar seus funcionários em dormitórios super-lotados e cheio de mofo e insetos.
Em fevereiro de 2015, um operário chinês de 26 anos morreu por excesso de trabalho
em uma produtora de iPhones. O funcionário cumpria 12 horas de trabalho em um dormitório
da empresa e foi encontrado morto. A fábrica prometeu indenizar a família do operário com
quinze mil yuans, mas esse valor subiu para 80 mil yuans após negociações.
Em 2016, o relatório da organização de direitos humanos, a Anistia Internacional,
acusou Sony, Apple, Samsung e outras empresas de trabalho escravo infantil. Mark Dummett,
o pesquisador nas áreas de negócios e direitos humanos da Anistia declarou: "Companhias cujo
lucro global é de 125 bilhões de dólares não podem realmente alegar incapacidade de verificar
de onde vêm suas matérias-primas essenciais".
Em 2012, um ex-executivo da Apple declarou anonimamente ao The New York Times:
"Nós já sabíamos dos abusos de trabalho em algumas fábricas há quatro anos e, mesmo assim,
eles ainda estão acontecendo. Por quê? Porque o sistema funciona para nós. Os fornecedores
mudariam tudo amanhã se a Apple dissesse não haver outra alternativa".
Li Mingqi, que trabalhou na administração da Foxconn até abril de 2011 disse que "a
Apple nunca se preocupou com nada além de aumentar a qualidade dos seus produtos e diminuir
o custo de produção. O bem-estar dos trabalhadores não faz parte dos interesses da Apple".
Outro ex-executivo da Apple afirmou que "realmente estamos tentando fazer com que
as coisas fiquem melhores. Mas a maioria das pessoas ainda ficaria perturbada se visse de onde
vem o seu iPhone".
Nós devemos tomar mais cuidado com as empresas que nós veneramos. Que o Steve
Jobs é um gênio todos sabem, que a Apple é uma das maiores empresas do mundo todos nós
sabemos. Mas o que devemos ficar atento também são os bastidores da empresa.
Agora vamos falar como a empresa é vista no mercado financeiro, mas especificamente
nos bancos. Os bancos estão cada vez mais enxergando as grandes empresas de tecnologias,
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como Apple, Google e Amazon, como uma grande ameaça para o seu negócio, revela uma nova
pesquisa feita com cerca de 200 banqueiros sêniors.
O levantamento da fornecedora de software bancários Temenos, que entrevistou 198
pessoas, mostra que 23% dos entrevistados veem seus principais rivais vindo de fora do setor
bancário mais tradicional. Esse número é maior do que os 18% registrados em 2013, e os 11%
no ano anterior.
Várias empresas de tecnologia já mostraram interesse em oferecer algumas formas de
serviços financeiros, especialmente ligados a pagamentos. Isso inclui o lançamento do Google
Wallet nos EUA em 2011, enquanto que a Apple anunciou recentemetne o ApplePay, e o
Facebook já indicou que pode oferecer um serviço de pagamentos na Europa.
A competição com empresas não tradicionais é impulsionada pela digitalização
crescente de serviços no setor de serviços financeiros, de acordo com Ben Robinson, autor do
estudo.
“Uma digitalização clara e rápida, juntamente com outros fatores – como uma menor
lealdade dos clientes e mudanças transformadoras de tecnologia – está abrindo a indústria para
essas empresas de tecnologias, muitas das quais possuem modelos de negócios construídos
sobre a habilidade de transformar grandes quantidades de dados em insights significativos sobre
seus clientes”, afirma.
Além das grandes companhias de tecnologia, os bancos também veem competição de
plataformas peer-to-peer, uma área que atraiu um grande número de start-ups de tecnologia
financeira, como Lending Club e Funding Circle. Esse foi citado como o maior desafio por 19%
dos entrevistados na pesquisa.
Ao mesmo tempo, os bancos estão ficando menos preocupados com seus rivais
tradicionais, como empresas de créito, citadas por 20%, bancos start-ups (17%), e
supermercados que fornecem serviços financeiros (7%). Todos esses números são menores do
que os registrados no ano passado.
No entanto, os grandes bancos “aleijados” por seus sistemas de TI de legado ainda vão
precisar ficar mais atentos aos rivais mais ágeis no setor financeiros, alerta Robinson.
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“O único ponto a notar é que os grandes bancos precisam agir se quiserem resistir à
ameaça competitiva desses novos nomes, removendo aplicações legado e investindo em
capacidades análitica, por exemplo.”
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INTRODUÇÃO
A palavra “Geração” origina-se do latim (generatĭo) e pode assumir diversos
significados levando em consideração o contexto a qual foi inserida. Pode significar: ação
ou efeito de gerar (-se); função pela qual um ser organizado produz outro semelhante;
grau de filiação em linha direta; conjunto de pessoas que descendem de alguém em cada
um dos graus de filiação, descendência; tronco familiar, ascendência, estirpe,
genealogia; conjunto de pessoas que têm aproximadamente a mesma idade.
Diante da quantidade de significados, vamos adotar um que nos dará base para o
início da discussão abordada neste trabalho. Entenderemos geração como um conjunto de
pessoas que por terem nascido no mesmo período histórico, receberam ensinamentos e
estímulos culturais e sociais similares e, por conseguinte, têm gostos, comportamentos e
interesses em comum. Geração pode ser entendida como um conjunto de indivíduos
nascidos em uma mesma época, cujo comportamento, formação, entre outros, está
relacionado e / ou influenciado pelo contexto histórico social do período em que
nasceram.
Há um tempo, uma nova geração “surgia” a cada período de 25 anos, mas
atualmente os especialistas informam que a formação de uma nova classe genealógica
não está superando o período de 10 anos.
A implicação disso, no mercado de trabalho é a maior frequência do encontro de
diferentes gerações em uma mesma organização e, consequentemente, do convívio de
pessoas com diferentes níveis intelectuais, pensamentos, postura, cultura, ideologias,
entre outros. De modo geral, as diferentes gerações no mercado de trabalho podem ser
relacionadas às faixas etárias. Para explanar melhor, abaixo tabela discriminando o
período que compreende as gerações conhecidas até o momento:
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Períodos Que Compreendem As Gerações

A tabela acima demonstra os períodos que compreendem todas as gerações que se
tem notícia, iniciando com a Geração Perdida; Geração Grandiosa, Geração Silenciosa,
Baby Boom, Geração X, Geração Y e Geração Z, sendo que o trabalho em questão
pretende tratar das gerações a partir da Baby Boom e se ater mais criteriosamente à
Geração Z.
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CAPÍTULO I - AS GERAÇÕES
Geração Baby Boomers
A expressão Baby Boomers nasceu nos Estados Unidos, com o fim da Segunda Guerra
Mundial (1945), os soldados americanos retornaram para as suas casas, onde o contexto era a
de retomada da economia naquele país. A partir daí mais especificamente entre 1946 e 1964,
foi identificado um grande aumento na taxa de natalidade. As pessoas nascidas nessa época
passaram a integrar a geração denominada pelos sociólogos de Baby Boomers. Eles foram
agentes de grandes transformações, a começar pelo debate do papel da mulher, quebrando,
além disso, barreiras políticas; foram a juventude que saiu de casa para morar sozinha,
pregando a paz, o amor e o sexo livre. Essa geração foi muito contestadora e isso catalisou
uma série de mudanças, muitas das quais vividas até hoje. A geração dos Baby Boomers,
valoriza o sucesso profissional, mas, prefere construir vínculos com a organização. São
profissionais que buscam a ascensão profissional dentro da organização em que
trabalham. Os Baby Boomers trabalham em equipe, têm um perfil mais focado no
planejamento a médio e longo prazo e preferem o feedback formal da organização, que
geralmente é anual. Os Boomers também são identificados como inventores da era “paz e
amor”, pois tinham aversão aos conflitos armados. Preferiam a música, as artes e todas as
outras formas de cultura como instrumentos para evolução humana do que as guerras.
Nos dias de hoje os pertencentes à geração Baby Boomer, em sua maioria, ocupam os
cargos de diretoria e gerência nas empresas. Por exercerem funções de chefia, e muitas vezes
em nível estratégico, chocam-se diretamente contra as gerações mais jovens no que diz
respeito aos seus ideais, o que ocasiona um contraste de comportamento e valores
considerável, que já é apreciado com grande cuidado nos setores de recursos humanos e
estratégico das organizações, que por sua vez tentam administrar positivamente os conflitos e
reverter as diferenças em potenciais de atuação.
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1.2 GERAÇÃO X
A Geração X engloba pessoas nascidas após o “Baby Boom”. Basicamente, essa
geração inclui a população nascida no início de 1960 até o final dos anos 70, mas há
também quem considere como "X" os nascidos no início dos anos 80, no máximo até o
ano de 1982. Não há muita precisão de datas visto que se fala de gerações e alteração no
convívio social e não apenas pontos específicos.
O termo “Geração X” foi criado por Robert Capa em 1950 e intitulou um de seus
ensaios fotográficos, que era sobre jovens mulheres e homens que cresceram depois da
Segunda Guerra Mundial. Segundo o fotógrafo, “nomeamos esta geração desconhecida
como Geração X e, mesmo em nosso primeiro entusiasmo, percebemos que tínhamos algo
muito maior do que os nossos talentos e bolsos poderiam lidar”. Nas palavras do escritor
norte-americano John Ulrich, a geração X sempre foi considerada como um grupo de
pessoas jovens, sem identidade aparente, que enfrentariam um mal incerto, sem definição,
um futuro hostil. Muito rebeldes para os padrões estabelecidos naquele momento, deram
o nome de “X” porque queriam estudar mais para entender seus comportamentos no
mínimo estranhos para a época. Ruptura com as regras e valores das gerações anteriores;
preferência por qualidade e não quantidade; busca por seus direitos; procura de liberdade.
Aparições posteriores do termo, em meados dos anos 1960 e meados de 1970, mudaram
sua abrangência de geração global, para conjuntos específicos de subculturas da
juventude britânica, constituídos principalmente de homens brancos da classe
trabalhadora, desde os modos e seus rivais os rockers até a subcultura punk, mais
abertamente contestadora. O termo “geração X” foi usado, por Jane Deverson, em um
estudo de 1964 a respeito da juventude britânica. Deverson foi convidada pela revista
Woman's Own para entrevistar os adolescentes da época. O estudo revelou uma geração
de adolescentes para quem era normal manter relações sexuais antes do casamento, que
não acreditavam muito em Deus, que não gostavam da Rainha Elizabeth II e não
respeitavam os pais. O termo foi popularizado pelo romance “Geração X: contos para
uma cultura acelerada”, 1991, do autor canadense Douglas Coupland, sobre os jovens do
final dos anos 1980 e seu estilo de vida. Nos Estados Unidos originalmente esta geração
referia-se a "baby bust", geração assim nomeada por causa da queda da taxa de natalidade
após o “Baby Boomers”. São considerados materialistas, competitivos e individualistas.
A Geração X não deseja feedback, prefere que não haja intervenções em seu
trabalho. De acordo com Robbins (2005), a geração X foi notadamente influenciada pela
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globalização, por pais e mães dedicados à sua carreira profissional, pelo surgimento da
Aids e dos computadores. Ingressaram no mercado de trabalho por volta dos anos 1985 a
2000. São profissionais ainda menos dispostos a se sacrificar por seus empregadores do
que a geração anterior e têm como principais valores a obtenção de um estilo de vida
equilibrado, satisfação no trabalho, importância da família e dos relacionamentos.
Gostam da informalidade no trabalho e buscam o equilíbrio entre a vida profissional e
pessoal. Acreditam que o dinheiro é importante e representa um indicador da sua
qualidade profissional, mas estão dispostos a trocar promoções e aumentos salariais por
uma vida com mais tempo para o lazer.

1.3 GERAÇÃO Y
A Geração Y, também denominada Geração da Tecnologia por ter sido a primeira
a crescer imersa nela, é hoje a geração mais nova nas organizações: eles nasceram e
cresceram em meio a esse contexto pós-moderno. Nascidos após os anos 1980
ingressaram no mercado de trabalho a partir dos anos 2000. A sua infância e adolescência
foram marcadas pelo crescimento econômico e fortalecimento do neoliberalismo. Filhos
de pais superprotetores, aprenderam a se acostumar com a lacuna deixada pelos pais
workaholics (viciados em trabalho) que, para compensar a sua ausência, lhes davam tudo
o que queriam. Os valores dominantes dessa geração são a autoconfiança, sucesso
financeiro, independência pessoal aliada ao trabalho em equipe, lealdade a si mesmos e
aos relacionamentos. Segundo Robbins (2005), tendem a enfatizar valores terminais
como a liberdade e uma vida confortável.
Segundo Ana Paula Kuntz (2009), as principais características da Geração Y: são
otimistas em relação ao futuro; comprometidos em mudar o mundo na esfera ecológica;
senso de justiça social - engajam em voluntariados. São bastante informais, agitados,
ansiosos, impacientes e imediatistas; acompanham a velocidade da internet. Tecnologia
e diversidade são coisas naturais na vida. Usam todos os recursos do celular e sentem
necessidade de estar conectados. A falta de cerimônia com os pais leva à indiferença
sobre autoridade. Admiram a competência real e não a hierarquia. Vivem com sobrecarga
de informações, dificultando a correlação de conteúdos. É possível notar nas descrições
da Geração Y a presença de características como impaciência, agitação, necessidade de
estar conectada, indiferença em relação à autoridade e fidelidade a si mesmo. Elas estão
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intimamente relacionadas ao contexto descrito anteriormente e às características que
Dufour (2005) afere aos sujeitos pós-modernos: tendência a fazer vínculos frouxos,
instantaneidade na comunicação propiciada pela tecnologia, necessidade de deixar as
portas abertas, fazendo vínculos e ao mesmo tempo, deixando-os frouxos, lógica de
funcionamento do mercado. As organizações têm despertado para as mudanças do mundo
de trabalho e, para reter e desenvolver seus talentos – principalmente os da Geração Y
que, por estarem ingressando recentemente nas empresas, serão seus futuros líderes –
estão traçando novas estratégias. Segundo Filenga e Vieira (2010), por exemplo, um dos
grandes desafios atualmente para os profissionais é a adequação entre o tempo para o
lazer e o tempo dedicado ao trabalho. Em face dessa demanda de maior flexibilidade no
trabalho, muitas empresas vêm implantando a política de horários flexíveis para conseguir
reter esses profissionais. Considerando a análise do ambiente externo, um dos desafios
para a Gestão de Pessoas é a atração e a retenção de talentos.
Segundo Alexandre Santille (2010), para a Geração Y “a recompensa financeira é
importante, mas também são levados em conta fatores como equilíbrio da vida pessoal,
qualidade dos colegas de trabalho, compromisso com a ética, entre outros”. Outro fator
de grande importância diz respeito às oportunidades oferecidas pela organização para
desenvolvimento e para a construção de uma carreira estimulante. A oferta de desafios na
busca por inovação é também bastante valorizada. Os valores da empresa são também
levados em consideração. “Ética, respeito e responsabilidade são valores conscientes para
o contexto contemporâneo que vivemos e admirados pelas mentes jovens que se mostram
preocupadas com o futuro da sociedade e do planeta”, de acordo com Santille (2010). Os
jovens buscam empresas que possuam uma prática consistente com seus valores e onde
haja uma genuína preocupação com a sustentabilidade. Em relação ao trabalho, para eles
é importante respeitar o equilíbrio com a vida pessoal. Nesse processo de atração e
retenção de talentos, é importante que a empresa tenha clareza do público que ela pretende
atingir. Em entrevista ao Portal Exame (Rocha, 2008), Renato Guimarães Ferreira,
especialista em Recursos Humanos e professor da FGV/SP ressalta que formar vínculos
com a Geração Y tem sido uma tarefa complicada, pois eles buscam acima de tudo o
crescimento profissional. Diante disso, as empresas têm investido em planos de
aceleração de carreira e em incentivos para a permanência em programas de trainee, que
são a principal porta de entrada para esses jovens que, após o término do programa,
ocuparão cargos de liderança nas organizações. O trainee é considerado um jovem com
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potencial para crescer e se desenvolver na organização. Por meio desses programas, as
empresas buscam desenvolver ao máximo o jovem através da delegação de
responsabilidades e de atividades desafiadoras, que ocorrem por meio da rotação de
cargos, por exemplo, além de um acompanhamento contínuo. Na análise do ambiente
interno, o trabalho em equipe é um fator sensível. A Geração Y, mais individualista,
possui maiores dificuldades, é mais imediatista e que ver logo os resultados de seu
trabalho. Outro aspecto importante diz respeito ao feedback. O processo de dar feedback
aos profissionais da Geração Y apresenta algumas particularidades. Devido a seu forte
desejo de ascensão rápida na carreira, essa geração possui forte demanda por feedback, e,
com freqüência, toma a iniciativa de procurar o seu chefe para saber como está o seu
desempenho. De acordo com Filenga e Vieira (2010), a Geração Y espera receber
feedback de todos com quem se relaciona em suas atividades de trabalho, incluindo pares
e subordinados. Para que o processo seja bem sucedido, é necessário que se apresente o
feedback como uma conversa informal, considerando que essa geração é menos
cerimoniosa em relação aos mais velhos ou a figuras de autoridade na empresa, por isso,
a clareza é fundamental para que essa conversa seja visualizada com mais seriedade.
Além disso, a ênfase na sinergia entre gestor e funcionário é importante para ensejar maior
envolvimento. Diante desses desafios, a área de Recursos Humanos deve atuar focada nas
mudanças de seu ambiente externo e, no ambiente interno, estabelecer uma forte parceria
com os Gestores das diversas áreas, pois são eles que vão lidar diariamente com esses
profissionais. A função do RH deverá ser de staff, fornecendo apoio e consultoria para
que seja possível reduzir possíveis conflitos e obter o máximo de produtividade nas
equipes de trabalho. A geração Y é multitarefas, eles querem tudo rápido, questionam as
hierarquias tradicionais, sabem trabalhar de forma colaborativa, gostam de inovação e
tem como lema trabalhar para viver e não viver para trabalhar – ao contrário da Geração
X dos anos 60 e 70, que se sacrificou pela dedicação ao trabalho e tem uma relação mais
complicada com computadores e aparelhos eletrônicos.
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CAPÍTULO II- GERAÇÃO Z E PESSOAS W
2.1 GERAÇÃO Z
Essa geração compreende os nascidos entre o fim de 1992 a 2010, está ligada
intimamente à expansão exponencial da internet e dos aparelhos tecnológicos. As pessoas
da Geração Z são conhecidas por serem “nativas digitais”, estando muito familiarizadas
com a World Wide Web, com o compartilhamento de arquivos, com os smartphones,
tablets, ou seja, estão o tempo todo conectadas, nunca viram o mundo sem internet. É
uma geração hipercognitiva, capaz de viver múltiplas realidades, presenciais e digitais,
ao mesmo tempo. A tecnologia propicia que esses jovens vivam diferentes realidades e
absorvam grande complexidade, com muita informação visual e muitos recursos para
controlar cada passo da vida. Os membros da Geração Z poderão ter muito mais
capacidade de eliminar variadas formas de imprevistos do que as gerações anteriores,
mesmo os Millennials (Geração Y). A partir da tecnologia e do uso intensivo de
aplicativos que contornam problemas cotidianos, os jovens habilitam-se a eliminar toda
sorte de eventos imprevisíveis. Prever, antecipar e simplificar são seus imperativos. O
fato de viverem completamente imersos em tecnologias e redes dá a eles muita margem
de manobra, mobilizando comunicação e ações corretivas em um nível ainda não
praticado ou experimentado por gerações anteriores.
Suas características são:
1- Pragmáticos – são realistas ao extremo, práticos e em busca de satisfazer sua
necessidade financeira e enriquecimento pessoal (no campo emocional e sensorial). São
adeptos do pensamento lógico, autodidatas e responsáveis. Em resumo: vivem de forma
pragmática. Essa característica é mais evidente ainda no Brasil pós-crise.
2- Indefinidos – para a Geração Z, o importante é não se definir. O “eu” é seu reino e seu
lugar. Quebram e contestam vigorosamente todos os estereótipos e não ligam para
definições de gênero, idade ou classe. Hipervalorizam o próprio eu, e por isso,
desconstroem os rótulos, valorizando a identidade fluida. Exaltam a individualidade,
entendem a diferença. É a geração dos amigues.
3- Conversadores (na rede) – Um traço surpreendente dos novos jovens é que eles
constroem e não rompem. Dialogam, entendem e agregam. São avessos à polarização,
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compreendem a diferença. O diálogo é a ferramenta e a rede, seu campo de conciliação.
São ativistas, compassivos e ponderados.
4- Selfies reais – os Zs são pessoa que se mostram por inteiro e sem máscaras. É a primeira
geração que vive a ressaca da vida em rede. A hiperexposição e polarização desmedida
dos Millennials dá lugar à espontaneidade e à vivacidade. São autênticos e espontâneos,
expõem suas fragilidades, intimidade explícita e valorizam a transparência.
5- Comunaholics – transitam por múltiplas comunidades e gostam de fazer parte de
diversos grupos. Não importa a ideologia ou a corrente de pensamento. Sempre há um
ponto de conexão entre as pessoas. Por isso, são radicalmente inclusivos, têm grande
poder de mobilização e seu interesse se conecta amplamente com a diversidade.
6- Meme Thinkers – é uma geração que adotou um novo código universal, baseado em
memes e emojis. Usam a linguagem por códigos para exercitar sua capacidade crítica com
leveza e humor. Uma linguagem conectada com o agora com múltiplas referências, além
de gigantesco poder viral.
Essa geração que busca a verdade acima de tudo. E, por consequência, será
consumidora apenas do que for verdade. Os desdobramentos dessa busca são evidentes:
como nenhuma outra geração precedente, os “Zs” são realmente multitarefa: conversam
com alguém, enquanto enviam Snaps para outro grupo em um show, chamam um Uber e
enviam whats para o grupo da escola. A noção de tempo sequencial dá lugar ao tempo
paralelo, conectado, mobilizável. E a vida em rede deve trabalhar para expurgar tudo o
que é falso ou artificialmente criado ou comunicado.
Os reflexos do comportamento da geração Z formarão o maior abismo geracional
já registrado. Poucos modelos existentes são referenciais para estes jovens. Isso porque
na cabeça deles, empresas precisam ser radicalmente éticas, acessíveis e singulares. Isso
significa que eles buscam empresas nas quais o marketing é o guardião da ética e não das
promessas vãs e da comunicação unidirecional. Claramente, o Z valoriza muito mais o
acesso do que a posse, característica já latente nos Millennials, mas visceralmente
potencializada.
Finalmente, a singularidade irá exigir que cada consumidor seja reconhecido
como único, justamente porque prevalece o “reino do eu”. Como o Z é hipercognitivo,
capaz de transitar por múltiplas realidades, ele também é hiperpersonalista. Quer a
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experiência radicalmente customizada. Viva a segmentação do um. Se a Geração Z
conseguir exercer o poder que prenuncia, a transformação hoje em curso será vista com
saudosismo em poucos anos. O consumo da verdade exigirá empresas capazes de atuarem
de forma singular, acessível e fundamentalmente ética.
Outra característica essencial dessa geração é o conceito de mundo que possui,
desapegado das fronteiras geográficas. Para eles, a globalização não foi um valor
adquirido no meio da vida a um custo elevado. Aprenderam a conviver com ela já na
infância. Como informação não lhes falta, estão um passo à frente dos mais velhos,
concentrados em adaptar-se aos novos tempos.
A Geração Z é um tanto quanto desconfiada quando o assunto é carreira de sucesso
e estudos formais, a maioria já não acredita mais em fazer uma só coisa para o resto da
vida ou passar sua vida profissional inteira em uma só empresa. Muitos da geração Z,
inclusive, trabalham de casa, é o chamado Home Office, seja em um emprego formal em
uma empresa liberal ou informalmente, ganhando dinheiro com blogs, mídia, venda de
anúncios YouTube, publicidade, etc. Segundo especialistas, poderá haver uma “escassez”
de médicos e cientistas no mundo pós-2020, justamente por isso.
Os maiores problemas dessa geração são relacionados à interação social.
Paradoxalmente, por estarem tão conectados virtualmente, muitos deles sofrem com a
falta de intimidade com a comunicação verbal, o que acaba por causar diversos problemas
com as outras gerações. Segundo alguns analistas, essa Geração também é marcada pela
ausência da capacidade de ser ouvinte.
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2.1.1 Características Dos Consumidores Da Geração Z
A geração Z mostra-se exigente, individualista, consumista, menos fiel às marcas
e, absolutamente digital. Possuem interesse em produtos ligados à moda e à vaidade, em
uma busca pela autoafirmação e status social.
Tapscott (2010) utiliza oito normas para caracterizar a geração Z, a qual denomina de
geração internet:
1 - Liberdade: essa geração deseja liberdade em tudo aquilo que faz, desde a liberdade de
escolha à liberdade de expressão. Considera normal a proliferação de canais de vendas e
de tipos de produtos e marcas, ao contrário das gerações mais velhas. Espera escolher
onde trabalhar, utilizando-se da tecnologia para fugir das regras tradicionais do escritório
e integrar a vida profissional à vida doméstica e social.
2 - Customização: é uma geração que costuma personalizar tudo a sua volta: a área de
trabalho do computador, o próprio site, o toque do telefone, as fontes de notícia, o
descanso da tela, o apelido e o entretenimento. Essa customização se estende ao mundo
do trabalho, onde rejeita a padronização de cargos de trabalho.
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3. Escrutínio (minucioso): é investigadora, considera natural pesquisar e acessar
informações a respeito de empresas e produtos, prezando pela transparência.
4. Integridade: ao decidir o que comprar e onde trabalhar, procura integridade e abertura.
A geração internet, seja no papel de consumidora exigente, seja no papel de mão-de-obra
que está pesquisando seu futuro empregador, certifica-se de que os valores da empresa
estão alinhados aos seus próprios valores.
5. Colaboração: caracteriza-se como a geração da colaboração e do relacionamento.
Colabora on-line em grupos de bate-papo, joga vídeo game com vários participantes, usa
e-mail e compartilha arquivos. Influencia por meio de redes, discutindo marcas,
empresas, produtos e serviços.
6. Entretenimento: Deseja entretenimento e diversão no trabalho, na educação e na vida
social, afinal, cresceu em meio a experiências interativas. A paixão pelo entretenimento
cria exigências também para as empresas que querem vender produtos a essa geração, já
que, segundo esta, a diversão ao usar um produto é tão importante quanto o fato de o
produto fazer o que deveria.
7. Velocidade: por ter nascido em um ambiente digital, essa geração conta com a
velocidade. Está acostumada a respostas instantâneas, bate-papos em tempo real, o que
torna a comunicação com colegas, empresas e superiores mais rápida do que nunca. Ao
comprar, deseja entregas rápidas, respostas de suas reclamações.
8. Inovação: deseja produtos inovadores, modernos, pois estes causam inveja nos amigos
e contribui para seu status social e para sua autoimagem positiva. Para essa geração, como
mencionam Gunter e Furnham (1998), ter é ser, julga ser aquilo que consome e possui.
Distorcendo a afirmação de Descartes, considerado o primeiro filósofo “moderno”,
criador da frase “Penso, logo existo”, é a geração do “compro, logo existo.” As coisas que
possui, na forma de bens de consumo, são espontaneamente descritas como fazendo parte
de si mesmo e estão ligadas à autoestima, bem-estar e ao status no grupo.
Loes (2009) e Miles (2001) ressaltam que, na fase da adolescência, o consumo vai além
da necessidade material, ajuda a construir a identidade, sendo concebido como uma forma
de auto-expressão.
A sociedade pós-moderna caracteriza-se por envolver uma vida voltada ao
consumo, pautada pelo incentivo à aquisição de bens e serviços característicos do sistema
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capitalista no qual se vive (BAUDRILLARD, 1995). Os bens deixam de ter apenas um
valor utilitarista e passam a ter significado social. Essa sociedade de consumo é
fortemente influenciada pela publicidade a consumir cada vez mais.
2.2 - PESSOAS W, breve relato.
Existem muitas pessoas que desde os primeiros tempos de web viram na rede um
brilho especial. Não importa a idade, podem ter 5, 15, 20, 40, 60, 80 anos ou mais. São
pessoas curiosas, movidas pelo conhecimento e pelo interesse do próximo, do grupo, são
as pessoas W, que não são identificadas facilmente por nenhuma pesquisa de mercado,
classe ou gênero.
Mesmo aquelas que ainda não têm acesso a um computador já trazem em si um
requisito humano básico de querer trocar, compartilhar e dividir, conhecer. Pessoas W
são intensas e emotivas. Sabem curtir a vida nas ruas, na praia, na montanha, ou na
literatura, ficção, tevê e cinema, assim como da mesma forma se encantam com as
possibilidades da internet. Podem até trabalhar e ficar durante horas conectadas, mas
sabem entrar e sair das telas sem confundir uma coisa com outra, abrindo e fechando
portas sem perder a noção da realidade.
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CAPÍTULO III – AS ORGANIZAÇÕES E AS GERAÇÕES
No cenário globalizado atual, comparar gerações é muito difícil se pensarmos que
antigamente as gerações eram formadas a cada 25 anos, entretanto, nos dias de hoje, um
quarto de século é praticamente um século. As coisas, as relações familiares, de trabalho,
etc. mudam cada vez mais rápido. O que não ocorre, no entanto, é a mudança, na mesma
velocidade, da mentalidade dos colegas de trabalho. Diante disso, especialistas apontam
que a criação de novas classes genealógicas está surgindo a cada 10 anos. Estas novas
classes implicam diretamente na forma de como as novas pessoas agem e consomem
produtos e serviços. Estes reflexos impactam diretamente nas empresas, mas não só em
vendas, a troca de experiências no ambiente de trabalho entre as gerações, onde os mais
velhos aprendem com os mais novos (ou se recusam e geram conflito no escritório), o
gerenciamento de conflitos e resolução de problemas hoje é feito em períodos cada vez
menores, muito pelo fato dos jovens resolverem mais rapidamente e sempre procurarem
a forma mais fácil de ser feita. A preocupação do universo empresarial com essa geração
deve acontecer desde agora. Uma nova conduta da carreira está se formando: o
profissional não quer mais perdurar em uma organização durante anos.
A geração mais recente, a geração Z está sempre em busca de novidades. E a
grande questão é que as empresas não pensam em investir em talentos que repentinamente
podem sair da corporação. O esforço de recrutar, selecionar e desenvolver profissionais
corre o risco de ser em vão, vide a rotatividade que essa nova geração irá impor e o grande
desafio será que as corporações criem programas atrativos para a carreira e valorizem
seus profissionais, a fim de reter seus talentos. “Acredito que, cada vez mais, o mercado
tende a trabalhar por projetos. Permanecer durante muito tempo em uma mesma
organização é um conceito que está diminuindo e tendência é que seja eliminado de
acordo com os anos”, opina Eline Kullock, presidente do Grupo Foco, consultoria de RH.
Tal geração chega ao mercado de trabalho com forte característica de executar
multitarefas, fato esse que pode ser positivo por um lado, no entanto, existe também um
lado negativo: são pessoas que não tem o foco como seu forte e poderão tornar-se
profissionais dispersos, que se concentram muito menos em uma só ocupação. O desafio
estará em capacitar líderes que consigam uma boa comunicação, uma excelente relação
inter e intra-pessoal e que mantenha a equipe focada e motivada.
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A presença das gerações X e Y serão fundamentais para que haja uma maior
educação profissional do que é ou não correto, apesar de, inevitavelmente, haver o
conflito de gerações, a Z precisará muito da X, por exemplo, que ainda estará no mercado
de trabalho. Os ensinamentos dos profissionais mais velhos, que estão acostumados com
foco em resultado e metas, serão benéficos e vão fazer com que as gerações interajam
dentro da empresa.
A Geração Z é mais individualista, impaciente e ainda mais conectada à tecnologia
do que a Geração Y (Mendonça, 2011), esses jovens (hoje ainda adolescentes) exigirão
adaptações nas organizações e bastante preparo dos gestores para gerenciar as suas
expectativas e direcioná-los na carreira. Para a área de Recursos Humanos, mais um
desafio a frente: conhecer o perfil dessa geração e posicionar-se estrategicamente, para
que possa inseri-la no trabalho da forma mais adequada a fim de que todo o seu potencial
seja aproveitado.
As organizações devem se conscientizar que o desenvolvimento profissional é um
dos três principais fatores que aumentam a lealdade e o engajamento dos funcionários.
Por isso, é imprescindível que as corporações ofereçam treinamento e capacitação
contínua aos profissionais. O RH das organizações deve atuar focado nas mudanças de
seu ambiente externo e, no ambiente interno, estabelecer uma forte parceria com os
Gestores das diversas áreas, pois são eles que vão lidar diariamente com esses
profissionais. A função do RH deverá ser de staff, fornecendo apoio e consultoria para
que seja possível reduzir possíveis conflitos e obter o máximo de produtividade nas
equipes de trabalho.

3.1 Líderes - Gerenciadores De Conflitos Entre As Gerações.

O principal desafio na gestão de pessoas é saber lidar com cada uma das gerações
inseridas no mesmo cenário e aproveitar ao máximo o que cada uma tem de melhor, para
obtenção e superação de resultados cada vez mais desafiadores e para a perpetuação da
organização neste mundo globalizado. Cabe aos líderes e gestores de pessoas buscar
estratégias para trabalhar de maneira equilibrada e produtiva, com os indivíduos das
diferentes gerações. Além disso, estes próprios indivíduos devem estar conscientizados e
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preparados para tornar essa convivência a mais agradável e produtiva possível dentro das
organizações. As convivências das gerações no âmbito empresarial podem gerar muitas
divergências e discórdias, mas também quando bem geridas trazem resultados positivos
e saudáveis.
Hoje o grande desafio do líder é conquistar essa geração denominada Z, pois
querendo ou não são testemunhas, muitas vezes, de histórias de seus antepassados (que
vestiram a camisa da empresa e foram demitidos nas crises), esses jovens passam a se
envolver mais com o propósito do trabalho do que com o fato de estar empregado e com
a instituição em si. Esse jovem busca algo que o motive e com o que se identifique. Se
houver condições financeiras e estiver insatisfeito, vai mudar de emprego com muito mais
desprendimento — afirma João Brandão, professor da FGV- o chefe tem um papel
importante para ajudar no amadurecimento dessa nova geração.
A partir de um comportamento mais questionador e seletivo, prezam por outros
valores que não a liderança e a estabilidade, como nas gerações Y e X. As empresas
enfrentam maiores desafios para manter esses profissionais que estão entrando no
mercado, visto que, tal geral se posiciona de maneira mais enérgica, o que leva as
empresas a se esforçar mais em oferecer um ambiente agradável. Muito além de ter
salários altos, a qualidade de vida no ambiente de trabalho é requisito numero um dos
jovens colaboradores.
Contudo, não se trata de oferecer o que os jovens desejam, não se trata de ceder
plenamente às suas vontades. É necessário estabelecer um equilíbrio entre a vontade da
empresa de reter tais profissionais, e em contrapartida, fornecer condições para um pleno
desenvolvimento profissional. Trata-se de um encontro de interesses. A empresa quer a
inovação, a agilidade e o talento desse jovem, que, por sua vez, busca um ambiente
agradável para trabalhar, onde possa ter flexibilidade nos horários, falar de igual para
igual com todos e acreditar que pode ajudar a mudar o mundo. E a competência para fazer
acontecer tudo isso é do líder.
Ter qualidade de vida no trabalho não significa total liberdade, ausência de regras
ou responsabilidades. Respeito, empatia e educação são coisas que não mudam,
independentemente de gerações, e vão premiar todas as relações.
A tendência é haja um ajuste natural por parte das empresas, para não perder seus
talentos, e dos jovens, para não se manterem ociosos. Porém, cabe salientar que há outros
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parâmetros importantes que cabem em tal análise, como o âmbito social ou geográfico.
É notória a diferença entre jovens de classes distintas, onde a necessidade faz a ocasião.
3.2-Gerenciando Conflitos Entre As Gerações
Os principais conflitos geracionais se dão em virtude das diferenças entre tais. Um
exemplo típico na grande maioria das organizações é ter como gestor um funcionário da
geração X, atuando há vários anos na empresa com visão e valores totalmente
incorporados. Ele está no mesmo emprego desde que saiu da faculdade e se um dia perder
aquele trabalho, por qualquer motivo que for, sentir-se-á sem rumo. Este funcionário
precisa gerir ao mesmo tempo seu analista (geração Y) que chegou formado há pouco
tempo, cheio de novidades, ideias, multiplataforma e também o estagiário (geração Z),
ainda na faculdade, introvertido, que só se manifesta quando formalmente convidado para
tal e por tudo isso considerado desinteressado. Vai haver conflitos nesse ambiente de
trabalho. É inevitável. Em uma apresentação de ideias, talvez o gestor não vá entender
todas as tecnologias utilizadas pelos demais, talvez o uso do celular, indispensável para a
ocasião, não seja bem visto por ele. Para os demais, mais novos, por muitas vezes uma
reunião física é perda de tempo, contraproducente em tempos de Skype e vídeoconferências.
O excesso de criatividade das gerações mais recentes, se não bem direcionado
poderá ocasionar perda de produtividade, bem como, as ideias do gestor, por melhores
que sejam, podem não ser bem aproveitadas, ou aproveitadas ao máximo, se ele ignorar
que há uma tecnologia que facilita o que ele está propondo e se recusa a conhecê-la.
Para vencer os desafios que vão aparecendo no decorrer do tempo, é necessário,
primeiramente, entender os diferentes estilos de trabalho: A geração X não gosta de ser
gerenciada nos mínimos detalhes, enquanto a geração Y preza por instruções específicas
para realizar tarefas. Vale lembrar que, ainda que os mais antigos não apreciem ser
monitorados, gostam de saber do processo, entender como tudo é realizado e fazer parte.
A geração Y visa mais a estrutura e o resultado final do processo, mas quer tomar suas
próprias decisões e fazer conforme entendem ser melhor para o processo. No caminho
gostam de receber feedback. Segundo os consultores, portanto, os mais velhos desejam
saber o “como”, enquanto os jovens querem saber o “porquê”. É preciso levar em conta
os valores: Cada geração protege seus valores e os conflitos em decorrência disto podem
ser uma ameaça a eles. A geração X, por exemplo, ainda no pensamento anti-guerra dos
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anos 70, valoriza, e muito, o espírito de equipe, cooperação e comprometimento, enquanto
a geração Y prefere tomar uma decisão unilateral e agir, de forma isolada. Já a geração Z
valoriza equipes abertas e honestas, que colaborem juntas – e gosta de ter muitas opções
para escolher entre elas. As percepções devem ser compartilhadas: Quando funcionários
de duas ou mais gerações estão envolvidos em um conflito no ambiente de trabalho, eles
podem estabelecer um bom diálogo compartilhando suas opiniões. Os mais velhos podem
sentir a falta de formalidade e o jeito, talvez, ofensivo dos Z, enquanto os jovens podem
se sentir desrespeitados se os X não valorizam suas percepções e insights. É válido ter
grupos distintos criando quadros com pontos de vista que mais valorizam. Funciona como
um lembrete visual a todos e mostra, de maneira clara, a diferença entre as gerações, além
de ser uma atividade divertida que não julga se são errados ou certos os valores de cada
pessoa, apenas respeitando-os. Cada geração tem o seu valor, é preciso que se valorize o
melhor de cada uma; não se deve mudar as experiências de vida das pessoas, no entanto,
é válido trabalhar para que as atitudes no ambiente de trabalho e as expectativas delas
sejam as melhores possíveis. Um X conhecedor do mercado, que é frustrado pela falta de
experiência demonstrada por um Z pode, por meio de sua autoestima e bom senso, se
tornar um mentor. “Pelo que tenho visto em minha experiência, relata, se você quer
resolver problemas com uma solução criativa, vá em direção aos jovens. Estudos mostram
que as pessoas imersas na tecnologia digital são 10% melhores na resolução de problemas
do que seus parceiros mais velhos. Não acredite que as decisões e soluções possam vir
apenas dos mais experientes. Os Y são a geração mais criativa que temos visto nos últimos
tempos. Utilize as habilidades de cada geração da melhor forma possível!” Buscar ponto
em comum pode fazer a diferença: a geração Y tende a valorizar segurança e estabilidade
mesmo que precisem mudar constantemente de emprego, já os X são mais resistentes a
mudanças, mas ambos atribuem importância a treinamento e desenvolvimento. Tanto Y
como Z depositam um grande valor na flexibilidade do ambiente de trabalho, além de
prezarem o balanço entre vida pessoal e profissional. Os X e os Y se sentem mais
confortáveis com a diversidade e estilos de vida alternativos. É preciso descobrir os
pontos em comum e também as diferenças entre as gerações. Ajudá-los a perceber, em
equipe, como eles podem utilizar suas forças em conjunto. Trazer até eles a consciência
sobre o ciclo de gerações para que descubram onde se encaixam. Aprendizado nunca é
demais, é possível aprender sempre. Cada geração possui lições valiosas para ensinar
umas às outras. Os X têm a sabedoria, o conhecimento e os “truques” de que os jovens
precisam. A geração Y é conhecida por sua lealdade e habilidade de mediação. Já a
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geração Z está mais antenada ao ambiente de trabalho do futuro, ao marketing e às
tendências de mercado.
3.3-A Inserção Da Geração Z No Mercado De Trabalho
A geração Z já começou a ingressar no mercado de trabalho e a grande
preocupação por parte das empresas é como receber essas pessoas e como sua chegada
impactará nos processos internos e no público consumidor. Diferente das anteriores, este
novo grupo de profissionais cresceu e se desenvolveu com o advento da tecnologia
totalmente ao seu favor. A habilidade e intimidade com os eletrônicos e a velocidade da
informação é algo natural. Conectados com o mundo digital, os jovens que nasceram nos
anos 90 chegam ao mercado de trabalho esperando por um mundo semelhante ao seu,
conectado, aberto ao diálogo, veloz e global. Às empresas, fica a opção de encarar essa
mudança e atualizar seus negócios, criando novas formas de liderança e motivação, ou
lutar contra a maré e manter-se conservador frente às alterações ocorridas nos últimos
anos. Por estar em constante mudança e querer desafios contínuos, reter esses talentos
será um desafio para as empresas. A permanência durante muitos anos, em uma mesma
organização, será algo utópico e as corporações terão que saber extrair o melhor destes
profissionais enquanto estiverem atuando na companhia. Caberá aos gestores esta função.
3.4 Um Game No Processo Seletivo
As formas de recrutar também estão mudando, um exemplo é um estilo de
processo seletivo que uma empresa adotou, lançando uma ferramenta onde os jovens
podem buscar emprego via celular. Trata-se de um aplicativo em forma de um game que
o interessado na vaga de jovem aprendiz baixa em seu celular e joga. Por meio desse jogo,
serão avaliadas as suas habilidades, comportamento e hábitos. A ideia é que o jogo seja a
primeira etapa do processo seletivo, para fazer a combinação de cada jovem com as vagas
oferecidas. Além de games, são propostas dinâmicas, testes de línguas estrangeiros.

3.5 Um Depoimento
Abaixo segue o depoimento de Nicolas Muller, conhecido como boss supremo,
criador do “Oficina da Net” e fruto da geração Y:
“Meu depoimento sobre a minha geração:

21

Esta é a classe genealógica que eu pertenço, são as pessoas nascidas após 1980 até
meados da década de 1990. Minha infância foi de brincar na rua, tive videogame desde
meus 5 anos de idade, um Atari, lindo. Passava muito tempo sobre minha bicicleta, meus
anseios eram por terminar a aula de manhã e poder ir pela pacata cidade em que morava
no interior do Rio Grande do Sul.
Não gostava muito de estudar, ainda não gosto, aliás estudo só o que me convém,
minha memória é muito volátil, dificilmente conseguiria assimilar tudo da escola e das
coisas que mais gosto de fazer/trabalhar. Não sou um “nativo digital” igual a geração Z,
aqui no Brasil, vi tudo acontecer, por volta do ano 2000 tive meu primeiro contato com o
tão famoso computador, o MS-DOS ainda corre em meus neurônios. Aprendi muito sobre
a mais famosa, a INTERNET, hoje vivo disto e para isto. Meu jeito de consumir é primeiro
pesquisar para depois comprar, o que meus pais, da geração X faziam de forma
“primitiva”, indo de loja em loja, ouvindo a opinião única dos vendedores.
Sou empreendedor, mas ainda tenho resquícios quando preciso arriscar, isto
muito se deve ao fato de estar em uma geração mediana, onde a geração X, preferia ficar
estável ao tentar arriscar, e a geração Z que prefere arriscar do que estagnar".
A tabela abaixo faz um paralelo sucinto das gerações X,Y e Z.

CONCLUSÃO
A gestão de pessoas em ambientes multigeracionais é realidade na grande maioria
das organizações. Em equipes em que Baby Boomers, Geração X e Geração Y convivem
e precisam gerar resultados, a relação entre chefes e subordinados, a atração e a retenção
de talentos e os processos de dar e receber feedback são algumas das áreas que têm
despertado a atenção dos RHs das empresas.
O enfoque dado às gerações neste trabalho não pretende criar estereótipos e, com
isso, desconsiderar as diferenças individuais. Cada indivíduo possui as suas
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particularidades, porém, a compreensão mais geral acerca da geração à qual ele pertence
pode fornecer subsídios para uma melhor adequação das políticas e práticas das empresas
no atual contexto de trabalho. As organizações, hoje, valorizam a informação e o
conhecimento como ativos estratégicos e devem investir em ações para que esses ativos
não sejam perdidos. Assim, a área de Gestão de Pessoas é vista em muitas empresas como
uma área estratégica, pois é ela que provê a organização das pessoas e, consequentemente,
das competências necessárias para que conquiste seus objetivos. Para isso, precisa atrair
os melhores profissionais, retê-los e motivá-los no trabalho. E esses processos podem ser
bastante diferentes se forem focados na Geração Y ou na Geração X, por exemplo. As
organizações são um organismo movido a idéias que devem ser oxigenadas para que não
permaneçam estagnadas perante as mudanças dos seus contextos interno e externo e, por
isso, não devem temer o choque cultural que a Geração Y tem gerado. Observa-se que os
perfis de cada geração produzem impactos na Gestão de Pessoas em seus diversos
processos. Considerando o enfoque nas gerações adotado neste artigo, é essencial para a
organização conhecê-las para que a empresa possa otimizar a performance dos
profissionais de todas as gerações, reduzindo conflitos e a resistência às mudanças e
maximizando a produtividade. O cenário atual é de constantes transformações. A Geração
Z. Mais individualistas, impacientes e ainda mais conectados à tecnologia do que a
Geração Y exigirão adaptações nas organizações e bastante preparo dos gestores para
gerenciar as suas expectativas e direcioná-los na carreira. Para a área de Recursos
Humanos, mais um desafio a frente: conhecer o perfil dessa geração e posicionar-se
estrategicamente, para que possa inseri-la no trabalho da forma mais adequada a fim de
que todo o seu potencial seja aproveitado.
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