BISUS
BOLETIM DE INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

O Objetivo deste Boletim é promover o interesse dos
alunos da PUCSP em colaborar com pesquisas sobre o
tema de Inovação e Sustentabilidade como uma forma de
contribuir com uma cultura de Desenvolvimento
Sustentável na Universidade.

BISUS 1s 2012
Nº1
ADEQUAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO NO BRASIL DO SÉCULO XXI
Raissa Falcão Macêdo
A INFLUÊNCIA DA PUBLICIDADE DE EMPRESAS DE CERVEJA NO JOVEM
CONSUMIDOR
Thamer As’adudeen
EMPREGO OU TRABALHO? AS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS
Maria Luisa Ferreira Alves da Silva
FONTES DE ENERGIA: UM PROBLEMA QUE ATINGE TODA UMA SOCIEDADE
Henrique Amadeo de Macedo
LOGÍSTICA REVERSA
Wellinton Pinheiro Silva
NEXIALISMO
Paulo Henrique Gonçalves dos Reis
O ABISMO DA MULHER NAS ORGANIZAÇÕES E NA SOCIEDADE
Natália Maria Komatsu Dian
O BRASIL NA SUSTENTABILIDADE MUNDIAL
Vitor Canabarro Vaz

O IMPACTO DAS EMBALAGENS SUSTENTÁVEIS NA VISÃO DO CONSUMIDOR
Mariana Figueira Padovani
RECICLAGEM INDUSTRIAL
Bruno Ruivo Mariano
SUSTENTABILIDADE, PEQUENAS ATITUDES QUE SOMADAS FAZEM UMA
GRANDE DIFERENÇA
Marina Boccato Vilar

PONTÍFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO
PAULO
Faculdade de Economia, Administração,
Contabilidade e Atuariais.

ADEQUAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO NO BRASIL
DO SÉCULO XXI

Aluno: Raissa Falcão Macêdo

Prof. Arnoldo José de Hoyos Guevara

1° Semestre 2012
Sumário
Introdução ......................................................................................................................... 1
Capítulo 1 – História do Mercado de Trabalho no Brasil................................................. 2
1.1 - Mercado de Trabalho no século XIX e XX.......................................................... 2
1.2 - Mercado de trabalho – século XXI ...................................................................... 4
1.3 - Mercado de trabalho no Brasil atual .................................................................... 9
Capítulo 2 – As mudanças ocorridas no mercado de trabalho do Brasil. ....................... 16
2.1 - Mudança em relação aos profissionais devido à Economia. .............................. 16
2.2 - Crescente demanda do curso técnico ................................................................. 22
2.3 - A redução da desigualdade de renda no Brasil .................................................. 23

Capitulo 3 – Investimento na Educação ......................................................................... 27
3.1 - A Educação é um fator primordial ..................................................................... 27
3.2 - Qualificação passa a ser direito do trabalhador.................................................. 29
3.3 - Influência da importância do tema meio ambiente na determinação de cargos . 30
Conclusão ....................................................................................................................... 33
Bibliografia ..................................................................................................................... 34

Figura 1 - Imigrantes italianos na produção cafeeira, região Sudeste no final do século XIX.
5
Figura 2 - trabalho na fábrica (na cidade) no século XIX.

5

Figura 3 - Trabalhador rural.

6

Figura 4 - Trabalho rural com tecnologia.

7

Figura 5 - Trabalho atual na fábrica.

8

Figura 6 – Gráfico da porcentagem da população adulta com ensino superior.

9

Figura 7 - Tabela que mostra as pessoas de 23 anos ou mais de idade com curso superior
(graduação, mestrado ou doutorado) – Brasil – 2000.
10
Figura 8 - Tabela das Profissões Regulamentadas de Nível Superior, Brasil 2004.

12

Figura 9 – Gráfico que demonstra a distribuição das pessoas de 10 anos ou mais de idades
ocupadas no Brasil em 2007.
14
Figura 10 - Concurso de beleza - Miss Rio 2011.

17

Figura 11 - Concurso de beleza, Rio de Janeiro – 1930.

18

Figura 12 - Figura 12 - Loja da avenida central, no Rio de Janeiro em 1906.

19

Figura 13 - Vitrine da loja Shop 126 - 2011 - Rio de Janeiro.

20

Figura 14 - Gráfico: Quantas vezes a renda dos 10% mais ricos é maior do que a dos 10%
mais pobres.
23
Figura 15 - Diferença de renda.

25

Figura 16 – Educação.

28

Figura 17 - Embalagens recicláveis da Natura.

31

Introdução

Este trabalho apresenta uma visão do sistema educacional, o qual apresenta falhas,
porém com a ajuda da tecnologia e da conscientização sobre a sustentabilidade, há uma
melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores, além de ocorrer um aumento na renda.
O conjunto de informações refere-se, de início, à história do Mercado de Trabalho
baseado na economia dos séculos XIX e XX. Além disso, há dados coletados para
demonstrar a constante mudança na educação desde 2000 até 2011. Um dos dados
principais relatados nesse trabalho é a reportagem que mostra a aprovação da qualificação
como um direito do trabalhador.
A qualificação dos trabalhadores gera vários benefícios, dentre eles há a
racionalização e a conscientização dos materiais consumidos. O foco dessas características
é obter um desenvolvimento sustentável, garantindo uma melhor condição de vida para as
próximas gerações e para o meio ambiente.
Pretende-se, com este volume, mostrar opções de estruturas que podem resultar na
adequação das pessoas quando ingressam no mercado de trabalho do Brasil do século XXI.

Capítulo 1 – História do Mercado de Trabalho no Brasil

1.1 ‐ Mercado de Trabalho no século XIX e XX

O trabalho no Brasil sofre influência do processo de formação do mercado e das
profissões existentes. Ao longo do capítulo será tratado sobre esse processo e como o
mercado de trabalho começou a ser tão abrangente e a ter várias frentes.
O movimento de transição do trabalho escravo para o trabalho livre é um ponto
importante no estabelecimento do mercado de trabalho no Brasil do século XIX. As
características desse processo explicam a recorrente abundância de força de trabalho
disponível para o processo de industrialização conhecido pelo país durante o século XX.
O império estabeleceu duas leis que condicionaram a constituição do mercado livre
antes da abolição do trabalho escravo na década de 80 no século XIX.
Umas dessas leis é a lei que define a propriedade privada das terras ocupadas, ou
seja, em 1850 as terras começaram a ser tituladas por aqueles que as ocupavam. Essa
regulamentação reconheceu a propriedade das terras do regime sesmarias, devendo as
demais ser destinadas pelo Estado à propriedade privada, através de uma compensação
financeira estipulada pelo mesmo.
Essa partícula forma de estabelecimento garantiu a titulação das terras ocupadas por
aqueles que predominavam e o resto não tinha espaço para garantir alguma posse e, por
isso, acabavam subordinando-se ao trabalho no latifúndio. Essas terras eram produtoras de
açúcar e ouro, portanto as pessoas que tinham posse e o próprio governo enriqueceram ao
possuí-las. Pode-se afirmar , segundo Carvalho Franco, que o modo de regulamentação da
propriedade privada da terra impediu o seu acesso aos trabalhadores livres, constituindo-se
a raiz do problema agrário no país e o instrumento básico para a subordinação do trabalho.
De acordo com Lamounier a outra lei que merece menção é a de 1879, pois esta
regula a relação de trabalho no regime de colonato e parceria. Essa lei reconhecia o caráter
privado da relação de trabalho, dando autonomia ao proprietário no estabelecimento do
contrato, ou seja, este podia romper a qualquer momento com o contrato.
A política de imigração adotada com o advento da República em 1889 também
ajudou no processo de influencia em relação ao trabalho na história do Brasil.
A população brasileira estava concentrada nos estados da Região Norte
(Pernambuco, Ceará e Bahia) e nos estados da Região Sudeste (Rio de Janeiro e Minas
Gerais) devido ao processo de ocupação territorial no período da Colônia. A expansão
cafeeira em direção a São Paulo mudou essa concentração e mostrou os limites da
disponibilidade local de mão-de-obra.
Na segunda metade do século XIX a concentração das atividades governamentais e
de serviços na cidade do Rio de Janeiro reabsorveu a disponibilidade de mão-de-obra
existente. Sabe-se que a primeira fase da expansão cafeeira no Estado não atrapalhou
muito pra absorver o suficiente da mão-de-obra ainda restante na região sudeste. Nessa
região a disponibilidade encontrada em Minas Gerais propiciou limitadamente sua expansão

cafeeira. Conclui-se que ao encontrar terras de melhor qualidade e um mercado
internacional em expansão há um problema: o suprimento da mão-de-obra.
Diante disso percebe-se que uma coisa depende da outra, ou seja, o trabalho como
um todo influencia a economia do país inteiro e a determinação de uma união que pudesse
relacionar a variedade dos trabalhos a fim de melhorar a condições financeiras de modo
geral, isto é, melhorar o ambiente político, econômico e social do Brasil.

1.2 ‐ Mercado de trabalho – século XXI
O mundo do trabalho no século XXI relaciona o capital e o trabalho, os quais fazem
parte de um processo contraditório, ou seja, estão enraizados em esferas diferentes do
processo social de produção. No capitalismo, o trabalho depende do capital e vice-versa
para o desenvolvimento das forças produtivas.
De acordo com Silvia Correia o trabalho encontra-se fragmentado na produção
devido à divisão social e técnica. O capital, apesar de pertencer ao mesmo processo, não se
encontra fragmentado. O capital possui autonomia a partir do momento em que comanda as
forças produtivas, tendo a hegemonia que se expressa na gestão territorial.
Para Marx, o trabalho constrói a história, sendo, portanto, o motor estruturante da
sociedade. Porém, com o estabelecimento da propriedade privada capitalista, a consciência
dos trabalhadores enfraqueceu-se. No capitalismo, o trabalhador, ao transformar a natureza,
só tem acesso aos produtos dessa transformação por meio do salário que recebe em troca
do trabalho que realizou. Logo, o salário é uma mediação histórica.
Com os dados feitos pelo estudo em caso é possível concluir que o trabalho em si é
uma mediação entre o homem e a natureza e com as mudanças ocorridas do século XIX e
XX para o XXI este passa a ser mediado pela troca de mercadorias. Consequentemente
passa a existir uma dupla formação: o homem começa a pensar que as mercadorias
ganham autonomia e dominam o conjunto das relações sociais. Quando a mercadoria não
produz bens de uso acaba ocorrendo uma coisa muito comum, a qual é o fetichismo da
mercadoria. Os pressupostos necessários que deveriam fazer parte da produção do valor
passam a ser manipulados pelo sistema capitalista, cuja mercadoria obtém a mais-valia
(trabalho extra, o qual não pago da forma mais justa).
Diante de tudo isso, há o resultado dos pressupostos para a geração do valor: o
tempo de trabalho passa a ser imposto pelo empregador ao empregado a partir de
determinações sociais e tecnológicas; a utilidade de energia também é determinada
conforme a necessidade da produção que acompanha a valorização do capital; a
sociabilidade do trabalho é submetida aos fatos históricos hegemônicos, fazendo com que o
trabalhador não reconheça seu trabalho como uma coisa boa ou de utilidade para si a não
ser para troca de outras mercadorias, ou seja, com o desenvolvimento tecnológico as
pessoas passaram a ser mais consumistas e, assim desejando cada vez mais coisas “fúteis”
e esquecendo dos valores que nos são ensinados quando crianças . Portanto, “a alienação
é a luta do capital para sobreviver à luta do capital para subordinar o trabalho” (ANTUNES,
1999, p. 132). Assim, a alienação acaba aprisionando tanto o trabalhador quanto o trabalho.
Outro ponto observado no século XXI foi a ocorrência do estreitamento das
contradições do capitalismo financeiro no campo e na cidade. No século XIX o trabalho no
campo era assim:

Figura 1 ‐ Imigrantes italianos na produção cafeeira, região Sudeste
no final do século XIX.
Fonte: Editora Scipione

Figura 2 ‐ trabalho na fábrica (na cidade) no século XIX.

Uma boa parte das famílias, empresas e países ainda estão nesse estágio da
organização que foi fruto da Revolução Industrial do século XIX que gerou o conflito Capital
x Trabalho.
Atualmente há uma mudança, a
qual pode ser observada a partir das fotos:

Figura 3 ‐ Trabalhador rural.
Fonte: http://dfrural.wordpress.com/2011/05/06/cna‐e‐senar‐
apresentam‐acoes‐para‐modernizar‐a‐qualidade‐do‐trabalho‐
no‐campo/

Essa foto representa um trabalho rural. Neste caso o
trabalho é manual e o lugar tirado foi em Brasília em 2007. Porém sabe-se que
devido ao desenvolvimento que ocorreu com a influência da tecnologia é possível
também fazer este trabalho com máquinas como esta da foto abaixo:

Figura 4 ‐ Trabalho rural com tecnologia.
Fonte: Agrolink

Trabalho atual na fábrica:

Figura 5 ‐ Trabalho atual na fábrica.
Fonte: Revista do Brasil Edição 68 Fevereiro de 2012 (Reportagem Oportunismo na sacola)

Com os dados coletados acida é possível notar a mudança que foi ocorrendo no
Brasil conforme a evolução econômica, política e econômica.

1.3 ‐ Mercado de trabalho no Brasil atual
Em 2000 as contradições entre profissionalizantes e mercado de trabalho, de acordo
com o IBGE eram: “apenas 6,37% da população com 23 anos ou mais de idade, no Brasil,
tem educação formal de nível superior. A situação do Brasil em relação aos países membros
da OCDE é, no mínimo, preocupante. A média desses países é de 22% da população adulta
com ensino superior completo (Gráfico)”.

Figura 6 – Gráfico da porcentagem da população adulta com ensino superior.
Fonte: OECD, Factbook 2006, Economic, Enviromental and Social Statics, Brasil: IBGE, Censo Demográfico.

É possível observar muitas áreas de formação, as quais são influenciadas pelo
nosso modelo de ensino, pois a maioria dos formados obteve seu diploma de nível superior
em cursos associados às profissões regulamentadas. Segundo a pesquisa do estudo em
questão, os cursos com maior representação de graduados são todos de profissões
regulamentadas e agregam 73 % do total do estoque de mão-de-obra com mais de 23 anos
de idade e formação superior (Direito, Administração, Pedagogia, Engenharias, Letras,
Ciências Contábeis e Atuariais, Medicina, Ciências Econômicas, Comunicação Social,
Odontologia, Psicologia, Biologia e Enfermagem). Nota-se essa afirmação na tabela abaixo:

Figura 7 ‐ Tabela que mostra as pessoas de 23 anos ou mais de idade com curso superior
(graduação, mestrado ou doutorado) – Brasil – 2000.
Fonte: IBGE, Censo Demográfico. Tabulação dos autores de: Ensino universitário, corporação e
profissão: paradoxos e dilemas brasileiros (NUNES, Edson; MARQUES DE CARVALHO, Márcia).

O Brasil é um país que não conseguiu adequar-se ao mercado de trabalho, pois este
“determina” as profissões a partir das necessidades sociais, políticas e econômicas de
antigamente. Esquecendo-se que muitas profissões como engenharia ambiental, professor
de matemática, professor de física, entre outros estão em defasagem. A consequência
dessa ação é o aumento de pessoas que se formam em profissões e não conseguem
exercê-las por causa do excesso de pessoas que já trabalham nessas mesmas áreas, além
disso, também há o problema da educação que também precisa ser resolvido e a
sustentabilidade que precisa ser seguida, ou seja, a comunidade acadêmica deveria
proporcionar diversas profissões que estão em falta para conseguirem ajudar, por exemplo,

o meio ambiente, que é um assunto atual e de extrema necessidade.
A educação superior brasileira
ainda está “presa” à definição das 43 profissões regulamentadas. Em 2004, os
cursos/programas de graduação correspondentes às profissões regulamentadas
respondiam por 67,07% do total de 18.644 cursos existentes (Tabela 1). Analisando o
número de alunos matriculados no ano em questão, nota-se que, do total de 4.163.733
alunos, estavam matriculados em cursos de graduação vinculados às profissões
regulamentadas 79,67% (3.317.158 alunos).

Figura 8 ‐ Tabela das Profissões Regulamentadas de Nível Superior, Brasil 2004.
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Fonte: MEC/Inep, Censo da Educação Superior, 2004.
a entre formação e
ocupação deve-se, ao modelo educacional, historicamente “preso” às profissões
regulamentadas, que não mais atende à realidade efetiva da sociedade brasileira, ou seja,
falta qualificação adequada ao mercado de trabalho.
Diante disso conclui-se que é necessário definir um projeto estratégico de médio e
longo prazo para a formação no Brasil. De acordo com o trabalho (Ensino universitário,
corporação e profissão) pesquisado: “Um projeto que ressalte a preocupação com a
formação continuada e o desenvolvimento de um ensino capaz de proporcionar a
empregabilidade dos estudantes em uma economia baseada na aquisição de habilidades”.
Segundo o IBGE, em 2008, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad)
demonstrou avanços no mercado de trabalho brasileiro, especialmente nas regiões Norte e
Nordeste do país. De 2007 para 2008, o setor da construção civil gerou cerca de 900 mil
novos postos de trabalho em todo o país, fazendo com que o percentual de trabalhadores
aumentasse para 2,8%, totalizando 92,4 milhões de pessoas de dez anos ou mais de idade.
A formalização foi outro destaque, com ampliação dos empregados com carteira assinada,
de 33,1% dos ocupados em 2007 para 34,5% em 2008, isto é, um acréscimo de 2,1 milhões
de pessoas nessa categoria. A escolaridade dos trabalhadores também melhorou: as
pessoas com 11 anos ou mais de estudo passaram de 39,0%, em 2007, para 41,2%, em
2008.

Verifica-se no gráfico abaixo a distribuição das pessoas de 10 anos ou mais de
idades ocupadas no Brasil em 2007:

Figura 9 – Gráfico que demonstra a distribuição das pessoas de 10 anos ou mais de idades ocupadas no Brasil em
2007.
Fonte: IBGE, Diretoria de pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios 2007.

A Pnad constatou mudanças na distribuição das pessoas de 10 anos ou mais de
idades ocupadas no Brasil de 2007 para 2008, ou seja, 92,4 milhões de pessoas ocupadas
em 2008 eram dividias em:









58,6% (54,2 milhões de pessoas) - empregados;
7,2% (6,6 milhões) - trabalhadores domésticos;
20,2% (18,7 milhões) - trabalhadores por conta própria;
4,5% (4,1 milhões de pessoas) - empregadores;
5,0% (4,6 milhões) - trabalhadores não remunerados;
4,5% (4,1 milhões) - trabalhadores na produção para o próprio consumo
0,1% (0,1 milhão) - trabalhadores na construção para o próprio uso.

Sabe-se que o mercado de trabalho acompanha a economia do país, por isso é
possível observar a redução de empregados de 2007 para 2008, porém há um percentual
de trabalhadores na produção para o próprio consumo que antes não tinha. Além disso,
destacou-se o crescimento dos empregados com carteira de trabalho assinada, de 33,1%
para 34,5% dos ocupados, totalizando cerca de 31,9 milhões de empregados registrados,
2,1 milhões a mais que no ano anterior (aumento de 7,1%). A região Norte teve aumento de
2,1 pontos percentuais (20,9% para 23,0%) no emprego com carteira assinada. No Sul, o
crescimento foi de 1,6 ponto percentual (37,2% para 38,8%), e no Sudeste, de 1,4 ponto
percentual (42,2% para 43,6%).
Outra consequência
ocorrida foi tanto o rendimento dos trabalhadores, quanto o de todas as fontes e o domiciliar
tiveram crescimentos de 2007 para 2008 (1,7%, 2,0% e 2,8%). Os dois primeiros,
entretanto, aumentaram em taxas menores que nos anos anteriores.
Segundo IBGE: “De 2007 para 2008, no Brasil como um todo,
alguns indicadores de educação mantiveram o ritmo gradual de avanço observado nos
últimos anos: a taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais de idade, por
exemplo, passou de 10,1% em 2007 para 10,0% em 2008; e a média de anos de estudo
aumentou de 6,9 para 7,1 anos - mas ainda não representava o ensino fundamental
concluído. Nesse período, a taxa de analfabetismo funcional caiu de 21,8% para 21,0%, e a
frequência a escola das crianças de 6 a 14 anos subiu de 97,0% para 97,5%.”
Com todos esses dados pesquisados e estudados pode-se afirmar que
o Brasil está evoluindo aos poucos, embora esteja em desvantagem em relação aos outros
países. De acordo com os gráficos existe uma vantagem crescente nos períodos analisados.

Capítulo 2 – As mudanças ocorridas no mercado de trabalho do Brasil.

2.1 ‐ Mudança em relação aos profissionais devido à Economia.
Os anos 90 foram marcados por mudanças importantes ocorridas no mercado de
trabalho brasileiro, as quais são: a recessão econômica do período 1990/92, a abertura
comercial, o ajustamento no setor privado em busca de maior competitividade, o plano de
estabilização econômica e a privatização. Essas mudanças influenciaram a ocupação, a
desocupação e o rendimento dos indivíduos. O número de trabalhadores na indústria de
transformação diminui bastante, entretanto, aumentou o número de trabalhadores nos
setores de "prestação de serviços" e do comércio. É possível notar também pesquisas feitas
pelo IBGE que relataram o declínio do número de pessoas trabalhando com carteira
assinada, ou seja, registrados e aumento do número de pessoas trabalhando sem carteira
assinada e por conta própria.
O avanço da tecnologia é um dos
principais motivos dessas mudanças ocorridas no mercado de trabalho, dentre elas há a
eliminação de postos de trabalho na indústria. As novas tecnologias de informática e de
comunicação, como o aparecimento de máquinas, acabou provocando o desaparecimento
de várias categorias de ocupação. O setor de serviços que absorvia a mão-de-obra também
está sendo invadido por novas tecnologias e, por isso, não foi possível gerar postos de
trabalho em quantidade suficientes para impedir o crescimento do desemprego. Desde
então, as organizações, em busca de maior destaque competitivo, fizeram a reestruturação
administrativa e introduziram novas técnicas de racionalização do trabalho que geraram
maior produtividade, maiores lucros, em contrapartida, mais desemprego. O trabalho
autônomo expandiu-se bastante nos anos 90 comparado à década anterior. A qualidade
desse trabalho ainda é um ponto de questionamento dos estudiosos do assunto.
Atualmente há todo tipo de
empregador e de empregado, pois as profissões são diversas, embora poucas sejam
valorizadas e apoiadas. Por este mesmo motivo que as pessoas acabam escolhendo as
mesmas profissões que muitos já exercem, deixando assim indivíduos formados sem
trabalho.
Os empregadores valorizavam aquele perfil de profissional que é
tradicional e não tem ambição para inovações. Era muito comum que um profissional
ingressasse na empresa e permanecesse nela até se aposentar, tendo assim, mudança
nenhuma. Hoje este perfil não é mais tão apreciado, pois pode passar a impressão de
estagnação e comodismo, características que as empresas definitivamente não desejam em
seus funcionários.
As empresas atualmente preferem profissionais que
passaram por experiências diferentes, que tenham um bom currículo, pois estes
demonstram que foram capazes de se adaptar a outros ambientes corporativos, além de
possuírem bagagem profissional diversificada e terem a ambição de crescer na empresa e
com a empresa, inovando e obtendo bons resultados para a organização. Entretanto,
algumas vezes o anseio influenciado pela flexibilidade em atuar em várias empresas pode
ser prejudicial, uma vez que esta atitude pode ser interpretada como sinal de precipitação e
instabilidade.
Segundo pesquisas a estabilidade profissional está entre os 10 requisitos mais apreciados
pelas empresas para uma contratação, tendo uma posição superior à questões importantes
como nível salarial e o número de promoções anteriores.
A oferta de postos de trabalho, como já

foi demonstrado, está cada vez maior, diversificada e flexível, porém o profissional não
dispõe da formação necessária. Por isso a reportagem “Qualificação pode passar a ser
direito constitucional do trabalhador” será de grande importância para as mudanças que
virão acontecer futuramente, principalmente em relação à sustentabilidade.
Empresas/organizações/trabalhos não agem de acordo com o melhor para o meio ambiente,
não o agredindo, porque muitas vezes há uma defasagem na qualificação dos trabalhadores
e das organizações em todos os termos, além disso, é um processo considerado caro.
Um modo eficiente para solucionar o
problema (Agredir o meio ambiente) seria, além de qualificar os trabalhadores para cargos
de emprego que estão em falta, apresentar cargos muitas vezes desconhecidos e
desvalorizados que poderiam ajudar o meio ambiente. De acordo com William Bridges, “Os
trabalhadores precisam esquecer completamente os empregos e procurar, em vez disso, o
trabalho que precisa ser feito – e então se organizarem quanto à melhor maneira de realizar
o trabalho”.
A mudança sobre como os trabalhos eram vistos e
como são avaliados atualmente ocorreu de forma natural de acordo com o desenvolvimento
econômico, político e social do Brasil. É possível observar algumas mudanças mínimas em
trabalhos como: Concurso de beleza, Produção de roupas femininas, Medicina, Trabalho
executivo, entre outros.
Atualmente (2011), os concursos de
beleza ocorrem de uma forma diferente do que ocorria em 1930. Pode-se concluir isso
diante das fotos a seguir:

Figura 10 ‐ Concurso de beleza ‐ Miss Rio 2011.
Fonte: Candidatas ao concurso Miss Rio 2011, foto adicionada, do:
missesestaduais

Figura 11 ‐ Concurso de beleza, Rio de Janeiro – 1930.
Fonte: Concurso de beleza, Rio de Janeiro – 1930.

Outro trabalho comparado é o trabalho sobre a produção das roupas femininas.
Antigamente, como observado na foto abaixo, as mulheres iam às lojas e “montavam” a
roupa do jeito desejado, ou seja, escolhia a cor, o tamanho, o tecido, entre outras coisas.
Atualmente há lojas femininas com várias opções de roupas já prontas e as cliente podem
prova-las e se gostarem é só pagar e levar, porém também há alfaiates e costureiras como
tinha antigamente para fazer a roupa escolhida pela cliente. Conclui-se nesse caso que a
grande mudança foi obter o poder de escolher se quer comprar a roupa já pronta ou se quer
“monta-la” de acordo com seu gosto.

Figura 12 ‐ Figura 12 ‐ Loja da avenida central, no Rio de Janeiro em 1906.
Fonte: Coleção Folha de S.Paulo – Fotos Antigas do Brasil
Esta foto
ocorreu em 1906, na Loja da avenida central, no Rio de Janeiro.
Folha de S.Paulo relatou sobre foto a seguinte observação: “Clientes em loja de
roupas aparentemente em moda feminina. No início do século 20, se dizia de loja de roupas
feitas, uma vez que muitas pessoas recorriam aos alfaiates e costureiras para fazer ternos e
vestidos sob medidas”.

Figura 13 ‐ Vitrine da loja Shop 126 ‐ 2011 ‐ Rio de Janeiro.
Fonte: Site da Loja Shop 126 ( Marca Carioca)

Essa foto é atual (2011), da loja shop 126, a qual é uma loja do Rio de janeiro. Podese observar o grande número de opção de roupas para as clientes.
Pode-se observar com essa pesquisa que muitos empregos que mudaram, porém
estes não perderam o mesmo foco: Maior Produtividade e Lucro. Atualmente muitos
trabalhos estão se encaminhando para o lado mais ambiental. Um exemplo: empresas que
antes focavam no baixo custo e no lucro passaram a fazer recursos prezando a
sustentabilidade, como a utilização de embalagens descartáveis.
O Grupo Pão de Açúcar foi um dos ingressantes nessa onda de sustentabilidade, a
qual foi ocasionada devido à agressão feita ao meio ambiente.
A entrevistada na Revista Ambiental de 2010, Ligia Dall Acqua Korkes, gerente do
Grupo Pão de Açúcar, relatou a opinião de Paulo Pompilio, diretor de Responsabilidade
Social do Grupo Pão de Açúcar, em relação à sustentabilidade: “o desenvolvimento e
implantação das tecnologias sustentáveis é um processo de contínuo aprendizado e
evolução; a decisão pelas soluções implantadas tiveram como objetivo sensibilizar e
mobilizar nossos clientes, parceiros e colaboradores em torno dessa causa e, assim,
promover movimentos relevantes em toda cadeia de valor”.
O único supermercado da América Latina conseguiu a aprovação do United States
Green Building Council (USGBC), a qual é a ONG mais conhecida do mundo no ramo de
certificação ambiental de edificações, devido às suas mudanças, prevalecendo sempre o
meio ambiente. O Grupo Pão de Açúcar expandiu supermercados sustentáveis, obteve
certificados pela Leed (Leadership in Energy and Environmental Design), além disso, este
investiu em programas de estações de reciclagem, ações para redução de consumo de
água e energia e sacolas retornáveis, deixando de lado as sacolas de plástico. Obtendo
assim, selo verde em mãos e certificação garantida.

O objetivo do supermercado, segundo Ligia Dall Acqua Korkes, é promover
sustentabilidade. Identifica-se essa conscientização na fala da gerente do Grupo de Pão de
Açúcar: “Temos contato direto com o consumidor através das rádios e televisões internas.
Já fizemos vídeos informativos sobre os benefícios das sacolas retornáveis contra as
desvantagens das sacolas plásticas, divulgamos e estimulamos nossas estações de
reciclagem, entre outras”.

2.2 ‐ Crescente demanda do curso técnico
Milhões de alunos se inscrevem no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de
acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira,
Inep/MEC, do total de inscritos, mais de 400 mil pretendem obter a certificação do ensino
médio. Por isso é necessário pensar em alguma medida para conseguri atender essa
grande massa de pessoas que estão entrando no mercado.
“Nem todo aluno que termina o ensino médio tem que obrigatoriamente ir para o
superior”, comenta o coordenador-geral de Planejamento e Gestão da Rede Federal de
Educação Profissional, Marcelo Machado Feres. “Hoje, as chances de empregabilidade são
muito maiores para quem tem o nível técnico porque o país precisa de profissionais no
mercado de ponta”, diz.
O país precisa de profissionais de nível técnico para garantir crescimento, por isso
optar pela alternativa de apostar na qualificação oferecida pelas escolas técnicas, que têm
cursos voltados para o aluno que vai cursar - ou já cursou - o ensino médio e quer aprender
uma profissão, pode ser a solução para conseguir atender essa grande demanda de
pessoas entrando no mercado de trabalho. Há mais de cem anos as escolas técnicas fazem
parte da rede de ensino brasileira, mas apenas nas últimas décadas destacaram-se,
conseguindo ultrapassar a marca de mais de 300 unidades em todo país.
Segundo o que foi relatado no jornal Folha, através da reportagem de Marcos de
Vasconcellos, "a busca por cursos profissionalizantes e técnicos no exterior aumentou em
2010. A expectativa do mercado é que a demanda seja ainda maior em 2011". "Das oito
empresas especializadas em intercâmbio consultadas pela Folha, todas apontaram o
crescimento das vendas de cursos de negócios, marketing, design, moda e gastronomia em
países como Austrália, EUA, Inglaterra, Itália e Canadá”, acrescenta Marcos.
A expectativa do governo do Brasil é de dobrar o número de escolas técnicas nos
próximos anos. As escolas profissionalizantes oferecem do ensino técnico de nível médio
até a pós-graduação, incluindo licenciaturas e cursos superiores. “No passado a elite ia para
a escola e a mão de obra ficava à margem”, de acordo com a E T E C P r e f e i t o A l b e r t o
F e r e s . “Mas hoje temos uma nova classe média, uma nova demanda de mercado
também. O país precisa imensamente do nível técnico para garantir um crescimento
sustentável”, acrescenta Feres.
Objetivo principal é o investimento na igualmente da qualidade dos cursos. As
escolas técnicas são vistas como recursos para a capacitação profissional, com estudos que
podem ser integrados (médio e técnico juntos), subsequentes (técnico após a conclusão do
ensino médio) ou concomitantes (ensinos médios e técnicos em escolas diferentes, mas
com currículos articulados). O foco é promover cidadãos com formação autônoma e
qualificação profissional. “O MEC privilegia a qualidade dos cursos porque estudar por
estudar não tem significado para ninguém: tem que ter objetivo”, diferencia Feres.
As instituições de ensino técnico, embora sejam subordinadas à Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC), têm
autonomia didática, financeira e administrativa, ou seja, é possível acompanhar a demanda,
aumentando a oferta dos cursos técnicos.

2.3 ‐ A redução da desigualdade de renda no Brasil
A diferença de renda entre indivíduos existe há muito tempo em todas as sociedades
e esta propicia mover-se, a partir do próprio esforço, de uma classe social mais baixa para
outra mais alta.
O termo desigualdade social ocorre desde antes da escravidão, e as pessoas, de
acordo com Tatiana Gianini, sempre tiveram esse pensamento: “os pobres ficam com o
papel de injustiçado e os ricos com o papel de exploradores”. Porém essa visão está tendo
algumas mudanças devido à redução da desigualdade de Renda no Brasil.
Uma parcela grande da humanidade do Brasil não tinha boas condições de vida:
Educação, Saúde, Lazer, entre outros. Em contrapartida a pequena elite esbanjava no luxo
em excesso. Mas as coisas mudaram a partir da chegada do Plano Real em 1994. Com
esse Plano as pessoas passaram a ter acesso aos bancos, ou seja, as pessoas de baixa
renda começaram a utilizar o crédito e consumir as mesmas coisas que os indivíduos de
renda alta.
O abismo da diferença de renda foi diminuindo cada vez mais, chegando a deixar o
Brasil como o país que mais reduziu o distanciamento entre um subordinado e o chefe. Essa
comparação foi feita pela OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico) com 29 países.

Figura 14 ‐ Gráfico: Quantas vezes a renda dos 10% mais ricos é maior do que a dos 10% mais pobres.
Fonte: Veja, São Paulo, 7 de março, 2012‐ Gráfico.

Os dados coletados pela reportagem (O ABISMO FICOU MENOR) de Tatiana
Gianini, na revista Veja de março de 2012, foram as maneiras consagradas de medir a
desigualdade de renda. O índice de Gini, cuja escala varia de zero, menos desigual, a 1,
mais desigual, abrange toda a sociedade e é o mais usado para avaliar as disparidades
sociais no Brasil. Entre 1995 e 2008, o coeficiente de Gini caiu de 0,605 para 0,549.

Na comparação dos extremos da população a diferença de 1995 para 2008 também
foi absurda. Em 1995, a renda média dos 10% mais ricos era 83 vezes maior do que a dos
10% mais pobres. Essa relação passou a ser 50 vezes menor em 2008 e, pelo jeito que está
se encaminhando, a tendência é diminuir cada vez mais essa desigualdade.
Na reportagem são demonstrados trabalhos que obtém diferenças de renda que diminuíram,
como:


Gerente de hotel X Assistente administrativo: Em 2002. O salário do gerente
era 3,2 vezes o do assistente. Atualmente é aproximadamente 2,6 vezes;
 Pedreiro X Arquiteto: Em 1995 o salário do arquiteto era 10,5 vezes o do
pedreiro. Atualmente é aproximadamente 6,6 vezes;
 Garçom X Gerente de restaurante: Em 1995 o salário do gerente era 2,75
vezes o do garçom. Atualmente é cerca de 2 vezes.
Verifica-se a imagem da Gerente de hotel Hyatt Carolina Korody e do Assistente
administrativo Daniel Nascimento abaixo:

Figura 15 ‐ Diferença de renda.
Fonte: Veja São Paulo 7 de março 2012‐ Artigo

Percebe-se com a pesquisa feita por essa reportagem que a desigualdade de renda
diminuiu desde 1995 devido ao capitalismo e à evolução econômica do Brasil. Nota-se que
as mudanças ocorridas para se obter essa evolução foram:






Os Brasileiros estão estudando mais
A informalidade no mercado de trabalho caiu
A inflação foi controlada
Aumentou a oferta de crédito Pessoal
Foram criados programas assistenciais como o Bolsa Escola (hoje Bolsa
Família)
Essa reportagem passa um gancho para a melhoria da educação no Brasil, pois sem esta
nenhum país consegue crescer economicamente, politicamente ou socialmente. É preciso
de qualificação nos trabalhos para conseguir bons resultados e redução da desigualdade de
uma forma geral.

Capitulo 3 – Investimento na Educação
3.1 ‐ A Educação é um fator primordial
A educação é considerada, atualmente, um fator primordial devido às consequências
que esta pode trazer, dentre elas há a qualificação dos trabalhadores, a melhor condição de
vida das pessoas, a racionalização na utilização dos recursos e dos materiais, obtendo
assim, a sustentabilidade.
Nos últimos anos o Brasil ainda não tinha obtido uma redução na desigualdade de
renda, até aos poucos conseguir diminuir essa disparidade social. Em 2010, pela primeira
vez na história do nosso país, a classe C tornou-se majoritária. E esse processo só está
melhorando cada vez mais. Segundo o Ministério da Fazenda, até 2014 as classes D e E
continuarão a encolher de 44 e 29 milhões para 40 e 16 milhões, representando menos de
30% da população total do País. Esse progresso permitiu que os problemas diminuíssem e
consequentemente muitos indivíduos conseguissem ingressar no mercado de trabalho sem
prejuízos.
Uma renda maior de modo geral garante além uma ascensão na economia do país,
uma melhor educação para as famílias, gerando assim melhores condições de vida para os
trabalhadores do Brasil. Embora o sistema educacional seja muitas vezes falho e ainda não
garanta a igualdade de oportunidades, ocorreu um progresso substancial na escolaridade da
população brasileira, passando de 5,2 anos de estudo para 7,5 anos, com aumento de 40%.
Diante disso sabe-se que a primeira coisa que o governo tem que investir é na
educação. Segundo José Luiz Rossi: “Apesar de todas as carências e limitações, o povo é
sábio e já aprendeu que o único caminho para ascensão social é a educação”.
As consequências do foco em educação estão
por todos os lados. Atualmente é raro encontrar empregados domésticos com menos de 40
anos de idade, apenas 11% deles têm menos de 24 anos. Além disso, há a escassez da
mão de obra para trabalhos de baixa qualificação, e isso se deve ao fato de que as pessoas
estão preocupadas em buscar atividades que possam crescer profissionalmente e tenham
uma renda maior.
Segundo José Luiz Rossi, “A nova classe média brasileira é
totalmente consciente da importância da educação, ocupando o topo das suas prioridades,
que passou de 7º para 2º lugar na lista das preocupações do brasileiro. O resultado prático
da relevância da educação para a classe média é que 68% dos filhos têm escolaridade
superior à de seus pais, comparado com 10% nas classes mais altas”.
Verifica-se na foto abaixo que educação
pode ser passada de geração para geração ou como foi afirmado no estudo em questão:
Que os mais novos ensinem para os mais velhos.

Nota-se com a pesquisa em questão que sem educação ninguém vai pra frente, nem
mesmo o próprio país. Precisa-se de muito investimento nessa área para que haja bons
recursos, os quais possam garantir oportunidades igualitárias para os indivíduos do Brasil.

Figura 16 – Educação.
Fonte: Blog da Secretaria da Educação Solonópole – CE

3.2 ‐ Qualificação passa a ser direito do trabalhador

O Brasil começou a investir na educação e para isso propôs uma Emenda na
Constituição. Uma reportagem recente feita por Karla Alessandra demonstra até onde a
evolução do Brasil pode chegar a levar o trabalhador aos seus direitos atuais. O nome da
matéria é: Qualificação pode passar a ser direito constitucional do trabalhador.
A qualificação profissional poderá passar a ser
um dos direitos dos trabalhadores. A Câmara, que estava analisando a proposta de Emenda
à Constituição (PEC 42/11), inclui esse direito no artigo 7º da Constituição Federal. Segundo
dados do IBGE, em dezembro de 2010, a taxa de desocupação da população
economicamente ativa foi de 5%. Estudo do Ipea, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada,
mostrou que oito em cada dez desempregados não conseguem emprego por falta de
qualificação profissional.
O presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Ensino Técnico
Profissionalizante, deputado Marçal Filho, do PMDB do Mato Grosso do Sul, relata que ,na
opinião dele, a proposta vai assegurar a profissionalização, que é um dos grandes
problemas dos trabalhadores atualmente.
"O que está acontecendo no nosso país hoje não é a falta de emprego é a falta da
qualificação de mão de obra. Muitos trabalhadores acabaram ficando defasados em relação
a esses novos tempos de novas tecnologias e muitos deles estão fora do mercado de
trabalho justamente pela falta de oportunidade porque eles acabaram não se reciclando
para isso."
O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Vieira da
Cunha, do PDT gaúcho, apresentou aprovação em relação a proposta do ponto de vista
técnico.
"A proposta está perfeitamente adequada à Constituição Federal, aliás, ela vem ao
encontro de todos os princípios da Constituição que, como todos nós sabemos, foi uma
Constituição que procurou avançar no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores tanto
urbanos como rurais”.
De acordo com a reportagem, a Proposta de Emenda à Constituição que inclui a
qualificação profissional entre os direitos dos trabalhadores será analisada por uma
comissão especial, e logo em seguida, deve ocorrer a aprovação em Plenário por três
quintos dos deputados em dois turnos.

3.3 ‐ Influência da importância do tema meio ambiente na determinação de
cargos

Sustentabilidade é um termo utilizado para conceituar ações e atividades humanas
que tem como objetivo: suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem
comprometer o futuro das próximas gerações. Sabe-se que a sustentabilidade faz parte do
desenvolvimento econômico e do material que não agride o meio ambiente, pois os recursos
naturais são utilizados de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro. Seguindo
estes parâmetros, a humanidade pode gerar oportunidades que garantam o
desenvolvimento sustentável.
Segundo João Paulo Amorim, “a Sustentabilidade é um termo que adquiriu uma
importância sem precedentes e já faz parte da rotina de inúmeras empresas. Esse conceito
está na boca dos empresários, na cabeça dos banqueiros, registrado em inúmeras
propagandas dos mais diversos produtos. Está também nas atitudes de quem anseia por um
mundo melhor, sempre levando em consideração o uso racional dos recursos naturais. As
ações de sustentabilidade e preservação ambiental têm conquistado cada vez mais espaço
nas estratégias de negócios e são responsáveis pela sobrevivência de grandes, médias e
micro empresas no mercado”.
A sociedade civil tem se organizado para exigir diferentes atitudes por parte das
empresas. Trata-se de movimentos que buscam colocar o Brasil em constante crescimento
econômico, aliando equilíbrio ambiental com justiça social, bases fundamentais da
sustentabilidade. Desde a década de 80, as grandes companhias têm feito, a passos lentos,
campanhas verdes e de responsabilidade socioambiental. Um exemplo é a Natura que, no
período que ingressou no mercado, já preservava o ambiente.
A história da Natura da ênfase ao fato desta ter sido sempre sustentável. Na década
de 70 não era comum o tema sustentabilidade ter grande importância nos valores de muitas
empresas, por isso muitos não acreditavam no futuro da Natura. Mas esta se mostrou forte,
chegando a atingir as classes A e B, tornando-se líder de mercado, foi eleita a melhor
empresa de cosméticos, cresceu 5,5 vezes no setor econômico e financeiro e conseguiu
atingir seu objetivo principal tornando-se umas das melhores empresas sustentáveis de
acordo com a Revista Exame.
Identifica-se na imagem abaixo, materiais com embalagens recicláveis da Natura:
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Figura 17 ‐ Embalagens recicláveis da Natura.
na concorrência.
Um
ponto Fonte: Blog Ambiente Reciclável
importante é a relação que esta tem com as ciências sociais, quando passa seus valores
através da marca para os consumidores. Verifica-se no livro “Natura – A Realização de um
Sonho” essa relação quando a Natura quer passar o “cheiro do lugar”, no caso da empresa,
para as pessoas, ou seja, esta quer passar não só o cheiro dos produtos como as boas
relações pessoais, o clima da empresa e os valores através de seus produtos, sua cultura e
sua marca.
Nota-se com todas essas informações que uma empresa pode lucrar e fazer bem ao
próximo e a natureza ao mesmo tempo, basta ter o recursos suficientes. Um dos principais
recursos seria a qualificação dos trabalhadores, pois a partir dela é possível obter
racionalização e conscientização.
O mercado de trabalho está cada vez mais abrangente e no momento um trabalho muito
solicitado é o relacionado à meteorologia.
Segundo Arielli Secco, “A importância de entender os sinais meteorológicos vai além
das situações do cotidiano”. Essa afirmação baseia-se a partir da citação de Luiz Cavalcanti,
chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do Instituto Nacional de Meteorologia
(Inmet): “A capacidade de prever o tempo e o clima é essencial para um país como o Brasil,
seja pela sua extensão territorial, pela atividade econômica baseada na agricultura, na
pecuária e na pesca, como também para garantir a segurança alimentar através de uma
previsão de safra confiável, utilizando os conhecimentos e a tecnologia à disposição da
meteorologia”. As previsões meteorológicas são relevantes também para diminuir os efeitos

de catástrofes naturais, pois quando ocorre um cenário de mudanças climáticas, é possível
alertar os profissionais para a frequência cada vez maior de fenômenos como ventos
intensos, enchentes, tempestades e tornados.
Diante disso nota-se que para se obter trabalhos que gerem oportunidades e
promovam sustentabilidade é preciso de qualificação dos trabalhadores e , para isso,
necessita-se de um maior investimento na educação.

Conclusão

A pesquisa do estudo em questão relata dados históricos do Mercado de Trabalho,
que demonstram a ascensão da economia do Brasil, ocasionando uma melhora no sistema
educacional. Nota-se a redução de analfabetos, o aumento de anos de estudo, a redução da
desigualdade de rendas, entre outros. Segundo Sócrates, “Existe apenas um bem, o saber,
e apenas um mal, a ignorância”. Diante disso, pode-se considerar que a competência está
diretamente relacionada à educação.
O foco do trabalho é demonstrar que a educação tem um papel fundamental na
preparação das pessoas para ingressarem no mercado de trabalho. O bom desempenho
nas atividades do cotidiano, já não garante mais uma empregabilidade estável e segura, por
isso há uma grande taxa de desemprego. De acordo com William Bridges “Os trabalhadores
de hoje precisam esquecer completamente os empregos e procurar, em vez disso, o
trabalho que precisa ser feito – e então se organizarem quanto à melhor maneira de realizar
o trabalho”. Conclui-se que, atualmente, os trabalhos que representam maior necessidade
são os que estão relacionados ao meio ambiente. Por isso é demonstrado nos dados
coletados um trabalho que está sendo bastante procurado, o qual é a meteorologia, pois
este ajuda nos projetos baseados no tema sustentabilidade.
A qualificação para os cargos de trabalho é exigida, atualmente, não
só no Brasil, mas no mundo. Sabe-se que, ao obter a educação e a qualificação necessária,
o desenvolvimento sustentável poderá atingir seu objetivo principal: não prejudicar mais o
meio ambiente, garantindo assim, uma boa qualidade de vida para as próximas gerações.
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1.O Problema
1.1.Introdução:
O mundo vem mudando constantemente devido ao surgimento de novas
tecnologias, novas profissões, entre outros aspectos que influenciam as mudanças no
mercado empresarial, tornando o meio organizacional cada vez mais competitivo. E o
marketing se encaixa nesse contexto de mudanças com a função de analisar, ativar e
adaptar-se a esse mercado “mutante”.
Uma das ferramentas do marketing é a publicidade usada para influenciar o
consumo de um determinado produto por seu público-alvo, leva informações para esse
público que significa onde o cliente pode encontrar o produto, o preço, entre outras
funções.
Um mercado que cresceu bastante nos últimos anos e foi percebido pelo
marketing é o de bebidas alcoólicas com foco principalmente na cerveja; pois o produto
alcançou um novo público que são os jovens com faixa etária de 18 a 23 anos.
A cerveja é a bebida mais consumida do Brasil principalmente nas regiões Sul e
Sudeste, segundo dados do Sindicerv. A cidade de São Paulo adotou esta característica,
por isso é notável perceber porque o número de barzinhos, restaurantes cresce tanto na
cidade.
O marketing que tem a capacidade de influenciar o consumo deve tomar
cuidado, pois essa influência nos jovens pode começar bem antes dos 18 anos, portanto
precisa haver um controle eficaz das peças publicitárias do marketing.

Qual a influência do marketing, através de suas peças publicitárias, no consumo
de cerveja dos jovens entre 18 a 23 anos na cidade de São Paulo? Essa influência pode
começar bem antes dos 18 anos?

1.2.Objetivos:
1.2.1.Objetivos Finais
• Entender as características da publicidade de cervejas e o que possa influenciar
o consumo desse produto pelos jovens.
1.2.2.Objetivos Específicos
• Mapear as estratégias de marketing embutidas nas publicidades de cerveja.
• Verificar se a propaganda interfere na escolha de jovens menores de 18 anos.
• Listar os conceitos de propaganda mais atrativos utilizados.
1.2.3.Objetivo do grupo:
• Produzir um artigo.
1.3.Hipóteses
• Saber se o poder do marketing vai além da propaganda e interfere nos hábitos
dos jovens consumidores e a influência nos menores de 18 anos é uma estratégia não
intencional.
1.4.Delimitação do Estudo
Este projeto de pesquisa delimitou-se em recolher informações das peças
publicitárias de empresas de cervejas, de jovens consumidores de cerveja encontrados

em barzinhos na cidade de São Paulo na idade de 18 a 23 anos, a influência do poder do
marketing nos menores de 18 anos.
O estudo ficará restrito as relações de marketing quanto ao consumo de cerveja e
seus aspectos em relação aos menores de 18 anos. Não será objeto de estudo o consumo
de cerveja por menores de 18 anos em relação à lei, não entrar na área de Direito.
1.5.Relevância do Estudo
O tema é interessante, instigante, se relaciona com os jovens e o poder de
influência do marketing. O marketing é uma área que encanta a todos, até pessoas que
não trabalham nessa área. O marketing está no nosso cotidiano a todo o momento como
nas propagandas de tv, na internet.
Então a partir desse encantamento do marketing, ver essa relação no consumo de
cerveja entre os jovens na cidade de São Paulo, pois a cerveja é a bebida mais
consumida do país, os jovens estão bebendo cada vez mais; e a cidade de São Paulo
com grandes diversidades de pessoas.
E se esse poder do marketing no consumo de cerveja acaba sendo uma estratégia
não intencional para com os menores de 18 anos.
1.6.Definição dos termos
Influência está relacionada a parte do marketing de definir o que seu cliente vai
usar, vai consumir, esta influência é o poder de persuasão do marketing. Publicidade é
ferramenta do marketing pra levar informações ao público e promover o produto para
ocasionar um bom desempenho no mercado em ralação aos concorrentes.
Empresas de cervejas como Skol, Brahma, entre outras, quais são suas
estratégias usando a publicidade para atingir o jovem consumidor de 18 a 23 anos.

2.Referencial Teórico
2.1.Influência do marketing na sociedade
O marketing encontra a necessidade dos consumidores para transformar essa
necessidade em produto para proporcionar satisfação, um bom desempenho para a
empresa ocasionando um prestígio para a organização e encantando funcionários,
talentos, fornecedores, investidores para trabalhar na empresa. E o marketing
proporciona também a melhoria na qualidade de vida da sociedade.
Um produto de boa qualidade sem marketing não rende, mas já um produto de
pequena qualidade com um bom marketing pode durar. O marketing determina o que é
bom para a sociedade e se uma pessoa rejeita esse marketing, o produto do momento,
ela é “excluída” do grupo social, é vista como uma pessoa diferente, estranha.
Um bom exemplo são os celulares, Ipad, Iphone num ambiente escolar,
universitário; as pessoas que tem mais condições, ganham status com esses produtos,
são vistas como populares na maioria do caso, são aceitas por grupos mais facilmente;
pois estão na moda, tem o melhor produto do momento. E o marketing acaba definindo
quem está ou não nesse grupo.
2.2.Características do mercado de cervejeiro
O Brasil só perde para a China segundo o Sindicerv que é o Sindicato Nacional
da Indústria de Cerveja. Com 45% da população brasileira bebendo frequentemente
alguma bebida alcoólica, sendo 70% entre os homens e 30% entre as mulheres
consomem a mesma. Então a partir desses dados as empresas buscam nichos de
mercado, buscam se segmentar cada vez mais para atender melhor esses clientes de um
mercado promissor. E nos últimos anos só vem aumentando o consumo de cerveja,
principalmente entre os jovens.

Em uma pesquisa simples feita por meu colega e eu, como fonte de pesquisa
para este projeto, fomos atrás do perfil do jovem consumidor brasileiro de faixa etária
de 18 a 23 anos. E os dados são que 70 % possuem celular e;. 40% possuem cartão de
crédito; 50% possuem carro e 60 % possuem conta no banco.

Gráfico 01: Representa o perfil dos jovens consumidores de cerveja
Fonte: gráfico elaborado pelos autores com dados da pesquisa de campo
A partir desta pesquisa simples percebemos que a cerveja atinge bastante os
jovens de classe A e B, isso está relacionado ao poder do marketing, e consumir cerveja
traz uma aceitação pelo grupo no ambiente em que você está. E o fato de 70%
possuírem celulares e 50 % possuírem carros, mostra que uma necessidade completa a
outra; ter um carro bom, o celular do momento, consumir cerveja, este é o padrão de
vida do jovem, é o que uma pessoa precisa ter para ser aceita pela maioria. E o
marketing, a publicidade tem essa função de definir o que você consume, o que você vai
fazer, qual o seu grupo.
2.2.1.Cerveja-Público Jovem

O consumo de cerveja no Brasil, possui como atual foco os jovens. Segundo
pesquisas, é notável que esse consumo é mais aparente entre pessoas de 18 a 23 anos.
Através de muitos estudos do ambiente, as empresas de marketing criaram uma
estratégia que pudesse alcançar melhor esse alvo, no caso o público jovem, para atrair e
vender ainda mais seu produto.
Muitas propagandas são feitas nos meios de comunicação mais acessados
pelo público alvo dessas empresas, aliado ao ambiente interno do país e suas culturas e
costumes, foi elaborado um plano de ação com base em tornar o produto ideal para os
costumes brasileiros, aumentando as vendas e firmando os nomes das maiores marcas
de cerveja no Brasil. No caso, se analisa que o país, tem costumes de acompanhar
sempre o futebol brasileiro, e também que é um hábito ir a praia ou até a festas típicas
do Brasil (o Carnaval por exemplo) . Portanto foi feita uma estratégia de introduzir a
cerveja no clima de futebol e no clima de praia, para que se torne algo ideal para tais
ocasiões, fazendo com que o consumo traga mais prazer e torne o ambiente e o
momento mais agradável para as pessoas que o consomem.
É evidente que o Brasil, como ainda se encontra no estado de ser um
“país-jovem”, o marketing se aproveita ainda mais por esse fator, já que sabe que haverá
retorno de todo o seu investimento de se focar muito mais nesse tipo de público. O ideal
desses planos de ação de marketing consiste principalmente não só de atingir o mercado
de uma região, mas de todo o país como um todo. Por isso algumas vezes, a publicidade
da cerveja acaba criando comerciais ou jogadas publicitárias para que seja mais bem
aceita por algumas regiões do Brasil. Um bom exemplo para essa situação é a cultura do
Sul, se focando principalmente no Rio Grande do Sul, pois naquela região existe uma
forte cultura e uma peculiaridade em se adequar ao padrão e qualidade de consumo.

Torna-se ainda mais claro esse grande acesso que a publicidade do
marketing possui, pelo fato de que tais comerciais e tal publicidade não afeta apenas o
público-alvo, tornando evidente o grande poder que a marca pode causar no consumo
desse produto. O provável fato disso, é que tal marketing se deve as jogadas
publicitárias que as empresas usam, como sempre aliar o bom futebol ser acompanhado
com uma cerveja, sempre aliando o produto com o esporte, ou como o carnaval e
alguma festa brasileira só ser realmente agradável se houver esse consumo de álcool.
Se pararmos para analisar melhor o ambiente, fica muito claro que a
maioria dos produtos vendidos no país, sempre passa por uma fase de “adequação” para
que se encaixe melhor aos padrões da cultura brasileira, se encaixe nos padrões do
público-alvo, para que torne o produto ainda mais ideal a eles. Algumas marcas fazem
até mais, pois além de tentar se identificar ao máximo com os padrões de consumo,
também tenta ao máximo superar expectativas, pois hoje em dia o mercado se torna
cada vez mais exigente com que cerveja irá consumir. Até porque a disputa pela marca
mais bem vista no mercado é uma realidade no nosso país. Muitas empresas usam de
diversos modos e alternativas para melhor surpreender os seus consumidores, já que
nesse atual mercado, “atender as expectativas” já não é o suficiente, hoje em dia a meta
das empresas é levar ao público ideias e padrões inovadores. Assim, é clara que o
público jovem cada vez mais se surpreende com tal publicidade, e é atraída para
continuar a consumir sempre a cerveja.
2.2.2.Ambev

Ambev é a Companhia de Bebidas das Américas tendo o seu capital aberto,
nasceu na junção de Brahma e Antarctica. Existe uma associação da AmBev com uma
empresa belga que deu origem a organização chamada InBev, sendo a mesma uma das
mais importantes cervejarias do mundo.

A AmBev domina grande parte do mercado brasileiro e também produz à marca
Stella Artois no Brasil. A Ambev foi eleita pelo Great Placeto Work Institute como
sendo uma das cem melhores empresas para se trabalhar no Brasil.
A Ambev possui um grande número de marcas do setor cervejeiro como
Antarctica, Brahma, Bohemia, Caracu, Skol, entre outras. E também possui marcas de
outro segmento como Pepsi, Guaraná Antarctica, etc.
2.3.Publicidade
A publicidade atua no mercado, divulgando os produtos, as marcas dos mesmos,
as empresas, diferente da propaganda que pode atuar no mercado também, a propaganda
que tem um contanto melhor com o cliente, chega mais forte ao consumidor.
Estamos cercados por anúncios em todos os lugares em que passamos; vivemos
o poder do marketing que é muito grande, ele está dentro da sua casa. Quando o
objetivo principal é vender um produto, uma promoção, com apelos de vendas falando
sobre qualidades e produtos, mostrando que aquele produto é o melhor e se diferencia
da concorrência se trata de publicidade.
A publicidade de cerveja para os seus consumidores é algo muito importante,
devido ao grande número de marcas no mercado. Então a empresa cervejeira que se
diferenciar mais na forma de se relacionar com o cliente, de informar, ter uma
publicidade mais persuasiva fica em destaque no mercado. É necessário saber usar as
peças publicitárias corretas e sempre inovar.
2.3.1.Publicidade das empresas cervejeiras
A maior parte dos gastos com as publicidades de cervejas são feitas na televisão,
quase todos os anúncios de cerveja são lançados durante os programas de esporte, sendo
isso aos sábados ou domingos, durante os eventos esportivos para atingir o seu maior

publico o homem e principalmente os homens jovens. Ou anúncios em horários nobres
quando as emissoras de televisão tem o maior pico de audiência que é das 8 as 10 da
noite.
Realizamos uma pesquisa de campo para saber entre os jovens de 18 a 23 anos
quais os comerciais de produtos que eles mais percebem e lembram alguma coisa,
perguntamos sobre produtos de diferentes segmentos como carro, alimento, cerveja,
imóveis, eletrônicos, roupas, tênis, eventos, produtos de higiene pessoal, programas de
TV. Foram entrevistados em torno de 30 jovens da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo e resultado foi:

Gráfico 02: Produtos que mais chamam atenção através do comercial na TV
Fonte: gráfico elaborado pelos autores com dados da pesquisa de campo
O resultado é que a cerveja é bem lembrada pelos jovens só perde para os
comerciais de carros, isso mostra como o marketing, o poder da publicidade de cerveja é
muito grande.

A partir desses 20 % foi realizada outra pesquisa com os que responderam
cerveja como um dos comerciais mais lembrados para aprofundar e saber o que faz os
jovens lembrarem desses comerciais cervejeiros.
Então foi destacado os atrativos dos comerciais como mulheres bonitas,
famosos, futebol, praia, piadas( comédia presente nos comerciais). Essa pesquisa foi
realizada para saber o que chama mais atenção do jovem e o resultado foi:

Gráfico 03: Atrativos do comercial de cerveja que mais chamam atenção
Fonte: gráfico elaborado pelos autores com dados da pesquisa de campo
Então é possível notar porque os comerciais de cerveja apelam tanto na imagem
da mulher, a maioria delas aparecem de biquínis, isso chama atenção do publico jovem
masculino o maior consumidor de cerveja.
A maior parte feminina nesta pesquisa respondeu que liga cerveja a imagem dos
famosos presentes nos comerciais e acham o uso das mulheres um ato apelativo demais,
chama a atenção do publico feminino, mas não pra um lado positivo.

As empresas cervejeiras focam na cultura brasileira usando praia, futebol,
mulheres sensuais em seus comerciais, é o modo de atingir o público. Então
basicamente a mensagem, a estratégia que as empresas de cerveja querem passar é que
tomar cerveja faz parte da cultura brasileira.
2.3.2.Imagem da mulher
A combinação de cerveja gelada e mulher “pelada”é uma exploração constante
dos publicitários cervejeiros, é uma fórmula mágica de vender a bebida, mas nos
últimos meses notamos uma diferença na imagem da mulher, pois a mesma não gosta de
como era retratada na propaganda, as mulheres eram mostradas como objetos
comerciais, como um prêmio para o homem que escolhia determinada marca.
Então a partir de muita reclamação os publicitários resolveram mudar a imagem
da mulher na propaganda, as propagandas começaram a ter mais humor e mostrando
mulheres de atitudes, mulheres que bebem com o parceiro.
Um bom exemplo é a marca Stella Artois que atingiu o público feminino para
um lado positivo, passa a imagem de um comercial sofisticado que mostra a preparação
de uma bela jovem antes de sair á noite e a arte de tirar um chope de marca, juntou
mulher com sofisticação.
Devido que as mulheres conquistaram definitivamente seu espaço na sociedade,
portanto fica claro que as companhias não somente do setor de cerveja de todos os
outros setores que este mercado feminino não pode ser mais desprezado. A mulher
passa a ser vista como consumidora e companheira, aquela que se diverte ao lado do
parceiro e amigos.
Um comercial de cerveja que usou mulher e fez muito sucesso foi o da Kaiser
em 2006, comercial conhecido como o baixinho da Kaiser, onde um homem baixinho,

sem beleza física, um senhor já de idade conquistava o coração da atriz Karina Bacchi.
A jogada de marketing resultou em rumores em que os atores teriam um “namoro” na
vida real, até o final do “namoro” virou motivo de propaganda. O recado que a Kaiser
passava era:” beba Kaiser e tenha uma linda mulher ao seu lado”. Hoje está mensagem
já soa como antiquada para o mercado, devido ao mercado “mutante” em que nos
encontramos e a força que a mulher conquista a cada dia.
Uma empresa que usou bastante a imagem da mulher foi à cerveja Devassa, pois
usou a cantora Sandy como garota propaganda, a Sandy tem imagem de “menina-pura”,
mas antes de sair o comercial a cantora havia feito comentários polêmicos em relação a
sexo, o que chocou a imprensa e a população, pois ela é vista como “santinha”.
Então a cerveja Devassa lançou a propaganda com o slogan todo mundo tem um
lado devassa, usou o nome da cerveja, com o significado da palavra e os fatos ocorridos
com a Sandy, portanto percebe-se que as empresas usam a realidade em suas
publicidades tanto no caso da Kaiser como no da Devassa.
As empresas cervejeiras focam sua estratégia de aliar a imagem da cerveja com a
cultura brasileira como, por exemplo, o futebol, praia, famosos, mulheres sensuais,
principalmente nas mulheres, visto que é um ponto forte do mercado cervejeiro.
2.4.Bebidas para menores de 18 anos
Muitos pesquisadores, psicólogos acreditam que o marketing pode influenciar
crianças, jovens menores de idade a consumir cerveja, sendo uma estratégia não
intencional do marketing.
Um fato muito relevante é que programações, cenas inadequadas para menores
de 18 anos só podem ser vinculadas na televisão depois das 23h, mas notamos que os

comerciais de cerveja passam em qualquer horário, principalmente no horário nobre,
onde o publico é muito maior.
Mas a defesa da cerveja é que a bebida não é considerada alcoólica para fins
publicitários, pois o teor alcoólico não ultrapassa o permitido, mas muitos pais,
psicólogos acreditam que esses comerciais induzem as crianças, os jovens beberam mais
cedo.
Mas hajamos de concordar quanto mais freqüente e criativa as propagandas,
maior será seu poder de persuasão, principalmente com os jovens que são influenciados
pela TV, vivemos num mundo alienado, onde o poder da mídia deve ser controlado.
O pior não é jovem consumir bebida antes da hora, é que quando se começa a
beber cedo, os riscos de se tornar um dependente da bebida (alcoólatra) é maior. Por
isso que esse poder de influência do marketing, a publicidade deve ser limitada.
E principalmente no Brasil, onde a fiscalização é fraca, a corrupção reina, é fácil
e barato os menores de idade conseguirem cervejas, entre outras bebidas alcoólicas. E o
poder do marketing cresce, pois ele está presente nas redes sociais também, as
publicidades de cervejas estão em todo lugar.
Realizamos mais uma pesquisa de campo para saber se adultos maiores de 30
anos com filhos menores de idade acham que os comerciais de cerveja devem ser
proibidos, ou colados em horários restritos, serem liberados.

Gráfico 04: Referente se o comercial de cerveja deve ser proibido
Fonte: gráfico elaborado pelos autores com dados da pesquisa de campo
O resultado já era esperado, muito mais que a metade acreditam que os
comerciais influenciam os filhos a beber cerveja mais cedo, e comentaram que as
propagandas influenciam eles que tem mais experiência de vida, portanto os jovens são
alvos fáceis, então os comercias devem ser proibidos ou destinados a horários restritos.
Os 30% que acreditam que os comerciais não devem ser proibidos, pois os filhos
recebem uma boa educação e sabem disseminar o certo do errado, mas falam que as
propagandas são boas de influenciar, mas com boa educação não tem problema.
Outra pesquisa de campo foi realizada para saber o que leva o menor de idade a
beber, os fatores que influenciam esse consumo precoce. Então pegamos os itens mais
relevantes.
Os fatores mais relevantes são as influências de familiares que bebem, os
comerciais em televisão, rede sociais (publicidade), status que significa jovens atrás do
“poder” que a cerveja leva em grupos sociais, para ser aceito, através dos amigos e
curiosidade.

Gráfico 05: Fatores que influenciam os menores de 18 anos a beber
Fonte: gráfico elaborado pelos autores com dados da pesquisa de campo
Os fatores que mais influenciam os jovens a beber são os amigos e os
comerciais, mas quem influencia esses amigos é o marketing, a publicidade, mostrando
a força, o poder de persuasão do marketing. Então um produto que queira ter sucesso no
mercado é focar nas suas estratégias de marketing.
2.5.Conceitos de marketing presente no mercado cervejeiro.
2.5.1.Posicionamento das marcas de cervejas no mercado.
Umas das grandes estratégias das marcas de cervejas são saber se posicionar. “O
conceito de posicionamento na visão econômica moderna compreende que inúmeras
empresas podem ter sucesso em um mesmo segmento através de estratégias de
diferenciação”(ZENONE, 2011, p. 21).
O posicionamento é como o cliente vê o seu produto e a cerveja é vista assim: se
diferenciando cada vez mais no sabor e trazer felicidade para o seu cliente, cerveja

gelada para acompanhar o futebol do meu time, é uma das imagens que a bebida passa
para os consumidores.
O posicionamento, de acordo com Kotler (2003), se define por “ato de
desenvolver a oferta e a imagem da empresa para ocupar um lugar destacado na mente
dos clientes-alvo”, assim este conceito torna-se indispensável para a análise da imagem
de uma empresa.
2.5.2.Segmentação das marcas de cerveja
Segmentação é a identificação de um grupo de consumidores que possuem o
mesmo interesse. Segundo Kotler (2003) a segmentação, dos mercados consumidores,
pode ser classificada em: segmentação geográfica, demográfica, psicográfica e
comportamental.
A cerveja identificou sua segmentação baseada no comportamental, como o seu
cliente é, o que ele faz, portanto achou os homens que se encontram para beber em
barzinho, o publico jovem que consome em festas. A segmentação da cerveja é baseada
no comportamento do seu consumidor.
As empresas de cerveja souberam esperar o momento de crescimento do
produto, e adotaram táticas eficientes na publicidade para atingir o público, baseando-se
na cultura brasileira.
3.Metodologia
3.1.Tipo de pesquisa
Para identificar o perfil do jovem consumidor, quais os produtos que mais
chamam a atenção do jovem, quais os itens do comercial de cerveja que mais chamam
atenção, se os comerciais devem ser proibido e fatores que influenciam menores a beber

foi feita uma pesquisa de campo, para depois partir para a pesquisa exploratória. Terá
perguntas abertas e fechadas.
3.2.Universo e amostra
A amostra da pesquisa são jovens de 18 a 23 anos para entendê-los melhor,
identificar o poder do marketing em relação a eles, saber o que leva o jovem a beber. E
entrevistar também menores de 18 anos para compreender melhor a relação da
publicidade para eles.Entrevistas com jovens presentes em barzinhos, entrevista ao
professor Zenone. Entender a geração y, o perfil da geração.

3.3.Coleta de Dados
Para a coleta de dados primários da pesquisa serão utilizados questionários por
questões abertas e fechadas, e perguntas com alternativas com direito a uma resposta.
Tais questionários terão um roteiro pré-definido, mas cada entrevistado poderá fazer
comentários livres e adicionais, já que envolve um tema polêmico e com pontos de vista
diferentes. Os secundários em arquivos, bancos de dados.
3.4.Tratamento dos dados
Os dados coletados por meio de questões fechadas serão analisados
quantitativamente através de gráficos e procedimentos estatísticos e os dados
qualitativos nas questões mais importantes.Usar também escala Likert.
3.5.Limitação do método
Como o questionário possuem questões qualitativas que dependera das respostas
obtidas de forma subjetiva pelos inquiridos e como os pesquisadores fazem parte do

problema investigado, a pesquisa pode apresentar algumas limitações em seus
resultados.
4.Cronograma
ATIVIDADES

ABRIL

MAI/JUN

JUL/AGO

SET/OUT

Elaboração e entrega do
X
pré-projeto
Elaboração e entrega do
X

X

projeto de pesquisa
Fichamento de pesquisa
X

X

bibliográfica
Realização da Pesquisa
X

X

de Campo
Análise

entre

as

referências bibliográficas e os
X
dados consolidados da pesquisa
de campo
Conclusão, Formatação e
entrega

da

Relatório

de

Pesquisa/ ou do Artigo
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6.Apêndice AQuestionário da pesquisa1
Olá. Esta pesquisa tem como objetivo levantar dados sobre o perfil do
jovem consumidor de cerveja com idades entre 18 a 23 anos. Obrigado pela
ajuda

1-Possui celular?
( ) Sim ( ) Não
2- Possui cartão de crédito?
( ) Sim ( ) Não
3- Possui Carro?
( ) Sim ( ) Não
4- Possui conta no banco?
( )Sim ( ) Não
Questionário 2
Olá, esta pesquisa tem como objetivo levantar quais os produtos que mais
chamam atenção do público através dos comerciais e quais os itens
presentes no comercial de cerveja que mais chama atenção, pesquisa para
jovens de 18 a 23 anos. Obrigado pela ajuda.

Qual o produto que mais te chama atenção a partir dos comerciais?
( ) Carro ( ) Eventos ( ) Programas de TV ( ) Cerveja ( ) Tênis
( ) Roupa ( ) Eletrônicos ( )Imóveis ( ) Alimentos
( ) Produtos de Higiene
Por quê?_________________________________________________
Se a resposta foi cerveja.
2-Quais os itens que mais chamam atenção no comercial de cerveja?

( ) Famosos ( ) Futebol ( ) Praia ( ) Piadas ( ) Mulheres
Por quê?________________________________________________
Questionário 3

Olá, esta pesquisa tem como objetivo levantar dados para saber se os
comercias de cervejas devem ser proibidos ou liberados, por causa dos
menores de idade, pesquisa para pais com filhos menores de idade.
Obrigado pelo ajuda.
( ) Proibir ( ) Liberar
Por quê?__________________________________________________
Questionário 4
Olá está pesquisa tem como objetivo levantar dados que mostrem os fatores
que levam os menores de idade a beber, pesquisa para menores de 18 anos.
Obrigado pela ajuda.
Você bebe cerveja?
( ) Sim ( ) Não
Se a resposta foi sim, responda.
O que levou você a beber?
( ) Família ( ) Amigos ( ) Publicidade ( ) Status ( ) Curiosidade
Outro? Qual? ____________________________________________
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Introdução

Os diversos e diferentes tipos de fontes de energia é um dos assuntos mais
importantes para a atualidade. O tema está em alta em todos os meios de comunicação
devido a grande preocupação que há com o futuro do Planeta.
É claro para todos
que a Energia é fundamental para o modo de vida atual das pessoas. Sua importância devese aos grandes benefícios que ela trás, tanto nas residências, facilitando a vida das
pessoas, quanto nas indústrias, para a fabricação dos produtos. Mas até que ponto nós
podemos produzir energia sem agredir o meio ambiente?
Todos nós sabemos que a maioria dos métodos utilizados acaba de alguma forma
agredindo o meio ambiente. Alguns mais, outros menos. Quais métodos existem? Quais são
os mais eficientes?
Existem métodos eficazes, mas
que agridem o meio ambiente, como a energia hidrelétrica que necessita de uma grande
área alagada perto de lagos, prejudicando a natureza na região. Existe também a energia
nuclear, porém esta produz lixo nuclear além de ter grande risco de material radioativo,
prejudicando a saúde das pessoas que residem perto da termoelétrica.
Não
resta dúvida que o consumo não para de crescer devido ao desenvolvimento dos países,
das cidades e do crescimento populacional. Mas podemos e devemos evitar o consumo
excessivo e o desperdício de energia elétrica, pois se continuarmos nesse ritmo, chegará
uma hora que a produção não conseguirá atender a demanda.

Capítulo 1‐ Fontes de Energia

1.1 ‐ Energia Hidráulica
A energia hidrelétrica é uma das principais fontes de energia do Brasil. Ela é a
responsável por produzir uma boa parte da energia consumida pelo país.
Uma das usinas
mais importantes e famosas do Mundo está localizada justamente na região de fronteira
entre Brasil e Paraguai. Sua construção iniciou-se em 1974, em parceria dos dois países. A
obra só foi concluída em 1982. Hoje em dia, Itaipu representa 16,99 % da energia
consumida no Brasil e 72,92% da energia do Paraguai.
Para a realização da obra, foi necessária a alteração do curso do Rio
Paraná. Essa mudança acarretou em um impacto significativo para a natureza da região.
Houve uma série de manifestações no período de sua construção. Essas mudanças afetam
a migração dos peixes e a fauna dos rios, gerando impactos ambientais nas margens dele.
As hidrelétricas por si só também geram impactos sociais por conta da relocação de
moradores e desapropriações.
Por esses motivos, a construção da usina de Belo Monte ainda é muito
discutida e até hoje não há uma definição para o assunto. Existem muitos pontos positivos e
negativos para a construção de hidrelétricas, assim como em qualquer tipo de fonte de
energia.

Figura 18 ‐ Usina Hidrelétrica ‐ Itaipu
Fonte: http://3.bp.blogspot.com/_‐
ty77KHVCvA/SwLl_3V7eyI/AAAAAAAAACQ/p48Gw4MlKeM/s1600/u
sinaitaipu.jpg

1.2 ‐ Combustíveis Fósseis
Os combustíveis fósseis ainda são responsáveis pelo fornecimento de três quartos
da energia consumida no mundo – demanda que por enquanto só cresce – e ainda
respondem por boa parte dos negócios e principalmente das políticas internacionais das
grandes potências econômicas. No entanto, além do futuro esgotamento das fontes naturais
do chamado "ouro negro", a Terra não tem mais capacidade de absorver os gases
provenientes de sua combustão – o gás carbônico é apontado como o grande vilão do efeito
estufa, responsável pelo aquecimento global.

1.2.1 ‐ Petróleo e Derivados

É uma das mais importantes fontes de energia. Sua formação vem através da
decomposição dos restos de animais e vegetais no fundo dos mares. Porém seu consumo é
muito maior que velocidade de sua formação, tornando assim um método escasso em longo
prazo. Também, como todos sabem, seus derivados, como o querosene, são altamente
poluentes.
Sua principal função é servir de matéria-prima para a gasolina. Com a
preocupação cada vez maior com o meio ambiente, já estão sendo produzidos carros
híbridos, que não precisam de gasolina. Apesar dessa preocupação, a demanda ainda é
muito alta, sendo necessária a produção por mais um grande período de tempo. Atualmente
há um grande numero de investimentos na região denominada de “pré-sal”, onde existe uma
enorme quantidade de petróleo para ser explorada.
O petróleo faz parte de diversos produtos do nosso dia-a-dia. Além
dos combustíveis, ele também está presente em fertilizantes, plásticos, tintas, borracha,
entre outros.
Nas refinarias, o
óleo bruto passa por uma série de processos até a obtenção dos produtos derivados, como
gasolina, diesel, lubrificantes, nafta, querosene de aviação.
Outros produtos obtidos a partir do petróleo são os
petroquímicos. Eles substituem uma grande quantidade de matérias-primas, como madeira,
vidro, algodão, metais, celulose e até mesmo as de origem animal, como lã, couro e marfim.
Há inúmeras
teorias sobre o surgimento do petróleo, porém, a mais aceita é que ele surgiu através de
restos orgânicos de animais e vegetais depositados no fundo de lagos e mares sofrendo
transformações químicas ao longo de milhares de anos. Substância inflamável possui
estado físico oleoso e com densidade menor do que a água. Sua composição química é a
combinação de moléculas de carbono e hidrogênio (hidrocarbonetos)
Além
de gerar a gasolina, que serve de combustível para grande parte dos automóveis que
circulam no mundo, vários produtos são derivados do petróleo como, por exemplo, a
parafina, gás natural, GLP, nafta petroquímica, querosene, solventes, óleos combustíveis,
óleos lubrificantes, óleo diesel e combustível de aviação. No Brasil, a primeira sondagem foi
realizada em São Paulo, entre 1892-1896, por Eugênio Ferreira de Camargo, quando ele fez
a primeira perfuração na profundidade de 488 metros; contudo, o poço jorrou somente água

sulfurosa. Foi somente no ano de 1939 que foi descoberto o óleo de Lobato na Bahia.
A Petrobras foi criada, em 1954,
com o objetivo de monopolizar a exploração do petróleo no Brasil. A partir daí muitos poços
foram perfurados. Atualmente, a Petrobras está entre as maiores empresas petrolíferas do
mundo. O petróleo é uma das principais commodities minerais produzidas pelo Brasil.
Existem vários tipos de petróleo. São eles :








Petróleo Brent: petróleo produzido na região do Mar do Norte,
provenientes dos sistemas de exploração petrolífera de Brent e
Ninian. É o petróleo na sua forma bruta (crú) sem passar pelo
sistema de refino.
- Petróleo Light: petróleo leve, sem impurezas, que já passou
pelo sistema de refino.
- Petróleo Naftênico: petróleo com grande quantidade de
hidrocarbonetos naftênicos.
- Petróleo Parafínico: petróleo com grande concentração de
hidrocarnonetos parafínicos.
- Petróleo Aromático: com grande concentração de
hidrocarbonetos aromáticos.

O pré-sal está em evidencia no mundo todo. O termo refere-se a um conjunto de
rochas localizadas nas porções marinhas de grande parte do litoral brasileiro, com potencial
para a geração e acúmulo de petróleo. Convencionou-se chamar de pré-sal porque forma
um intervalo de rochas que se estende por baixo de uma extensa camada de sal, que em
certas áreas da costa atinge espessuras de até 2.000m. O termo pré é utilizado porque, ao
longo do tempo, essas rochas foram sendo depositadas antes da camada de sal. A
profundidade total dessas rochas, que é a distância entre a superfície do mar e os
reservatórios de petróleo abaixo da camada de sal, pode chegar a mais de 7 mil metros.
As maiores descobertas de petróleo, no Brasil, foram feitas recentemente pela
Petrobras na camada pré-sal localizada entre os estados de Santa Catarina e Espírito
Santo, onde se encontrou grandes volumes de óleo leve. Na Bacia de Santos, por exemplo,
o óleo já identificado no pré-sal tem uma densidade de 28,5º API, baixa acidez e baixo teor
de enxofre. São características de um petróleo de alta qualidade e maior valor de mercado.
Os primeiros resultados apontam para volumes muito expressivos para o
volume de óleo encontrado nas acumulações do pré-sal descobertas até agora. Para ter
uma ideia, só a acumulação de Tupi, na Bacia de Santos, tem volumes recuperáveis
estimados entre 5 e 8 bilhões de barris de óleo equivalente (óleo mais gás). Já o poço de
Guará, também na Bacia de Santos, tem volumes de 1,1 a 2 bilhões de barris de petróleo
leve e gás natural, com densidade em torno de 30º API.
Com base no resultado dos poços até agora
perfurados e testados, não há dúvida sobre a viabilidade técnica e econômica do
desenvolvimento comercial das acumulações descobertas. Os estudos técnicos já feitos
para o desenvolvimento do pré-sal, associados à mobilização de recursos de serviços e
equipamentos especializados e de logística, nos permitem garantir o sucesso dessa
empreitada. Algumas etapas importantes dessa tarefa já foram vencidas: em maio de 2009
a Petrobras iniciou o teste de longa duração da área de Tupi, com capacidade para
processar até 30 mil barris diários de petróleo. Um mês depois a Refinaria de Capuava
(Recap), em São Paulo, refinou o primeiro volume de petróleo extraído da camada pré-sal

da Bacia de Santos.
Em 2004 foram perfurados alguns poços em busca de óleo na
Bacia de Santos. É que ali haviam sido identificadas, acima da camada de sal, rochas
arenosas depositadas em águas profundas, que já eram conhecidas. Se fosse encontrado
óleo, a ideia era aprofundar a perfuração até chegar ao pré-sal, onde os técnicos
acreditavam que seriam encontrados grandes reservatórios de petróleo. Já em 2006,
quando a perfuração já havia alcançado 7.600m de profundidade a partir do nível do mar, foi
encontrada uma acumulação gigante de gás e reservatórios de condensado de petróleo, um
componente leve do petróleo. No mesmo ano, em outra perfuração feita na Bacia de Santos,
a Companhia e seus parceiros fizeram nova descoberta, que mudaria definitivamente os
rumos da exploração no Brasil. A pouco mais de 5 mil metros de profundidade, a partir da
superfície do mar, veio a grande notícia: o poço, hoje batizado de Tupi, apresentava indícios
de óleo abaixo da camada de sal. O sucesso levou à perfuração de mais sete poços e em
todos encontrou-se petróleo. O alto investimento no pré-sal mostrou que valeu a pena.
Essas descobertas elevarão a empresa Petrobrás, ao longo dos próximos anos, a
um novo patamar de reservas e produção de petróleo, colocando-a em posição de destaque
no ranking das grandes companhias operadoras. Com a experiência adquirida no
desenvolvimento de campos em águas profundas da Bacia de Campos, os técnicos da
Petrobras estão preparados, hoje, para desenvolver as acumulações descobertas no présal. Para isso, já estão promovendo adaptações da tecnologia e da logística desenvolvidas
pela empresa ao longo dos anos.
Essas
grandes
descobertas trarão grandes contribuições para o desenvolvimento nacional. Diante do
grande crescimento previsto das atividades da companhia para os próximos anos, tanto no
pré-sal quanto nas demais áreas onde ela já opera, a Petrobras aumentou substancialmente
os recursos programados em seu Plano de Negócios. São investimentos robustos, que
garantirão a execução de uma das mais consistentes carteiras de projetos da indústria do
petróleo no mundo. Serão novas plataformas de produção, mais de uma centena de
embarcações de apoio, além da maior frota de sondas de perfuração a entrar em atividade
nos próximos anos.
A
recente
construção
das
plataformas P-55 e P-57 gerou cerca de 500 novos empregos diretos e um total de 3.800
vagas para tripulantes para operar a nova frota. A Petrobrás está se preparando
fortemente, ao longo dos últimos anos, para desenvolver a área do pré-sal. Ela está
direcionando grande parte de seus esforços para a pesquisa e o desenvolvimento
tecnológico que garantirão, nos próximos anos, a produção dessa nova fronteira
exploratória. Um exemplo é o Programa Tecnológico para o Desenvolvimento da Produção
dos Reservatórios Pré-sal (Prosal), a exemplo dos bem-sucedidos programas desenvolvidos
pelo seu Centro de Pesquisas (Cenpes), como o Procap, que viabilizou a produção em
águas profundas. Além de desenvolver tecnologia própria, a empresa trabalha em sintonia
com uma rede de universidades que contribuem para a formação de um sólido portfólio
tecnológico nacional. Em dezembro o Cenpes já havia concluído a modelagem integrada em
3D das Bacias de Santos, Espírito Santo e Campos, que será fundamental na exploração
das novas descobertas.
As descobertas no
pré-sal deixam a Petrobras em situação semelhante à vivida na década de 80, quando
foram descobertos os campos de Albacora e Marlim, em águas profundas da Bacia de
Campos. Com aqueles campos, a Companhia identificava um modelo exploratório de rochas
que inauguraria um novo ciclo de importantes descobertas.
Com o pré-sal da Bacia de Santos, inaugura-se, agora, novo
modelo, assentado na descoberta de óleo e gás, com características geológicas diferentes.
É o início de um novo e promissor horizonte exploratório.

1.2.2 ‐ Gás Natural

O gás natural é formado por uma mistura de hidrocarbonetos leves, como metano,
etano, propano, butano e outros gases, que submetidos à temperatura ambiente e pressão
atmosférica permanece no estado gasoso. Ele pode ser obtido através de duas formas:
jazidas ou queima de biomassa (bagaço de cana de açúcar).
Ele é considerado o mais limpo dos combustíveis
fósseis e possui características que favorecem uma maior durabilidade aos equipamentos
que o utilizam e reduzem os impactos ambientais. Outro diferencial do gás natural é a
baixíssima emissão de dióxido de enxofre e de resíduos do processo de combustão
presentes na fumaça.
Versátil,
o
gás
natural pode ser utilizado em aplicações domésticas, industriais e automotivas, substituindo
a gasolina, o etanol, o óleo diesel e como fonte de geração de energia elétrica.

1.2.3 ‐ Carvão e Derivados

O carvão pode ser mineral ou vegetal. Porém, somente o carvão mineral é usado
em termoelétricas para a produção de energia elétrica. O carvão mineral é um minério não

Figura 19 ‐ Plataforma de Petróleo na Baía de Guanabara
Fonte: http://voznativacomunicacoes.blogspot.com.br/2012/04/plataforma‐de‐petroleo‐
inclina.html
metálico, de cor preta ou marrom, que apresenta grande potencial combustível, pois quando
é queimado, libera uma grande quantidade de energia. Ele é constituído principalmente por
carbono. Obviamente quanto maior a porcentagem de carbono em sua composição, mais
puro é o carvão. Também é composto por magnésio, sendo encontrado em forma de
betume.
O
carvão
mineral é considerado combustível fóssil, pois as jazidas desse minério se formaram há
milhões de anos, quando grandes florestas foram submersas, fazendo com que os restos de
vegetais, que são ricos em carbono, se transformassem em um elemento rochoso.
Esse tipo de carvão pode ser utilizado em uma
série de lugares, como por exemplo no aquecimento de fornos siderúrgicos, na industria
química para a obtensão de corantes, na fabricação de explosivos, inseticidas, plásticos,
medicamentos, fertilizantes, ou na já citada usinas termoelétricas para a produção de
energia elétrica. O carvão mineral tem grade importância na história das civilizações. No
século XVIII, antes da descoberta do petróleo como uma possível fonte de energia, surgiram
máquinas movidas a vapor, que permitiram a substituição da força animal pela força
mecânica. (época da revolução industrial). Somente no século XX o petróleo começou a ser
usado fortemente para a obtenção de energia. Porém até hoje o carvão mineral possui uma
grande importância no cenário mundial.

Figura 20 ‐ Carvão Mineral
Fonte: http://www.grupoescolar.com/a/b/E8B53.gif

1.3‐ Biomassa/Biocombustíveis
A biomassa é o material que provém de substâncias orgânicas. A energia é obtida
através da combustão desses materiais que geram CO2. Esse tipo de energia é renovável,
pois há o ciclo do carbono. Se controlada, sua emissão não afeta o meio ambiente. Porém,
a sua produção sem os cuidados necessários podem gerar desmatamentos, erosões e
desnutrição do solo.
Esse tipo de energia esta se tornando cada vez mais
importante. Sua matéria-prima já esta sendo utilizada na fabricação de biocombustíveis,
como o bio-óleo, BTL, biogás, biodiesel e etc.
Entre as principais vantagens da biomassa estão: baixo custo de operação,
facilidade de armazenamento e transporte, alta eficiência energética, além de ser renovável
e emitir poucos gases poluentes e reaproveitando resíduos.

Figura 21 ‐ Ciclo do Carbono

Fonte:
http://bcdjmenergia.blogspot.com.br/2009/08/energia-debiomassa.html

1.3.1 ‐ Etanol e o Programa Proálcool

O etanol (CH3 CH2OH), também chamado álcool etílico e, na linguagem corrente,
simplesmente álcool, é uma substância orgânica obtida da fermentação de açúcares,
hidratação do etileno ou redução a acetaldeído. No Brasil, tal substância é bastante utilizada
como combustível de motores de explosão, constituindo assim um mercado em ascensão
para um combustível obtido de maneira renovável e o estabelecimento de uma indústria de
química de base, sustentada na utilização de biomassa de origem agrícola e renovável.
O PROÁLCOOL foi um programa bem-sucedido de substituição em larga
escala dos derivados de petróleo. Foi desenvolvido para evitar o aumento da dependência
externa de divisas quando dos choques de preço de petróleo. De 1975 a 2000, foram
produzidos cerca de 5,6 milhões de veículos a álcool hidratado. Acrescido a isso, o
Programa substituiu por uma fração de álcool anidro (entre 1,1% a 25%) um volume de
gasolina pura consumida por uma frota superior a 10 milhões de veículos a gasolina,
evitando, assim, nesse período, emissões de gás carbônico da ordem de 110 milhões de
toneladas de carbono (contido no CO2), a importação de aproximadamente 550 milhões de
barris de petróleo e, ainda, proporcionando uma economia de divisas da ordem de 11,5
bilhões de dólares.
O Programa
Nacional do Álcool ou Proálcool foi criado em 14 de novembro de 1975 pelo decreto n°
76.593, com o objetivo de estimular a produção do álcool, visando o atendimento das
necessidades do mercado interno e externo e da política de combustíveis automotivos. De
acordo com o decreto, a produção do álcool oriundo da cana-de-açúcar, da mandioca ou de
qualquer outro insumo deveria ser incentivada por meio da expansão da oferta de matériasprimas, com especial ênfase no aumento da produção agrícola, da modernização e
ampliação das destilarias existentes e da instalação de novas unidades produtoras, anexas
a usinas ou autônomas, e de unidades armazenadoras.
A cana-de-açúcar tem o mais alto retorno para os
agricultores por hectare plantado. O custo de produção do açúcar no país é baixo (inferior a
US$ 200/toneladas6), podendo dessa maneira competir no mercado internacional. Tal
mercado é, entretanto, volátil e apresenta grandes oscilações de preços.
A produção mundial de
açúcar em 2000 foi de 131 milhões de toneladas, sendo de cerca de 13% a participação do
Brasil. As etapas na produção do açúcar e do álcool diferem apenas a partir da obtenção do
suco, que poderá ser fermentado para a produção de álcool ou tratado para o açúcar. Caso
a produção de açúcar se torne menos atrativa devido às reduções de preços internacionais
o que frequentemente ocorre poderá ser mais vantajoso a mudança na produção para
álcool.
A decisão de produção de etanol a partir
de cana-de-açúcar, além do preço do açúcar, é política e econômica, envolvendo
investimentos adicionais. Tal decisão foi tomada em 1975, quando o governo federal decidiu
encorajar a produção do álcool em substituição à gasolina pura, com o objetivo de reduzir as
importações de petróleo, então com um grande peso na balança comercial externa. Nessa
época, o preço do açúcar no mercado internacional vinha decaindo rapidamente, o que
tornou conveniente a mudança de produção de açúcar para álcool. No programa Brasileiro
do Álcool, Proálcool, destacam-se cinco fases distintas:
A primeira fase (Fase Inicial) é de 1975 até 1979. Nela o
esforço foi dirigido sobre tudo para a produção de álcool anidro para a mistura com gasolina.
Nessa fase, o esforço principal coube às destilarias anexas. A produção alcooleira cresceu

de 600 milhões de l/ano (1975-76) para 3,4 bilhões de l/ano (1979-80). Os primeiros carros
movidos exclusivamente a álcool surgiram em 1978.
A segunda fase (Fase da Afirmação) é de 1980 até
1986. O segundo choque do petróleo (1979-80) triplicou o preço do barril de petróleo e as
compras desse produto passaram a representar 46% da pauta de importações brasileiras
em 1980. O governo, então, resolve adotar medidas para plena implementação do
Proálcool. São criados organismos como o Conselho Nacional do Álcool - CNAL e a
Comissão Executiva Nacional do Álcool - CENAL para agilizar o programa. A produção
alcooleira atingiu um pico de 12,3 bilhões de litros em 1986-87, superando em 15% a meta
inicial do governo de 10,7 bilhões de l/ano para o fim do período. A proporção de carros a
álcool no total de automóveis de ciclo Otto (passageiros e de uso misto) produzidos no país
aumentou de 0,46% em 1979 para 26,8% em 1980, atingindo um teto de 76,1% em 1986
A
terceira
fase
(Fase da Estagnação) é de 1986 até 1995. A partir do ano de 1986, o cenário internacional
do mercado petrolífero é alterado. Os preços do barril de óleo bruto caíram de um patamar
de US$ 30 a 40 para um nível de US$ 12 a 20. Esse novo período, denominado
“contrachoque do petróleo”, colocou em xeque os programas de substituição de
hidrocarbonetos fósseis e de uso eficiente da energia em todo o mundo. Na política
energética brasileira, seus efeitos foram sentidos a partir de 1988, coincidindo com um
período de escassez de recursos públicos para subsidiar os programas de estímulo aos
energéticos alternativos, resultando num sensível decréscimo no volume de investimentos
nos
projetos
de
produção
interna
de
energia.
A oferta de álcool não pôde acompanhar o crescimento descompassado da
demanda, com as vendas de carro a álcool atingindo níveis superiores a 95,8% das vendas
totais de veículos de ciclo Otto para o mercado interno em 1985.
Os baixos preços pagos
aos produtores de álcool a partir da abrupta queda dos preços internacionais do petróleo
(que se iniciou ao final de 1985) impediram a elevação da produção interna do produto. Por
outro lado, a demanda pelo etanol, por parte dos consumidores, continuou sendo estimulada
por meio da manutenção de preço relativamente atrativo ao da gasolina e da manutenção
de menores impostos nos veículos a álcool comparados aos à gasolina. Essa combinação
de desestímulo à produção de álcool e de estímulo à sua demanda, pelos fatores de
mercado e intervenção governamental assinalado, gerou a crise de abastecimento da
entressafra 1989-90. Vale ressaltar que, no período anterior à crise de abastecimento houve
desestímulo tanto à produção de álcool, conforme citado, quanto à produção e exportação
de açúcar, que àquela época tinham seus preços fixados pelo governo.
A produção
de álcool manteve-se em níveis praticamente constantes, atingindo 11,8 bilhões de litros na
safra 1985-86; 10,5 bilhões em 1986-87; 11,5 bilhões em 1987-88; 11,7 bilhões em 1988-89
e 11,9 bilhões em 1989-90. As produções brasileiras de açúcar no período foram de 7,8
milhões de toneladas na safra 1985-86; 8,2 milhões em 1986-87; 7,9 milhões em 1987-88;
8,1 milhões em 1988-89 e 7,3 milhões de toneladas em 1989-90. As exportações de açúcar,
por sua vez, reduziram-se nesse período, passando de 1,9 milhões de toneladas na safra
1985-86 para 1,1 milhão de toneladas na safra 1989-90.
Apesar de seu caráter
efêmero, a crise de abastecimento de álcool do fim dos anos 1980 afetou a credibilidade do
Proálcool, que, juntamente com a redução de estímulos ao seu uso, provocou, nos anos
seguintes, um significativo decréscimo da demanda e, consequentemente, das vendas de
automóveis movidos por esse combustível.
Devem-se
acrescentar ainda outros motivos determinantes que, associados, também contribuíram para

a redução da produção dos veículos a álcool. No final da década de 1980 e início da década
de 1990, o cenário internacional dos preços do petróleo sofreu fortes alterações, tendo o
preço do barril diminuído sensivelmente. Tal realidade, que se manteve praticamente como
a tônica dos dez anos seguintes, somou-se à tendência, cada vez mais forte, da indústria
automobilística de optar pela fabricação de modelos e motores padronizados mundialmente
(na versão à gasolina). No início da década de 1990, houve também a liberação, no Brasil,
das importações de veículos automotivos (produzidos, na sua origem exclusivamente na
versão gasolina e diesel) e, ainda, a introdução da política de incentivos para o “carro
popular” – de até 1000 cilindradas – desenvolvido para ser movido a gasolina.
A
crise de abastecimento de álcool somente foi superada com a introdução no mercado do
que se convencionou chamar de mistura MEG, que substituía, com igual desempenho, o
álcool hidratado. Essa mistura (60% de etanol hidratado, 34% de metanol e 6% de gasolina)
obrigaria o país a realizar importações de etanol e metanol (que no período entre 1989-95
superou a 1 bilhão de litros) para garantir o abastecimento do mercado ao longo da década
de 1990. A mistura atendeu as necessidades do mercado e não foram constatados
problemas sérios de contaminação e de saúde pública.
A quarta fase (Fase
da Redefinição) é de 1995 até 2000. Os mercados de álcool combustível, tanto anidro
quanto hidratado, encontram-se liberados em todas as suas fases de produção, distribuição
e revenda sendo os seus preços determinados pelas condições de oferta e procura. De
cerca de 1,1 milhão de toneladas de açúcar que o país exportava em 1990 passou-se à
exportação de até 10 milhões de toneladas por ano (dominando o mercado internacional e
barateando o preço do produto). Se questionou como o Brasil, sem a presença da gestão
governamental no setor, encontrará mecanismos de regulação para os seus produtos
(altamente competitivos): açúcar para o mercado interno, açúcar para o mercado externo,
etanol para o mercado interno e etanol para o mercado externo. Dadas as externalidades
positivas do álcool e com o intuito de direcionar políticas para o setor sucroalcooleiro, foi
criado, por meio do decreto de 21 de agosto de 1997, o Conselho Interministerial do Açúcar
e
do
Álcool
CIMA.
Segundo os dados da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores –
ANFAVEA, de 1998 a 2000, a produção de veículos a álcool manteve-se em níveis de cerca
de 1%. A constituição da chamada “frota verde”, ou seja, o estímulo e a determinação do
uso do álcool hidratado em determinadas classes de veículos leves, como os carros oficiais
e táxis, tem provocado um debate entre especialistas da área econômica, contrários aos
incentivos, e os especialistas da área ambiental, favoráveis aos incentivos ao etanol. Em 28
de maio de 1998, a medida provisória nº 1.662 dispôs que o Poder Executivo elevará o
percentual de adição de álcool etílico anidro combustível à gasolina obrigatório em 22% em
todo o território nacional até o limite de 24%. Os produtores e centros de pesquisa testaram
a mistura de álcool e óleo diesel.
Para a implementação do Proálcool, foi estabelecido,
em um primeiro instante, um processo de transferência de recursos arrecadados a partir de
parcelas dos preços da gasolina, diesel e lubrificantes para compensar os custos de
produção do álcool, de modo a viabilizá-lo como combustível. Assim, foi estabelecida uma
relação de paridade de preços entre o álcool e o açúcar para o produtor e incentivos de
financiamento para as fases agrícola e industrial de produção do combustível. Com o
advento do veículo a álcool hidratado, a partir de 1979, adotou-se políticas de preços
relativos entre o álcool hidratado combustível e a gasolina, nos postos de revenda, de forma
a estimular o uso do combustível renovável.
Agora já estamos na quinta fase. Trinta anos depois do início do Proálcool, o Brasil
vive agora uma nova expansão dos canaviais com o objetivo de oferecer, em grande escala,

o combustível alternativo. O plantio avança além das áreas tradicionais, do interior paulista e
do Nordeste, e espalha-se pelos cerrados. A nova escalada não é um movimento
comandado pelo governo, como a ocorrida no final da década de 70, quando o Brasil
encontrou no álcool a solução para enfrentar o aumento abrupto dos preços do petróleo que
importava. A corrida para ampliar unidades e construir novas usinas é movida por decisões
da iniciativa privada, convicta de que o álcool terá, a partir de agora, um papel cada vez
mais importante como combustível, no Brasil e no mundo.
A tecnologia dos motores flex veio
dar novo fôlego ao consumo interno de álcool. O carro que pode ser movido a gasolina,
álcool ou uma mistura dos dois combustíveis foi introduzido no País em março de 2003 e
conquistou rapidamente o consumidor. Hoje a opção já é oferecida para quase todos os
modelos das indústrias e, os automóveis bicombustíveis ultrapassaram pela primeira vez os
movidos a gasolina na corrida do mercado interno. Diante do nível elevado das cotações de
petróleo no mercado internacional, a expectativa da indústria é que essa participação se
amplie ainda mais. A relação atual de preços faz com que o usuário dos modelos
bicombustíveis dê preferência ao álcool.
A velocidade de aceitação pelos consumidores dos
carros bicombustíveis, ou flex, foi muito mais rápida do que a indústria automobilística
esperava. As vendas desses veículos já superaram as dos automóveis movidos a gasolina.
Os bicombustíveis representaram 49,5% do total de automóveis e comerciais leves vendidos
no mês, enquanto a participação dos movidos a gasolina ficou em 43,3%, segundo a
Anfavea – Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. A preferência do
mercado levou a Câmara Setorial de Açúcar e do Álcool, órgão ligado ao governo, a rever
suas projeções e indicar que a participação da nova tecnologia deveria atingir 75% dos
carros vendidos em breve.
Como na época das crises do petróleo dos anos 70, o mundo está empenhado em
encontrar uma solução duradoura para seu problema energético. A preocupação ambiental
se somou à redução dos estoques e à alta dos preços dos combustíveis fósseis para
valorizar as fontes renováveis e menos poluentes de energia.
O setor energético no Brasil vem sofrendo diversas mudanças,
como a tentativa de se retomar projetos que levem em conta o meio ambiente e o mercado
de trabalho. Tendo-se como referência a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima, o governo brasileiro tem mostrado interesse em manter e reativar o
Proálcool, dado que o álcool combustível exerce um importante papel na estratégia
energética para um desenvolvimento sustentado.
O surgimento, em todo o mundo, de novos tipos de
veículos e tecnologias de motores (como é o caso dos motores de pilhas a combustível e
dos veículos “flexfuel”) tem provocado mudanças importantes na tradicional postura da
industria automobilística e de outros agentes atuantes no mercado.
As perspectivas de
elevação do consumo do álcool se somam a um momento favorável para o aumento das
exportações do açúcar, e o resultado é o início de uma onda de crescimento sem
precedentes para o setor sucroalcooleiro. Para atender a nova demanda o setor tem
perspectivas de grandes crescimentos acompanhados de grandes investimentos. Esses
investimentos deverão criar 360 mil novos empregos diretos e 900 mil indiretos. Cerca de 40
novas usinas estão em projeto ou em fase de implantação, com um total de investimentos
calculado em 3 bilhões de dólares. A maior parte delas concentra-se no oeste do Estado de
São Paulo, ocupando espaço aberto pelo deslocamento da pecuária. Há 21 novas usinas
em instalação na região, informa Luiz Guilherme Zancaner, presidente da Udop – Usinas

e Destilarias do Oeste Paulista, associação fundada em 1985 para agrupar as destilarias ali
implantadas no embalo do Proálcool. O oeste de São Paulo, segundo Zancaner, oferece
custos menores de arrendamento em relação às regiões tradicionais do Estado e condições
naturais de clima, solo e topografia adequadas para os canaviais. “Temos a vantagem de
uma cana mais rica em açúcar que a da região de Ribeirão Preto, por causa do clima menos
úmido”, diz ele.

1.3.2 ‐ Biogás

Biogás é um tipo de gás inflamável produzido a partir da mistura de dióxido de
carbono e metano, por meio da ação de bactérias fermentadoras em matérias orgânicas. A
fermentação acontece em determinados patamares de temperatura, umidade e acidez.
Artificialmente esse processo ocorre através de um equipamento chamado
biodigestor anaeróbico. O próprio metano, ao contrário que alguns pensam, não possui
cheiro, cor ou sabor. Mas os outros gases apresentam odor desagradável. O Biogás é uma
fonte energética renovável e por essa razão é considerado um biocombustível.
A matéria-prima usada na produção do biogás é de
origem orgânica, são aproveitados materiais como esterco (tanto humano quanto animal),
palhas, bagaço de vegetais e lixo. Essa fonte energética pode ser utilizada como
combustível para fogões, motores ou mesmo para a produção de energia elétrica. No
entanto, devido à alta concentração de metano (em torno de 50%) e de carbono (mais de
30%) o biogás acaba sendo um dos principais poluentes do meio ambiente, pois contribui
diretamente para o aumento do efeito estufa, sendo muito mais poluente que o próprio gás
carbônico.
Países como China e Índia, contam com um
grande número de biodigestores em pequenas cidades e propriedades rurais. No Brasil, os
biodigestores são instalados, na sua grande maioria, na zona rural. Há a intenção de
implanta-los em grandes cidades brasileiras, no entanto, a capacidade de processamento do
equipamento não acompanharia a quantidade de lixo. Para superar essa dificuldade seria
preciso milhares de biodigestores.
A utilização desse tipo de fonte energética é favorável para contribuir
para a questão do lixo, uma vez que os resíduos orgânicos são as matérias-primas. Porém,
como já citado, ele tem como desvantagem o alto grau de poluição que sua produção gera.

Figura 22 ‐ Produção do Biogás

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Biodigestor.JPG

1.4 ‐ Carvão Vegetal

Com relação ao carvão vegetal, apesar de não ser muito utilizado nas termoelétricas
para a produção de energia elétrica, ele possuí grandes leques de formas de uso. No dia-adia, ele é altamente usado como combustível de aquecedores, em lareiras, churrasqueiras e
fogões a lenha. Além de abastecer alguns setores industriais no Brasil, seu principal meio de
utilização, como as siderúrgicas. Vale resaltar que a utilização do carvão vegetal deixou de
ser utilizada em países centrais.
Seu principal problema, além do ambiental, é a forma de sua produção. O carvão
vegetal é obtido nas carvoarias, onde adultos e crianças trabalham em condições muitas
vezes precárias, sem nenhuma direito de trabalho, e com salários extremamente baixos.

Figura 23 ‐ Carvoaria no Piauí
fonte: http://istoepiaui.com.br/noticia/mpfpi‐
ajuiza‐acao‐para‐paralisar‐carvoarias‐em‐area‐
de‐mata‐atlantica‐no‐estado/

Figura 24 ‐ Carvão Vegetal
Fonte:
http://www.carvaoplanalto.com.br/imag
ens/026.JPG

1.5 ‐ Energia Nuclear
Em alguns países a geografia não ajuda na construção de usinas hidrelétricas. Esses
países são obrigados a encontrar outros meios de produção de energia. Em alguns casos,
como na França, Suécia, Finlândia, Bélgica é bastante utilizada a energia nuclear.
A energia nuclear geralmente provém do urânio, que é
utilizado como combustível para os reatores. Mas pode ser usado também o tório ou o
plutônio. Esse tipo de energia sempre foi muito discutido. Obviamente existem pontos
positivos e negativos a respeito dela. Nos pontos a favor pode-se levar em conta que ela
não libera gases estufa, não depende de fatores climático para a sua produção, existe um
pequeno risco em transporta-lo como combustível. Em contrapartida, os pontos negativos
são bastante relevantes. A energia nuclear não é renovável. Existe um grande risco de
acidentes nucleares por conta do material radioativo alem do problema de o que fazer com o
lixo nuclear gerado. A usina gera águas em altíssimas temperaturas que precisam ser
despejadas em rios. E os custos para a construção da usina e produção da energia são
bastante elevados.
Em março de 2011, no Japão, por
conta de um terremoto, houve um gravíssimo acidente na usina de Fukushima. Este foi o
segundo pior acidente em usinas nucleares, perdendo apenas para o caso de Chernobyl, na
Ucrânia, em 1986.

Figura 25 ‐ Termoelétrica
Fonte: Fonte: http://1.bp.blogspot.com/‐
BbQx5adSf9Y/TY7g_2qR3mI/AAAAAAAAHqY/6nVW4z_zCRs/s1600/energianuclear.jpg

1.6 ‐ Energia Eólica
A energia eólica é a energia proveniente do vento, porém esse tipo de energia não é
muito utilizado. A energia eólica é renovável e não agride o meio ambiente, mas o seu
principal problema é que para sua produção ser eficiente, são necessários grandes espaços
para a instalação das turbinas “cata-ventos”. Outro ponto que merece destaque é que sua
produção é totalmente dependente de fator vento, não há outros fatores. Sem uma boa
quantidade, realmente a produção ficaria seriamente comprometida.

Os países que mais geram energia
eólica:
1º - China (62,7 mil megawatts)
2º - Estados Unidos (46,9 mil megawatts)
3º - Alemanha (29 mil megawatts)
4º - Espanha (21,6 mil megawatts)
5º - Índia (16 mil megawatts)
6º - França (6,8 mil megawatts)
7º - Itália (6,7 mil megawatts)
8º - Reino Unido (6,5 mil megawatts)
9º - Canadá (5,2 mil megawatts)
10º- Portugal (4 mil megawatts)

Figura 26 ‐ Cata‐
Vento 1

Fonte:
http://envolverde.com.br/po
rtal/wpcontent/uploads/2012/02/en
ergia_ec3b3lica5.jpg

FONTE DO RANKING:
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/energia_eolica.htm

Figura 27 ‐ Cata‐Vento 2
Fonte: http://style.greenvana.com/wp‐content/uploads/2012/03/Energia‐
e%C3%B3lica‐%C3%A9‐grande‐investimento‐atual‐Imagem.jpg

1.7 ‐ Energia Solar
O Sol produz é uma grande fonte de energia. Apenas uma parte dessa energia
chega até a terra, mas mesmo assim é possível aproveita-la para a produção de energia
elétrica. A energia solar é um dos métodos mais eficazes na produção de energia limpa.
Apenas com a instalação
de placas solares, é possível armazenar essa energia solar e utilizá-la, por exemplo, para o
aquecimento de chuveiros e piscinas. Seu principal problema é o preço e espaço. Para uma
grande produção são necessárias muitas placas. Com relação ao preço, ele ainda é um
pouco caro mas com o tempo ele vem se tornando mais popular.
Resumidamente,
ela funciona da seguinte forma: “Tudo acontece em pequenos equipamentos, chamados
células solares (...) Quando recebem a luz do Sol, essas células ficam com um lado
carregado positivamente e outro negativamente. E, pela regra de que os opostos se atraem,
os elétrons que sobram do lado negativo tentam ir para o lado positivo. Mas eles só
conseguem escapar quando encontram um fio no caminho: daí surge a corrente elétrica,
capaz de fornecer energia.”
(http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/energia/conteudo_264639.shtml)
Em
2011, um americano de 13 anos espantou o mundo com uma descoberta. Na tentativa de
aumentar a eficiência das placas solares, ele imginou uma nova maneira de organizar os
painéis para aproveitar mais a luz, com isso a produção de energia aumentou
consideravelmente. Aidan Dwyer observou o posicionamento dos galhos das árvores e
pensou em arranjar os painéis solares nos mesmos ângulos. A ideia funcionou e ele ganhou
o prêmio Jovem Naturalista, concedido pelo Museu Americano de História Natural. O
invento, aumentou em média a eficiência em 50%.

Figura 28 ‐ Placas Solares
http://www.brasilescola.com/upload/e/energia%20solar.jpg

Figura 29 ‐ Placas Solares
Fonte: http://www.techtudo.com.br/curiosidades/noticia/2011/08/cientista‐de‐13‐
anos‐revoluciona‐forma‐de‐captar‐energia‐solar.html

Capítulo 2 ‐ Problemas Ambientais
2.1 ‐ Caso Belo Monte
As questões ambientais obviamente vêm preocupando a sociedade brasileira
nos últimos anos. Quando o Ministério das Minas e Energia (MME) toma a decisão
de construir a 3ª maior usina hidrelétrica do mundo, Belo Monte, é natural o
surgimento de críticas sobre sua viabilidade ambiental e econômica. Por se tratar de
uma obra estratégica, que afetará o bem estar futuro de milhões de brasileiros, é
necessária uma análise criteriosa e cuidadosa. A decisão deve ser baseada em
análises técnicas, econômicas e jurídicas, para haver uma maior probabilidade de
acerto na escolha. A análise deve considerar também três fatos de suma
importância: 1) o Brasil precisa de energia elétrica em volumes crescentes para
sustentar seu crescimento; 2) qualquer nova usina elétrica impacta o meio ambiente;
e 3) os recursos energéticos são escassos e nem todos são renováveis. Porém
qualquer que seja a escolha de construir ou não uma usina hidrelétrica desse porte,
sempre terá pessoas que discordem e que concordem com a obra.
O Brasil está entre as seis maiores economias do mundo. Nessa
trajetória de crescimento, a sociedade quer melhorar os padrões sociais e
econômicos e superar as graves desigualdades existentes. Para tanto, será preciso
aumentar a produção industrial e a oferta de serviços, exigindo, obrigatoriamente,
maior consumo e geração de energia elétrica.
A
matriz
energética brasileira possui em média 87% de energias renováveis, enquanto que a
média mundial é de 19%. O Brasil possui em torno de 956 usinas hidrelétricas que
geram energia limpa e sustentável. Manter um alto número na matriz energética de
energia renovável será, cada vez mais, um diferencial internacional competitivo,
econômico e ambiental. A construção de Belo Monte faz parte dessa estratégia de
manter a matriz elétrica brasileira entre as mais sustentáveis e competitivas do
planeta.
A principal crítica à Belo Monte deve-se aos
impactos ambientais e sociais já que segundo pesquisas seria possível atender a
demanda elétrica somente com energia eólica, biomassa e solar, deixando de usar o
imenso potencial hídrico.
Todas as grandes hidrelétricas em construção, como Santo Antônio, Jirau,
Teles Pires e até mesmo Belo Monte, estão respeitando a Constituição de 1988 e a
legislação ambiental. Nem poderia ser diferente, porque o Brasil é hoje uma
democracia consolidada: quem se sente prejudicado ou entende que algo fora da Lei
está sendo construído, recorre à Justiça. A legislação obriga que esses
empreendimentos apliquem mais de 10% do custo total das obras em ações que
diminuam os impactos na flora, fauna e invistam nos sistemas de saúde, educação,
saneamento etc., buscando melhorar a qualidade de vida das populações de índios,
ribeirinhos e citadinos afetados pelas usinas. Com essas ações, a legislação busca
manter o equilíbrio ecológico, melhorar a qualidade de vida das populações afetadas
usando recursos das receitas da venda de energia elétrica e, ao mesmo tempo,
garante o aumento da oferta de eletricidade que o Brasil precisa para o seu
desenvolvimento.
A Usina de belo monte está sendo

construída no Rio Xingu, no estado do Pará. Dês do seu projeto, ela sofre com
pessoas que são contra sua construção, principalmente os indígenas que habitam a
região. Como já comentado, sua construção comprometeria seriamente a região do
que diz respeito ao meio ambiente. A obra já foi paralisada diversas vezes por
manifestações indígenas. Já houve também varias tentativas de acordo, ma
nenhuma surgiu efeito.
O
projeto prevê a construção de uma barragem principal no Rio Xingu, localizada a 40
km abaixo da cidade de Altamira, no Sítio Pimental, formando o Reservatório do
Xingu. A partir deste reservatório, parte da água será desviada por um canal de
derivação de 20 km de comprimento para um Reservatório Intermediário, localizado
a aproximadamente 50 km de Altamira na região cercada pela Grande Volta do
Xingu. (O projeto originalmente previa dois canais de derivação, mas foi alterado
para um canal apenas em 2009. Este reservatório será criado fechando os
escoadouros da região por 27 diques menores. A área total dos reservatórios será
de 516 km², dividida entre os municípios de Vitória do Xingu (248 km²), Brasil Novo
(0,5 km²) e Altamira (267 km²).

Figura 30 ‐ Manifestação indígena contra Belo Monte
Fonte: http://oglobo.globo.com/rio20/manifestantes‐depredam‐escritorio‐de‐
hidreletrica‐de‐belo‐monte‐5230223

2.1.1 – Cronologia da Hidrelétrica de Belo Monte

1975

Iniciados os Estudos de Inventário Hidrelétrico da Bacia Hidrográfica do Rio Xingu.
1980

A Eletronorte começa a fazer estudos de viabilidade técnica e econômica do
chamado Complexo Hidrelétrico de Altamira, formado pelas usinas de Babaquara e
Kararaô.
1989

Durante o 1º Encontro dos Povos Indígenas do Xingu, realizado em fevereiro em
Altamira (PA), a índia Tuíra, em sinal de protesto, levanta-se da plateia e encosta a
lâmina de seu facão no rosto do presidente da Eletronorte, José Antonio Muniz, que
fala sobre a construção da usina Kararaô (atual Belo Monte). A cena é reproduzida
em jornais e torna-se histórica. O encontro teve a presença do cantor Sting. O nome
Kararaô foi alterado para Belo Monte em sinal de respeito aos índios.
1994

O projeto é remodelado para tentar agradar ambientalistas e investidores
estrangeiros. Uma das mudanças preserva a Área Indígena Paquiçamba de
inundação.

2001

Divulgado um plano de emergência de US$ 30 bilhões para aumentar a oferta de
energia no país, o que inclui a construção de 15 usinas hidrelétricas, entre elas Belo
Monte. A Justiça Federal determina a suspensão dos Estudos de Impacto Ambiental
(EIA) da usina.
2002

Contratada uma consultoria para definir a forma de venda do projeto de Belo Monte.
O presidente Fernando Henrique Cardoso critica ambientalistas e diz que a oposição
à construção de usinas hidrelétricas atrapalha o País. O candidato à presidência
Luiz Inácio Lula da Silva lança um documento intitulado O Lugar da Amazônia no
Desenvolvimento do Brasil, que cita Belo Monte e especifica que "a matriz
energética brasileira, que se apoia basicamente na hidroeletricidade, com
megaobras de represamento de rios, tem afetado a Bacia Amazônica".

2006

O processo de análise do empreendimento é suspenso e impede que os estudos
sobre os impactos ambientais da hidrelétrica prossigam até que os índios afetados
pela obra fossem ouvidos pelo Congresso Nacional.
2007

Durante o Encontro Xingu para Sempre, índios entram em confronto com o
responsável pelos estudos ambientais da hidrelétrica, Paulo Fernando Rezende, que
recebe um corte no braço. Após o evento, o movimento elabora e divulga a Carta
Xingu Vivo para Sempre, que especifica as ameaças ao Rio Xingu e apresenta um
projeto de desenvolvimento para a região e exige sua implementação das
autoridades públicas. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, de Brasília, autoriza
a participação das empreiteiras Camargo Corrêa, Norberto Odebrecht e Andrade
Gutierrez nos estudos de impacto ambiental da usina.
2009

A Justiça Federal suspende licenciamento e determina novas audiências para Belo
Monte, conforme pedido do Ministério Público. O IBAMA volta a analisar o projeto e
o governo depende do licenciamento ambiental para poder realizar o leilão de
concessão do projeto da hidrelétrica. O secretário do Ministério de Minas e Energia,
Márcio Zimmerman, propõe que o leilão seja adiado para janeiro de 2010.
2010

A licença é publicada em 1º de fevereiro. O leilão foi realizado em 20 de abril, sendo
vencedor o Consórcio Norte Energia S/A com lance de R$ 77,00 por MWh. Em 26 de
agosto é assinado o contrato de concessão.
2011

Em 26 de janeiro, o IBAMA concede à Norte Energia uma licença válida por 360 dias
para a construção da infraestrutura que antecede a construção da usina. Em 18 de
fevereiro foi assinado o contrato das obras civis. Em 1 de junho o IBAMA concede a
licença de instalação.
2012

Ínicio das obras.

Fonte da cronologia: http://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_Hidrel%C3%A9trica_de_Belo_Monte

2.2 ‐ Os perigos da Energia Nuclear
Apesar de todos os benefícios que uma termoelétrica traz, ela pode também
se tornar um grande problema. Dia 11 de Março de 2011, o Japão sofreu o sétimo
pior terremoto de todos os tempos, e o pior do país já registrado. O terremoto atingiu
8,9 graus na escala Richter e foi antecedido de um tsunami.
Estes
sinistros
acarretaram em sérios problemas para o país. Diversos prédios ficaram seriamente
comprometidos, mesmo sendo preparados para terremotos, supermercados também
sofreram com a destruição de muitas mercadorias e o pânico se instalou no país.
Mas uma das mais graves consequências dessas catástrofes foram os acidentes
nas usinas nucleares.
O acidente em uma central nuclear na cidade de Fukushima,
após o forte terremoto que atingiu o país, foi classificado como de nível 4 na Escala
Internacional de Eventos Nucleares, que vai de 0 a 7. A classificação é a terceira
mais alta já concedida, ficando atrás apenas do acidente em Three Mile Island, nos
Estados Unidos, em 1979 (nível 5) e de Tchernobil, em 1986 (grau 7). A
classificação 4 qualifica acidentes "com consequências de alcance local", segundo
documentos da AIEA (Agência internacional de Energia Atômica). Porém após
alguns dias o nível chegou a 6, tornando-se assim o segundo pior acidente da
história.
O reator Daiichi 1, ao norte da
capital Tóquio, começou a vazar radiação depois que o terremoto de magnitude 8,9
causou um tsunami, prontamente levantando temores de um derretimento nuclear. O
sistema de resfriação do reator nuclear falhou após os tremores, causando uma
explosão que rompeu o telhado da usina.
Segundo a agência de notícias japonesa Jiji, três
trabalhadores sofreram de exposição radioativa perto da usina de Fukushima. Esta
foi a primeira vez que o Japão confrontou uma ameaça significativa de radiação
desde o maior pesadelo de sua história, uma catástrofe exponencialmente pior: os
ataques com bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, em 1945, que resultaram
em mais de 200 mil mortes.

Figura 31 ‐ Usina de Fukushima

Fonte: http://www.vestibulandoweb.com.br/fisica/teoria/acidente‐nuclear‐
japao‐2011.asp

2.2.1 ‐ Funcionamento de um Reator Nuclear.

Após o terremoto de magnitude 8,9 que atingiu a costa do Japão, a usina nuclear
Fukushima Daiichi interrompeu seu funcionamento. Entenda o que pode acontecer após
catástrofes desse porte.

Figura 32 ‐ Funcionamento de um reator

2.2.2 ‐ Como Funciona o Sistema de Segurança de uma Usina

Normalmente, o sistema de segurança desliga automaticamente os reatores
depois de tremores. Para que não permaneçam aquecidos, é preciso acionar um
sistema de refrigeração. Por causa do tsunami, faltou eletricidade necessária para
que isso acontecesse.
A
água
resfria os elementos combustíveis compostos de urânio enriquecido. Eles
permanecem dentro de uma espécie de piscina. Resfriada, ela evita o acúmulo de
vapor radiativo no vaso de contenção externo, feito de concreto. Se a água não for
resfriada, válvulas liberam esse vapor, como forma de impedir uma pressão
insuportável dentro da proteção externa e o superaquecimento dos elementos
combustíveis.
A liberação controlada do
vapor radioativo foi determinada pelo governo japonês, como medida de emergência
para evitar o risco de um acidente maior.A explosão do reator poderia provocar uma
catástrofe nuclear.
Em uma entrevista à equipe de reportagem do
Jornal Hoje, da rede Globo de televisão, o professor e físico nuclear José
Goldemberg disse:
"Depois de Chernobyl, não houve nenhum acidente importante. Isso deu aos
engenheiros nucleares a certeza de que a tecnologia estava dominada. O acidente
japonês vai destruir as esperanças de que a energia nuclear é uma energia limpa”.

2.3 – Vazamento de Óleo Marinho
Como já foi dito no trabalho, o petróleo é uma das principais fontes de
energia, mesmo com seu alto teor de poluição. Porém, além de ser altamente
poluente, sua produção também pode agredir fortemente a natureza. É frequente o
vazamento de petróleo no mar durante a sua extração.
Por
se
tratar de um produto com alto risco de contaminação, o petróleo provoca graves
danos ao meio ambiente quando entra em contato com as águas de oceanos e
mares ou com a superfície do solo. Vários acidentes ambientais envolvendo
vazamento de petróleo (seja de plataformas ou navios cargueiros) já ocorreram nas
últimas décadas. Quando ocorre no oceano, as consequências ambientais são
drásticas, pois afeta os ecossistemas litorâneos, provocando grande quantidade de
mortes entre peixes e outros animais marítimos. Nem sempre as medidas de
limpeza conseguem minimizar o problema.
Um dos mais famosos acidentes aconteceu
em 2010, no Golfo do México. O local é cerceado por trechos dos continentes da
América do Norte e Central. Banha os estados mexicanos de Tamaulipas, Veracruz,
Tabasco, Campeche, Lunatão e Quintana Roo; no território norte-americano banha
os estados da Flórida, Alabama, Mississipi, Louisiana e Texas; e ainda banha a
costa sudeste de Cuba.
O
Golfo do México é rico em petróleo, mais notadamente a oeste. Além da extração do

“ouro negro”, há atividades econômicas referentes à pesca, indústria naval, indústria
petroquímica, fabricação de papel e turismo. As principais cidades costeiras dos
EUA são Tampa, Pensacola, Nova Orleans, Houston; do México são Veracruz e
Mérida; e Havana, capital de Cuba.
No dia 20 de abril de 2010
ocorreu uma forte explosão no Golfo do México, proveniente da plataforma
Deepwater Horizon, da British Petroleum. Onze funcionários da plataforma ficaram
desaparecidos. Posteriormente, iniciou-se um dos maiores derramamentos de óleo
no mar da história, e o pior acidente ambiental causado por óleo nos EUA. As
manchas de óleo começaram a ocupar uma área correspondente ao território de um
país como Porto Rico, passou a se movimentar a 65 quilômetros da costa de
Louisiana, estado costeiro dos EUA. Após a explosão da plataforma de Deepwater
Horizon, o sistema automático de controle da válvula instalada no fundo do mar
falhou e permitiu o vazamento.
A
plataforma afundou no mar do Golfo do México dois dias depois da explosão, desde
então, o vazamento de petróleo permaneceu de maneira continuada em virtude da
abertura do poço situado no fundo do mar.
O poço passou a jogar
cerca de 1 milhão de litros de petróleo ao dia no Golfo do México, gerando uma
grande mancha de óleo no mar e em trechos de regiões costeiras. O equipamento
responsável por fechar a válvula de controle da abertura do poço ficou submerso a
1,5 mil metros de profundidade, sem permitir qualquer tipo de controle remoto.
A empresa British Petroleum, sob intimação do
governo dos EUA e das declarações do então presidente americano, Barack
Obama, assumiu as responsabilidades pelo acidente e previamente pela limpeza
das águas e regiões costeiras do Golfo do México.
Para reverter o quadro de desastre ambiental, a empresa British
Petroleum enviou um robô até o equipamento de controle da válvula, instalou uma
barreira na superfície e utilizou aviões para dispersar o óleo. Além do grandioso
desastre ambiental, o acidente gerou perdas nas atividades pesqueiras e no turismo.
A petroleira British
Petroleum (BP) informou apenas no dia 9 de agosto do mesmo ano que o
vazamento havia acabado. A afirmação foi feita após ter sido comprovado em um
teste feito no dia anterior que as operações de injeção de cimento para selar o poço
haviam sido bem sucedidas. Segundo nota distribuída no site da companhia, os
testes de pressão indicaram que os cimentos colocados no local danificado colaramse aos encanamentos, estancando o vazamento.

Capítulo 3 – Métodos Para Economia de Energia

Depois de ver as principais fontes e maneiras de se obter energia, repara-se que
realmente trata-se de um tema delicado e complexo. A maioria das fontes possuem pontos
negativos. É evidente então que economizar energia é fundamental para a vida. Mas como
podemos consumir os produtos de forma sustentável sem agredir o meio ambiente? Como
podemos de fato reduzir consideravelmente o consumo de energia?

3.1 ‐ Casa Sustentável
Já existem algumas casas construídas de uma maneira um pouco diferente. Casas
que são sustentáveis e que não agridam o meio ambiente será uma necessidade do futuro.
Quando tomamos banho ou lavamos
louça ou roupa, gastamos uma quantidade enorme de água. Após esses tipos de uso, a
água não fica completamente inutilizável. Podemos reaproveita-la para a irrigação de
plantas ou para a descarga. A água é um bem que está se tornando muito escassa e
devemos economizá-la ao máximo.
A
casa pode ter também biodigestores instalados no banheiro e o gás pode ser utilizado na
cozinha, há a possibilidade de usar paredes de vidro para aproveitar a luz do dia e um
sistema que armazena a água da chiva.
Também é útil construir a casa
com materiais que retém o calor externo, evitando assim o consumo do ar-condicionado.
Quando for necessário diminuir resfriar o ambiente, é aconselhável o uso de ventiladores
que gastam menos energia que o ar-condicionado.
Em casas desse tipo não pode faltar placas solares. Apesar de apenas
com as placas não ser possível a geração de energia para toda a casa, pelo menos para o
aquecimento da água do chuveiro e de torneiras ela é muito eficiente.

Figura 33 ‐ Casa Sustentável

Fonte: http://washingtonbatista.blogspot.com.br/2012/03/foi‐iniciado‐o‐prototipo‐de‐casa.html

3.2 ‐ Renovação Energética
As energias renováveis modernas apresentam grande vantagem sobre outros
recursos energéticos poluentes em vários aspectos. Para tanto, é importante estabelecer a
visão de custos completos ou impactos totais no planejamento de recursos energéticos.
Nessa ótica, devemos analisar recursos energéticos não somente pelos seus parâmetros
técnico-econômicos, mas também pelos seus impactos sociais, ambientais e políticos.
Como já dito, toda e qualquer forma de geração de energia apresenta algum tipo de
impacto ambiental. No entanto, as energias renováveis modernas oferecem as seguintes
vantagens: descentralização, possibilidade de geração isolada e diminuição de emissão de
poluentes. A geração eólica, solar e em pequenas centrais elétricas podem ser distribuídas
pelo país em áreas com maior potencial específico alem de fornecerem alternativas não
poluentes a usinas de carvão ou grandes usinas hidrelétricas com reservatórios.
O cenário de revolução energética mostra que é possível atender a demanda futura
de eletricidade valendo-se da utilização maciça de energias renováveis. Porém, para
garantir a formação desse mercado no Brasil é fundamental seguir as seguintes medidas:

 Eliminação gradual dos subsídios às fontes sujas, como carvão, diesel e
energia nuclear, e a internalização de seus custos reais (por exemplo, o custo
de seguro e descomissionamento (processo de desmantelamento que toda
usina nuclear deve passar depois de sua vida útil) de usinas nucleares); O
problema é que: nenhum reator comercial foi completamente
descomissionado até hoje.

 Definição de metas obrigatórias para a participação das renováveis na matriz
brasileira. A recente legislação de incentivo às fontes renováveis não foi
suficiente para implementar um mercado nacional. O atual modelo
desfavorece as renováveis ao priorizar preços baixos de tarifas (renováveis
são mais caras), segurança de suprimento (renováveis, muitas vezes, não
geram energia de forma contínua) e estabilidade regulatória (a
regulamentação das fontes alternativas ainda não é bem clara). No caso
específico de energia eólica, o índice de nacionalização exigido pelo
Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa)
inviabilizou a entrada dos fabricantes estrangeiros no país;

 Retorno estável e definido para o investidor no setor elétrico, com contratos
em longo prazo e rentabilidade garantida até que as tecnologias estejam
competitivas;

 garantias de acesso prioritário à rede elétrica para as tecnologias renováveis
com relação às tecnologias poluentes;
 padrões de eficiência energética rigorosos para promover a economia e o uso
racional de energia, reduzindo a necessidade de novos projetos de geração.
FONTE: ARTIGO: Baitelo; Ricardo: [R]evolução energética: perspectivas para uma energia global
sustentável, Setembro, 2007

Para que isso ocorra, é necessário um novo marco legal no país, evoluindo da escala
piloto atual para uma lei com metas mais ousadas que estabeleça outros parâmetros para a
formação de preços de fontes energéticas. O financiamento desses projetos pelos bancos
de fomento públicos ou privados deve ocorrer segundo a prática do projectfinance, e não
apenas pela garantia financeira para empréstimos. Outras barreiras à implantação desse
mercado podem ser identificadas, como a falta de vontade política de estimular o setor,
repercutindo na falta de um ambiente regulamentado e na ausência de investidores.
internacionais. Pode-se somar a esse pacote o quase desconhecimento da indústria sobre a
evolução da área de renováveis e a ausência de linhas de transmissão em diversas áreas
do país onde se pretende instalar geradores eólicos e centrais a biomassa.
As oportunidades já detectadas para o desenvolvimento do mercado de renováveis
são, entre outras: o grande potencial nacional de energias renováveis; o baixo índice de
emissão de gases de efeito estufa; o curto tempo de implementação de projetos; a geração
de empregos nas tecnologias renováveis; o crescimento da demanda elétrica em, pelo
menos, três vezes até 2050, gerando forte demanda sobre a utilização de tecnologias
novas; e a crescente consciência e o interesse do público consumidor em
utilizar energias não poluentes em residências e edifícios. Em síntese, pode-se dizer que o
sucesso desse mercado e da composição de uma matriz elétrica limpa baseada em
energias renováveis e eficiência energética dependem de esforço conjunto do governo e da
sociedade.

3.3 ‐ Dicas Para a Economia de Energia

1. Tampe suas panelas enquanto cozinha.
2. Antes de cozinhar, retire da geladeira todos os ingredientes.
3. Não troque o seu celular frequentemente.
4. Compre um ventilador de teto ao invés de usar ar condicionado.
5. Use somente pilhas e baterias recarregáveis.
6. Limpe ou troque os filtros do seu ar condicionado.
7. Troque suas lâmpadas incandescentes por fluorescentes.
8. Escolha eletrodomésticos com baixo consumo energético.
9. Não deixe seus aparelhos em standby.
10. Use a máquina de lavar roupas/louça só quando estiverem cheias.
11. Pendure as roupas ao invés de usar a secadora.
12. Reduza o uso de embalagens descartáveis.
13. Compre papel reciclado.
14. Utilize uma sacola de pano para as compras.
15. Ande menos de carro. Vá de transporte público
16. Mantenha seu carro regulado para consumir menos combustível.
17. Lave o carro a seco
18. Desligue o computador quando não tiver usando
19. Utilize a escada ao invés de usar o elevador.

Conclusão

As fontes de energia sempre serão um grande problema para a sociedade. O mundo
está em constante desenvolvimento, e cada vez mais o consumo aumentará.
Existem fontes renováveis e não
renováveis, que agridem ou não agridem o meio ambiente. Cada vez mais o problema está
se tornando sério. Atualmente produzimos muita energia agredindo o local onde vivemos, e
se continuarmos assim teremos gravíssimas consequências a curtíssimo prazo.
O ideal é encontrar fontes renováveis que não agridam o meio ambiente. Existem
pessoas com essa preocupação, porém continuamos a insistir, por exemplo, no pré-sal para
a extração de petróleo. Apesar de trazer benefícios de desenvolvimento, ele é um dos
principais culpados da situação do planeta no momento.
É evidente que precisamos agir. Mas
primeiro cada um pode fazer a diferença começando na sua casa. Economizar energia não
é bom apenas para o seu bolso, e sim para toda sociedade que habita o planeta Terra. Se
cada um não começar a rever os seus hábitos de vida e seus costumes dento da própria
casa, nunca sairemos do lugar.
As
fortes
suspeitas de que o ser humano é o agente responsável pela crise do aquecimento global
foram categoricamente confirmadas pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas (IPCC), isso prova que depende de nós agirmos para evitar um mundo cada vez
pior e torna-lo sustentável no futuro.
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Introdução
Esta pesquisa tem como intuito apresentar alguns conceitos de logística reversa, sua
importância, fatores para a sua aplicação e como o processo logístico reverso é visto no
Brasil.
Esse trabalho também irá discute a importância da aplicação do conceito de rede
logística reversa na indústria da construção civil, tratando a reciclagem do entulho e da areia.
A reciclagem do entulho pode ser feita através de uma rede em um nível, enquanto a
reciclagem da areia se baseia na estrutura de uma rede em dois níveis. O resultado da
implantação de rede logística reversa pode gerar economias da ordem de 70% minimizando o
desperdício e reduzindo custos.

Resumo
Há a apresentação de alguns conceitos de logística reversa, sua importância, fatores
para a sua aplicação e como o processo logístico reverso é visto no Brasil.
Com a aplicação da logística reversa é possível melhorar o gerenciamento do fluxo
de retorno de mercadorias e obter vantagens competitivas através da utilização de produtos
reciclados nos processos produtivos.
A indústria da construção civil evoluiu muito, tanto no escopo da engenharia como na
gestão e comercialização do seu negócio. A incorporação de conceitos da logística tradicional
e da logística reversa na construção civil tende a aumentar a competitividade entre as
empresas. Mas essa indústria caracteriza-se pela ampla variedade de materiais e pela grande
diferenciação de processos e produtos, dificultando a implementação desses conceitos e
processos.
Havendo a importância da aplicação do conceito de rede logística reversa na indústria
da construção civil, tratando a reciclagem do entulho e da areia. A reciclagem do entulho pode
ser feita através de uma rede em um nível, enquanto a reciclagem da areia se baseia na
estrutura de uma rede em dois níveis. O resultado da implantação de rede logística reversa
pode gerar economias da ordem de 70% minimizando o desperdício e reduzindo custos.

Abstract
There is a presentation of some concepts of reverse logistics, its importance, factors for their
application and how the reverse logistics process is seen in Brazil. With the application of
reverse logistics is possible to improve the management of the return flow of goods and gain
competitive advantage through the use of recycled products in manufacturing processes. The
construction industry has evolved considerably, both in the scope of engineering and in
management and marketing of your business. The incorporation of concepts from traditional
logistics and reverse logistics in construction tends to increase competition between
companies. But this industry is characterized by a wide variety of materials and the great
differentiation of products and processes, making the implementation of these concepts and
processes. Having the importance of applying the concept of reverse logistics network in the
construction industry, dealing with the recycling of rubble and sand. Recycling of debris can
be done via a network level, while recycling the sand is based on the structure of a network on
two levels. The result of the implementation of reverse logistics network can generate savings
of 70% minimizing waste and reducing costs.

Capítulo 1: A logística Reversa em si
1.0‐ O que é Logística Reversa?

Figura 1: Ciclo Reverso

Algumas Definições:
O CLM - “Council of Logistics Management (1993) primeiro definiu a Logística
Reversa como sendo: “o papel da Logística com relação à reciclagem, controle de desperdício
e gerenciamento de materiais usados; numa ampla perspectiva inclui todas as atividades
relacionadas com a redução, reciclagem, substituição e reutilização de materiais”.
O CSCMP – Council of Supply Chain Management Professional (2006) considera que
a Logística Reversa faz parte do gerenciamento logístico e considera que ao se gerenciar a
cadeia de suprimentos é necessário planejar, implementar e controlar de forma eficiente, os
fluxos tradicional e reverso de mercadorias, serviços e informações visando atender as
necessidades dos clientes.
POHLEN & FARRIS (1992) definem a Logística Reversa como o movimento de
mercadorias do consumidor para o produtor por meio de um canal de distribuição.
De acordo com KOPICKI et al. (1993), a Logística Reversa é um termo amplo,
referente ao gerenciamento da Logística relativa ao luxo de distribuição oposto ao tradicional.
Inclui a distribuição reversa (...) que permite o fluxo da carga e de informação na direção
oposta à aplicada normalmente para as atividades logísticas.
Já ROGERS & TIBBEN-LEMBKE (1998) definem a Logística Reversa como O
processo de planejar, implementar e controlar de forma eficiente o custo efetivo do fluxo de
matéria-prima em processo, material acabado e informações relacionadas desde o ponto de
consumo até o ponto de origem com o propósito de recapturar valor.
Pela literatura da área de Logística, como, por exemplo, BALLOU (1995), podemos
conceituá-la como sendo o processo de planejar, implementar e controlar de modo eficiente o
fluxo de materiais desde o seu ponto de origem até o seu ponto de consumo. Atualmente, um
novo conceito vem sendo aplicado, porque a Logística também engloba o fluxo reverso de
materiais, ou seja: materiais que vão do usuário final, ou de outro ponto anterior, a um novo
consumo ou reaproveitamento do mesmo. Este processo é chamado Logística Reversa.
De acordo com LAMBERT et al. (1993), a Logística Reversa considera que a
reutilização, reciclagem, substituição e descarte são questões importantes para a entrada de
atividades logísticas de compras e suprimentos, transporte, armazenagem e embalagem à
medida que o fluxo reverso de materiais ocorre, inevitavelmente os responsáveis por estas
atividades deverão ter o conhecimento do andamento do processo para melhor planejar e
organizar suas tarefas.
A partir destas definições concluímos que a Logística reversa preocupa-se com todo
processo de recuperação de materiais que devem ser recuperados, a recuperação pode ser pela
simples revenda, processo de remanufatura ou reciclagem, não esquecendo o
reaproveitamento de materiais e produtos, como a reutilização parcial de equipamentos. Isto
acontece por causa da escassez de recursos materiais, mas o surgimento de materiais baratos e
o avanço tecnológico proporcionaram a todos maiores condições de consumo, o que fez surgir
à rotina do descarte, sem que houvesse preocupação com aspectos ambientais, com isto, os
aterros sanitários acabaram se tornando em lugares de alto custo e começaram a surgir
restrições quanto à degradação do meio ambiente. No mundo empresarial, começou-se a

perceber o quanto poderia ser rentável a recuperação de produtos e como esta operação
acrescentaria valor em relação aos aspectos ambientais, competição de mercado e imagem
corporativa.
Para alguns segmentos de mercado, como por exemplo, alumínio, papel, vidro e metal,
a reciclagem e reutilização de produtos e materiais não é novidade, principalmente por serem
atividades economicamente mais atrativas que o descarte. Por exemplo, a lata de alumínio
pode ser reciclada inúmeras vezes sem perda de qualidade no processo de reaproveitamento
sendo transformada em lata de alumínio nova após a coleta e refusão.

1.1‐IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA REVERSA
O avanço tecnológico acelerou a introdução de novos produtos no mercado, levando
a maiores condições de consumo e ao crescimento do descarte de produtos usados,
aumentando o lixo urbano, principalmente em países com menor desenvolvimento
econômico e social. Isto ocorre porque os canais reversos de distribuição, normalmente, não
estão estruturados, havendo desequilíbrio entre as quantidades de material descartado e
reaproveitado. Como exemplo, pode-se citar a coleta seletiva do lixo urbano não é prática
comum, dificultando o estabelecimento de um canal de distribuição reverso, porque produtos
recicláveis, como as embalagens de PET, vidro, papelão, são descartados junto a
quaisquer outros tipos de lixo, inviabilizando parte destes produtos para reaproveitamento.
Os produtos descartados no meio ambiente trazem a poluição, fato gerador dos
custos para a sociedade em termos de gastos para destinação final e, para as empresas
como custo da repercussão negativa em sua imagem corporativa. Mas, para LEITE (2003),
em uma análise mais profunda, revela um custo que ultrapassa essas duas dimensões: os
custos ecológicos, gerados pelo impacto dos produtos no meio ambiente. O autor discorre
sobre a revalorização ecológica dos bens de pós-consumo, como “a eliminação ou a
mitigação desse somatório de custos dos impactos no meio ambiente provocado pela ação
nociva de produtos perigosos à vida humana ou pelos excessos desses bens”. De modo
que se agrega valor ecológico ao bem em fim de vida, através da logística reversa, no
intuito de resgatar o valor correspondente a esses custos. Valor este nem sempre tangível.
Para controlar este cenário de grande impacto ambiental, as empresas, o governo e a
sociedade devem somar esforços para aplicar programas de reciclagem e, deste modo,
conscientizar a população sobre sua importância.
O governo vale-se de legislações ambientais que regulamentam o descarte e
depósitos em aterros sanitários e, ainda, o regulamentam o uso de matérias-primas
secundarias, entre outros. Os consumidores passarem a ser mais sensíveis a problemas
ecológicos, principalmente em países desenvolvidos, onde consumidores estão dispostos a
pagar mais por produtos manufaturados com tecnologias que não agridam o meio
ambiente. Enquanto empresas procurem elaborar canais reversos, no intuito de adequaremse as exigências legislativas e dos consumidores, além de visarem um diferencial
estratégico para imagem corporativa e alcançar novos mercados.
Cabe mencionar que as atividades da Logística Reversa para obter o
reaproveitamento de produtos usados por meio da utilização do fluxo reverso podem
agregar valor ao produto no mercado, pela imagem corporativa associada ao respeito ao
meio ambiente, além de captar oportunidades econômicas para o processo produtivo, como

a redução de compra de matéria-prima virgem. Pontos a serem lembrados e que podem
ajudar na aplicação da Logística Reversa são:
 Os custos de descarte em aterros sanitários têm aumentado;
 Considerações econômicas e ambientais estão forçando as empresas a
utilizarem embalagens retornáveis;
 Maior consciência das empresas com relação a todo o ciclo de vida de
seus produtos, ou seja, ser legalmente responsável pelo seu destino após a
entrega dos produtos ao cliente, evitando a geração de impacto negativo ao
meio ambiente;
 A matéria-prima nova está
consequentemente, mais cara;

se

tornando

menos

abundante,

 Economias geradas para a empresa devido ao reaproveitamento de materiais e
componentes secundários. Além de apresentar diferenciação em serviço ao
cliente à medida que o fabricante tem políticas mais liberais de retorno de
produtos, apresentando uma vantagem em relação à concorrência;
 Eliminação de produtos que se tornam obsoletos devido ao alto grau de
desenvolvimento tecnológico.
 Em relação a regulamentações, muitas empresas são obrigadas a recolherem
seus produtos quando os mesmos atingem o final da vida útil;
 As empresas devem desenvolver produtos “amigáveis ao meio ambiente”;
 Técnicas para recuperação de produtos e gerenciamento do desperdício devem
ser desenvolvidas.
No Brasil, o governo federal está empenhado em estabelecer regulamentações
para os segmentos que apresentam risco ao meio ambiente. Porém, algumas empresas
e parte da sociedade brasileira, mesmo antes de imposições governamentais, estão se
conscientizando quanto à importância da preservação do meio ambiente e dos ganhos
que todos os envolvidos podem obter, sejam eles econômicos sociais ou de imagem
corporativa.
Portanto, iniciativas relacionadas à Logística Reversa têm trazido oportunidades
de melhoria para as empresa não só nos ganhos como também em reconhecimento
ambiental. Desta forma, verificou-se o quanto a Logística Reversa é fundamental nos
dias de hoje, justificando-se não somente pela oportunidade de recuperar o valor de bens
materiais, mas também, pela oportunidade de diferenciação de níveis de serviços
oferecidos em mercados globalizados e altamente competitivos.

e

Capítulo 2: Utilização da Logística
Reversa

Figura 2: Aplicação do Fluxo Reverso

2.0 – Fatores para a Aplicação
Existem alguns fatores que levam à aplicação da logística reversa, apresentam-se cinco:

 Econômicos: relacionam-se com o custo da produção, por necessidade de
adaptação dos produtos e processos para evitar ou diminuir o impacto ao meio
ambiente;

 Governamentais: relacionam-se à legislação e à política de meio ambiente;

 Responsabilidade Corporativa: relacionam-se ao comprometimento das
empresas fabricantes com a coleta de seus produtos ao final da vida útil;

 Tecnológicos: ligam-se aos avanços tecnológicos da reciclagem e projetos
de produtos com finalidade de reaproveitamento após descarte pela sociedade;

 Logísticos: relacionam-se aos aspectos logísticos da cadeia reversa, como
por exemplo, a coleta de produtos.
Além destes fatores, existem, ainda, os fatores sociais, que abrangem o governo, as
empresas, os intermediários no processo e as pessoas em geral.

2.0.1‐ECONÔMICOS
A Logística Reversa pode trazer ganhos diretos às empresas por meio da recuperação
de produtos e redução de custos com o descarte adequado de materiais usados. Como
exemplo, os equipamentos eletrônicos, que, normalmente, têm vida útil bastante curta,
devido ao acelerado avanço tecnológico. Seus componentes, no entanto, podem ser
reutilizados.
A competição de mercado tem levado as empresas a desenvolverem o processo de
recuperação de produtos objetivando evitar que terceiros tomem ciência sobre sua
tecnologia de produção ou, até mesmo, para afastar a possibilidade de surgimento de novos
competidores no mercado, situação que pode levar a redução do faturamento. Um exemplo
são as empresas de telefonia móvel, que por meio de suas revendas, oferecem a troca do
aparelho telefônico usado por um novo, pagando o cliente somente a diferença de preço
entre os aparelhos.
Segundo o CLM (1993), a estruturação de um canal de distribuição reverso para o
reaproveitamento de metais ferrosos e não ferrosos papéis e gorduras de restaurantes foram
realizados devido aos ganhos apresentados aos agentes envolvidos.
Algumas empresas estão praticando o processo de recuperação de produtos para
prevenir-se contra futuras imposições governamentais.
Deste modo, não estarão
despreparadas ao ter que cumprir alguma lei, e, consequentemente, não irão efetuar gastos
inesperados para atender às exigências impostas.
Como podem ser observados, os fatores econômicos apresentam-se por meio de
ganhos diretos e indiretos.
 Ganhos Diretos: reaproveitamento de materiais, redução de custos, adição
de valor na recuperação.
 Ganhos Indiretos: antecipação a imposições legislativas, proteção contra
a competição de mercado, imagem corporativa associada à proteção ambiental,
melhora de relacionamento fornecedor e cliente.

2.0.2‐GOVERNAMENTAIS
Referem-se a qualquer imposição governamental para que as empresas recuperem

seus produtos ou os recolham ao final da vida útil ou após o descarte, objetivando evitar a
degradação do meio ambiente.
A legislação de diversos países, principalmente da Europa, tem sido bastante
rigorosa com os fabricantes, impondo obrigações quanto ao recolhimento de seus
produtos para que sejam recuperados ou descartados adequadamente.

2.0.3‐RESPONSABILIDADE CORPORATIVA
Está relacionada ao conjunto de valores ou princípios que levam a empresa a se
tornar responsável perante a logística reversa. Por exemplo, as empresas que mantêm
extensivo programa de recolhimento de seus produtos após o descarte priorizando as
responsabilidades social e ambiental.

2.0.4‐SOCIAIS

Envolvem os governos por meio de imposições governamentais, provimento de
coleta seletiva urbana de resíduos sólidos o que contribui para a geração de empregos e
instituição de incentivos para empresas praticantes da Logística Reversa, as empresas por
meio da preocupação em dar um destino adequado a seus produtos no final da vida útil e a
sociedade em geral que praticando a rotina do descarte de forma adequada estará
contribuindo para a preservação do meio ambiente e para a obtenção da melhoria contínua
da qualidade de vida.

2.1 – Retornos Esperados
Os principais resultados esperados serão os de como os resíduos gerados retornam ao ciclo
produtivo obedecendo à legislação ambiental vigente, transformando-se novamente em matériaprima.

2.1.1‐Perspectivas:
 Ambiental: A preocupação com a ecologia e o meio ambiente cresceu junto
com a população e a industrialização o que proporcionará novas oportunidades para
a área da logística, com isto a Logística Reversa busca a melhoria do nosso meio
ambiente com a reciclagem por meio da mesma.
 Operacional: Conjunto de atividades e habilidades gerenciais logísticas
relacionadas à redução, administração e disposição de detritos perigosos ou não,
derivados de produtos ou embalagens, ou seja, a parte responsável pela organização
de tudo que será reciclado.

 Empresarial: A Logística Reversa como a área da logística empresarial que
planeja, opera e controla o fluxo das informações logísticas correspondentes ao
retorno de bens de pós- venda e de pós-consumo, ao ciclo de negócios ou ao ciclo
produtivo, por meio dos canais de distribuição reversos.

2.2 – Logística Reversa no Brasil
Em 1998, surgiu no Brasil o Programa Brasileiro de Reciclagem, criado pelo
Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, cujo objetivo é estudar o quadro da coleta
de lixo domiciliar no Brasil e propor as linhas mestras para organizar e estimular a coleta
seletiva, contemplando as cidades com mais de 50 mil habitantes com um sistema de
gerenciamento integrado de seus resíduos sólidos, incluindo a separação na fonte de
triagem dos resíduos sólidos reaproveitáveis. Seu intuito é, também, oferecer consultoria e
apoio técnico para a instalação de cooperativas de catadores.
Existe no Congresso Nacional um projeto sobre resíduos sólidos a ser promulgado.
Aborda diversos aspectos relacionados à logística reversa: classificação para os diversos
tipos de resíduos sólidos como industriais, de saúde, perigosos, etc.; instituição da coleta
seletiva domiciliar obrigatória em municípios com mais de 150 mil habitantes; tributação
diferenciada às atividades de reciclagem de materiais; tributação diferenciada aos
produtos em diferentes fases dos canais reversos, entre outros. Porém, enquanto este
projeto não é promulgado, cabe aos fabricantes e à população conscientizarem-se dos
benefícios oferecidos pela reciclagem ao País.
No Brasil não há uma lei federal que trate da gestão ambientalmente segura dos
resíduos sólidos, líquidos e gasosos. O arcabouço legal federal da área de resíduos sólidos
não se encontra consolidado em um único diploma, mas distribuído em leis, decretos,
portarias, resoluções do CONAMA e da ANVISA.
O CONAMA, por exemplo, vêm, nos últimos anos, editando resoluções referentes à
coleta e tratamento de resíduos sólidos de construção civil, pilhas e baterias, pneumáticos,
lâmpadas de mercúrio e construção de aterros sanitários, estabelecendo obrigações
diversas para a sociedade. Entretanto, esses diplomas são apenas resoluções, não leis e
como tais não podem imputar obrigações.
Muitas indústrias brasileiras vêm praticando a reciclagem de materiais, porque
através desta prática podem obter grande economia de custos de produção, principalmente
em relação a insumos como energia elétrica, matéria-prima e mão-de-obra, o exemplo
mais evidente é o da lata de alumínio que é 100% reciclável e podem ser recicladas
i n ú m e r a s v e z e s . O Brasil, em 2005, reciclou 96% das latas de alumínio produzidas,
superando os Estados Unidos, que as reciclam há mais de 30 anos. ABAL (2006).
Razões para aplicação da logística reversa no Brasil:

Figura 3: Razões para a Aplicação

Como pode ser observado na Figura 3 o atendimento das exigências legal somado as
devoluções de produtos por problemas de qualidade totalizam 49 % das razões para
aplicação da logística reversa.
Cabe lembrar que, muitas vezes, o lucro vem como consequência da aplicação do
processo de reciclagem. Muitos são os exemplos de benefícios trazidos pela reciclagem e
reaproveitamento dos materiais como insumos.
Temos o exemplo dos papéis de escritório os números de reaproveitamento são
menos significativos, dos 75% dos papéis circulantes no país que podem ser reciclados,
apenas 36% em média retornam à produção. Esse número talvez seja explicado pela falta
de incentivo à reciclagem, pois o país é um dos maiores produtores de celulose virgem.
Já no caso do papelão usado na confecção de caixas para transportar produtos, a
reciclagem é cerca de 71% do que é consumido. De todo papel reciclado, 18% é utilizado
para a fabricação de papéis sanitários e 8% para papel de impressão e escrita.
Já os plásticos rígidos usados em recipientes para produtos de limpeza, potes de
alimentos e garrafas plásticas têm um retorno como matéria-prima à produção de apenas
15%. Essa é também a porcentagem de reciclagem da resina PET usada em garrafas de
refrigerantes e água. Esse valor corresponde a 30 mil toneladas da resina que retornam
como matéria- prima. Além disso, 1000 toneladas por ano são recuperadas pela coleta
seletiva e catadores.
Além das vantagens econômicas trazidas com o fluxo reverso, existem os benefícios
sociais. São mais de 152 mil pessoas que vivem exclusivamente da coleta de latas,
vasilhames de vidro, garrafas PET, plástico rígido de produto de limpeza, papel de
escritório, jornais velhos e papelão.

Capítulo 3: Logística Reversa na
Construção Civil
3.0– Caracterizações da Logística Reversa
A Logística Reversa e a aplicação dos conceitos na construção civil se mostram
importante, pois, hoje, ela ocupa um espaço importante na operação logística das empresas,
quer pelo potencial econômico, quer pela sua importância para a preservação de recursos e do
meio ambiente. Segundo Lalt (2003a), a logística reversa agrega custos às operações,
portanto, esta atividade deverá ser cada vez mais estudada e aperfeiçoada pelas empresas. De
acordo com Fortes et al (2004), para a implantação da Logística Reversa é necessária a
criação de novos postos de trabalho para o recolhimento dos produtos descartados, para a
separação dos materiais e o seu beneficiamento, permitindo a reutilização destes materiais
como insumos na manufatura de novos produtos acabados.
De acordo com Lacerda (2002), dependendo da atividade que está sendo feita, existem
fatores críticos que podem influenciar o gerenciamento da cadeia Logística Reversa. Esses
fatores variam desde bons controles de entrada, passando pelos processos padronizados e
mapeados, redução dos tempos de ciclo, implantação de sistemas de informação,
planejamento da rede logística e relações colaborativas entre clientes e fornecedores. As
práticas avançadas de logística reversa requerem um planejamento adequado, que vise à
amplitude do processo e o resultado final. Os mesmos conceitos de planejamento do fluxo
logístico direto tais como estudos de localização de instalações e aplicações de sistemas de
apoio à decisão (roteirização, programação de entregas etc.) deverão ser aplicados na
Logística Reversa.
Na indústria da construção civil, a implantação da logística reversa está um pouco
distante de acontecer na sua forma plena, já que ainda existem problemas na implantação da
logística dos fluxos diretos. Mesmo com o surgimento de novas demandas no mercado da
construção civil, a busca por sistemas e processos construtivos que geram menor impacto ao
ambiente urbano está cada vez maior. A importância da implantação de processos para gestão
e reciclagem de resíduos de construção, até técnicas mais avançadas para a geração e
conservação de energia, coleta de águas pluviais e sistemas para garantir a qualidade do ar no
interior das edificações estão sendo observadas pelos construtores em busca de melhor
qualidade do empreendimento.

3.1 – Redes Reversas
Os conceitos da logística reversa e a caracterização das redes reversas podem ser
aplicados na indústria da construção civil. Uma das dificuldades encontradas é separar os
componentes de uma obra quando esta foi demolida ou não está sendo mais utilizada.

Segundo Ângulo et al (2003) e Hendriks (2000), apud John, Ângulo e Agopyan (2003), o
processo de demolição das obras não é seletivo, gerando um resíduo de construção e
demolição como um misto de concretos, alvenarias, revestimentos e outros. Esta mistura
reduz as possibilidades de utilização do resíduo como produto reciclado. O destaque será na
reciclagem enfatizando a reciclagem do entulho e mostrando um estudo de uma rede reversa
em dois níveis para a reciclagem da areia.

3.2 – Redes Reversas na Reciclagem do Entulho
O entulho, segundo Levy e Helene (1997) é definido como sobras ou rejeitos
constituídos por todo material mineral oriundo do desperdício inerente ao processo
construtivo adotado na obra nova ou de reformas ou demolições. A sua ocorrência no meio
urbano o define como um resíduo sólido urbano e sua constituição podem ser variáveis em
função de sua origem. O entulho pode ser originado basicamente de três formas: de novas
construções, de reformas e de demolições e o destino final deve ser de responsabilidade do
quem o gerou.
De acordo com a Resolução CONAMA 307 de 05 de Julho de 2002, que estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, considera
que os geradores de resíduos da construção civil devem ser responsáveis pelos resíduos das
atividades de construção, reforma, reparos e demolições de estruturas e estradas, bem como
por aqueles resultantes da remoção de vegetação e escavação de solos.
Segundo Miranda e Selmo (1999), as grandes perspectivas para a reciclagem de
entulho de construção civil são a construção de centrais de reciclagem, que possam produzir
argamassas, concretos e pré-fabricados em volumes compatíveis à velocidade de geração de
entulho nas grandes cidades, mas que garanta um nível mínimo de controle tecnológico
produzindo materiais com desempenho adequado.

A tabela 1 mostra a composição do entulho proveniente de canteiros de obras.

A argamassa é o elemento com a maior porcentagem na composição média dos
resíduos da construção civil, sendo equivalente a 63,67%. Mas um estudo desenvolvido por
Miranda e Selmo (1999) mostra que trabalhos nacionais que se referem ao entulho reciclado
em argamassas são poucos e foram desenvolvidos por Pinto (1986), Hamassaki et al (1996),
Silva et al (1997) e Levy (1997). O estudo desenvolvido por Miranda e Selmo (1999)
mostrou que as argamassas que continham maiores teores de bloco de concreto destacaram-se
por um ligeiro aumento no consumo de entulho, mas para um custo praticamente constante e
igual ao das argamassas com as quatro composições de entulho estudadas. Eles concluíram
que os principais benefícios da utilização de entulho para a fabricação de argamassas podem
ser os reflexos ambientais e sociais pela redução de lixo urbano a partir da evolução das
usinas de reciclagem do ponto de vista técnico e econômico.
A Resolução CONAMA 307 de 05 de Julho de 2002 estabelece que seja considerado
resíduo da construção civil os tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas,
metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas,
pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados
de entulhos de obras, caliça ou metralha complementando a tabela 1 citada anteriormente.
Segundo John, Ângulo e Agopyan (2003), para que se consiga usufruir os benefícios
da reciclagem como, por exemplo, redução no consumo de recursos naturais não renováveis,
redução das áreas necessárias para aterro, redução do consumo de energia durante o processo
de produção, redução da poluição e geração de emprego e renda é preciso desenvolver um
método para desenvolvimento de reciclagem de resíduo. A metodologia proposta deve seguir
etapas que vão desde o conhecimento do processo de geração dos resíduos, passando pela
caracterização do resíduo, seleção das aplicações a serem desenvolvidas, desenvolvimento e
avaliação do produto, chegando à transferência de tecnologia.
Um estudo desenvolvido por Fleischmann et al (2000a) mostra um modelo genérico
de uma rede reversa contendo um nível, ou seja, somente um elo entre dois mercados que
definem os limites da rede. Eles consideraram três níveis intermediários de facilities,
considerados centros de separação e inspeção, fábricas para reprocessamento e possivelmente
novas produções e armazéns de distribuição. Consideraram também dois dispositivos para a

coleta de mercadorias, nomeados recuperação e disposição, onde a recuperação é considerada
apenas para um uma quantidade certa de mercadorias coletadas.
Diante da grande quantidade e diversidade de materiais utilizados na construção civil
entendesse a importância do planejamento e construção de uma estrutura de rede reversa que
consiga reaproveitar esses materiais de alguma forma. A reciclagem é uma das maneiras
encontradas para conseguir a minimização dos desperdícios e aumentar as maneiras de
produzir materiais a custos mais baixos. A aplicação da metodologia proposta por John,
Ângulo e Agopyan (2003) e a montagem de uma estrutura das redes reversas proposta por
Fleischmann et al (2000b) podem ajudar as empresas a diminuir as perdas na construção e
contribuir para diminuir o impacto no meio ambiente.

3.3 – Rede Reversa no Uso Sustentável da Areia
Barros et al (1998) desenvolveu um estudo na Holanda mostrando a construção de
uma rede em dois níveis para a reciclagem de areia desperdiçada na construção civil. De
acordo com o
Syndicate of Recycling the Construction Waste, o autor relata que são desperdiçadas 14
milhões de toneladas de produtos na indústria da construção civil. Muito desse desperdício é
resultado da demolição e reconstrução de edificações antigas e um dos mais importantes
componentes dessa demolição é a areia.
Segundo Barros et al (1998), a areia é um subproduto poluído e essa poluição é
proveniente da contaminação das partes desperdiçadas como, por exemplo, a pintura e os
materiais isolantes, já que esses materiais não são separados antes do processo de peneiração.
De acordo com Scholten (1995) apud Barros et al (1998), a seleção da areia pode ser
classificada em três grupos: limpa, meio limpa e poluída, sendo que 40% corresponde ao
grupo 1, 40% ao grupo 2 e 20% ao grupo 3. Com esta classificação, as areias do grupo 1
podem ser reusadas livremente, enquanto que as do grupo 2 devem ser reusadas com
precaução, e finalmente, as areias do grupo 3 não podem ser reusadas diretamente.
Ainda, segundo Barros et al (1998), a elaboração de estratégias para resolver o
problema da seleção da areia pode ser baseada nas seguintes questões:
 Qual o tipo e quanto de infra-estrutura deveriam ser instalados?
 Onde as novas infra-estruturas poderiam estar localizadas?



Quanto de areia cada infra-estrutura deveria tratar?

Segundo Formoso et al (1998), as perdas referentes a areia se devem ao excesso de
espessura de juntas de alvenaria, de revestimentos argamassados e de contrapisos. Outro
problema encontrado são as más condições de estocagem, como a falta de contenção lateral e
inexistência de proteção contra ventos e chuvas. Isso mostra que além de ser importante o
estabelecimento de uma rede de reciclagem de areia é notória a importância dos conceitos de
logística no canteiro de obras, minimizando as perdas antes mesmo do material a ser utilizado.

Conclusão
É possível verificar que a preocupação com a preservação do meio ambiente, junto a
razões econômicas, governamentais, sociais e de responsabilidade corporativa, contribuiu
para o crescimento da importância da Logística Reversa.
A aplicação da logística reversa oferece diversas vantagens à sociedade: preservação
do meio ambiente, economia de energia e geração de empregos, mesmo sendo, em sua
maioria, informais como catadores de lixo. Isso decorre do fato da logística reversa conseguir
diminuir a descartabilidade de produtos implicando em uma redução dos custos para as
empresas, amenizando impactos ambientais e diminuindo o consumo de matérias-primas.
Assim, a qualificação da logística reversa pode vir a contribuir de forma significativa
para o incremento da reutilização de materiais recicláveis, através de uma estruturação
adequada dos canais reversos. É notório que a evolução desta prática necessita do apoio do
governo, das empresas públicas e privadas e da comunidade para que a preservação do meio
ambiente, visando o desenvolvimento sustentável, seja alcançada com o auxílio do
planejamento e aplicação eficientes da logística reversa.
O conceito de rede logística reversa, incluindo o processo de reciclagem está
recebendo uma atenção especial de pesquisadores que veem a necessidade de reaproveitar a
grande quantidade de materiais utilizados na construção civil. As redes reversas, quando bem
implementadas auxiliam na diminuição dos desperdícios e na minimização de custos. O
trabalho apresentou duas abordagens para o problema de redes logísticas reversas na
construção civil. Para o caso da reciclagem de entulho a rede é de apenas um nível e para o
caso da reciclagem de areia, onde a rede é de dois níveis. A reciclagem do entulho produzido
na construção civil pode ser uma alternativa viável para suprir a necessidade de produção de
materiais com qualidade e com um preço mais acessível.
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1. INTRODUÇÃO
Na atualidade são diversos os problemas e caminhos que profissionais
empresas e o mercado enfrentam, frente a isso e a necessidade de constante
mudança e adaptação das teorias de trabalho, qualificação, motivação faz com que
a cada momento da história paradigmas sejam quebrados e novas características
sejam valorizadas, e é neste conceito que surge o nexialismo.
A cada dia novos desafios atingem o mundo corporativo, suas rápidas
mudanças e evolução exigem dos profissionais características que não são
aprendidas em salas de aula e sim que a formação pessoal, intelectual e
interpessoal do individuo faça com que sua personalidade faça dele a pessoa
correta.
Visto isso, começa-se a notar que a antiga concepção do alto grau de
especialização como única maneia de sucesso e competência começa a cair e do
espaço para que novos pensadores critiquem suas limitações e apresentem novas
teorias de desenvolvimento/comportamento profissional, de modo que, começa-se a
repensar se o grande nível de especialidade em um indivíduo deixa de ser fator de
diferenciação para tornar-se fator de alienação.
Assim são os nexialistas pessoas que não aquelas que têm respostas para
tudo, mas sim aquelas que sabem onde encontrar as melhores respostas, os
melhores recursos e as melhores soluções para os problemas do dia-a-dia que
surgem no transcorrer da sua vida profissional.

2. NEXIALISMO
2.1.

O que é nexialismo?

No decorrer da história da humanidade sempre houve mudanças e evoluções
de pontos de vista, onde, tudo o que era, ou é, tomado como certo passa por
processos de mudanças onde há aprimorações.
No mundo empresarial ocorre o mesmo, ou seja, as teorias administrativas,
assim como as verdades absolutas estão sempre sobre questionamento e evolução,
onde são aplicadas novas visões e tecnologias que buscam aproximar a
administração do que é tido como “melhor” após estudos e pesquisas.
Com base nisto temos como foco os estilos de liderança e funcionários, que
mudaram muito no decorrer da história humana, principalmente após a Revolução
Industrial.
Houve períodos onde acreditava-se que apenas a recompensa financeira era
suficiente para motivar os funcionários e que os líderes deveriam ser aqueles que
vigiavam os colaboradores e exigiam cada vez mais sua capacidade de produção.
Ainda neste decorrer de história, vemos a mudança de paradigma de um líder
generalista para um especialista, temos este fato após a explosão do cientificismo
em todas as áreas do conhecimento, assim os especialistas formados em grandes
faculdades eram os grandes líderes das empresas e seu conhecimento era tido
como grande guia.
Com a evolução do pensamento gerencial notou-se a fragilidade de
especialização no que toca ao fato de, muitas vezes, os problemas serem
observados sobre um prisma, no qual, a especialidade do líder acabava por
controlar a tomada de decisão.
Hoje vivemos a era do Nexialismo, ou seja, o que valoriza-se é a capacidade
de criar e encontrar nexos, sendo assim, o líder na atualidade não deve ter todo o
conhecimento de determinada área, mas sim a capacidade de saber onde e como
aplicar os conhecimentos necessários para a tomada de decisão e solução de
problemas.
Outra preocupação do nexialismo é a motivação dos funcionários, com a
evolução das teorias psicológicas e seus efeitos sobre a motivação dos

colaboradores adquiriu-se a nova necessidade de ver o funcionário como um ser
que possui anseios e necessidades e seu trabalho deve ser um dos meios de prover
e ajudá-lo a alcançá-los.
Com isso, notamos que o salário deixa de ser o principal fator motivacional e
passa a adotar o papel de segurador das necessidades básicas tanto fisiológicas
como de segurança.
Dentro deste novo paradigma o nexialismo entra como ciência provedora
destas possibilidades sob o ponto que prepara os líderes para estas novas
condições de trabalho, salientando também que, como ciência que prevê o nexo de
conhecimentos, faz-se parte da formação do líder o conhecimento das áreas
psicológicas que ele pode usar para motivar sua equipe da melhor maneira possível.

2.2.

Diferenças entre nexialista e especialista

No decorrer da história da administração sempre houve paradigmas que
nortearam as funções de líderes e as técnicas que estes usavam. Estas mudanças
também exigiam mudanças nas características, de formação e, como consequência,
das táticas aplicadas.
Sendo assim chegamos às diferenças entre as duas escolas, as dos
especialistas, que foram e ainda são de grande influência, tanto nas empresas,
como na sociedade, e a nova escola do nexialismo onde a especialização e perde
valor frente à experiência e as capacidades de formar nexos dos líderes.
Dentro do profissional especialista encontramos algumas características que
o definem e ao seu modo de agir. Geralmente estes líderes são formados em
grandes universidades e seus conhecimentos são baseados nos estudos e
preparação que adquiriram durante a vida.
Este profissional é altamente voltado para os resultados e tem uma visão de
mundo e de gestão, geralmente, pautada sobre a sua área de atuação, o que pode
gerar resultados que poderiam ser melhores se ele tivesse a capacidade de usar as
diversas áreas do conhecimento para a solução dos problemas e tomadas de
decisão.
Na atualidade surge outra vertente de profissional, com características que
destoam de uma visão altamente especializada de gestão de negócios.
O nexialista é o profissional cuja habilidade não está na sua formação ou no
seu conhecimento de determinada área, mas sim na sua experiência pessoal e de

trabalho aliada a sua capacidade de formar nexos, ou seja, ele é capaz de procurar
as melhores possibilidades dentro do conhecimento e ferramentas disponíveis para
a solução dos problemas gerenciais e para uma tomada de decisão baseada em
uma visão ampla.
Tem-se hoje nas empresas uma necessidade de adaptabilidade para um
mercado que vive em metamorfose, ou seja, este mercado muda a todo o momento
e os líderes das companhias devem ter esta mesma qualidade para poderem
adaptar-se a estas novas tendências.
Neste momento entra a principal diferenciação entre o profissional
especialista e o nexialista, junto à atual valorização deste último no mercado. Vê-se
nos profissionais especializados uma restrição às mudanças e uma dificuldade de
adaptação às novas situações, visto que, muitas vezes sua visão se constrói em
cima da sua área de atuação deixando-o à mercê das falhas ou incapacidade das
mesmas.
Ao contrário disso surge o nexialista, por ser um generalista de formação e
por ter a capacidade de beber de diversas fontes de conhecimento suas posições
são geralmente tomadas sobre várias mídias e fontes de informação, sendo assim,
este fica mais capaz de adaptar-se ao mercado e de convergir suas atitudes de
modo que estas possam atender de melhor modo às necessidades notadas.
Com isso percebe-se, na atualidade, a grande mudança de paradigma dentro
das empresas já que estas passam a valorizar os nexialistas frente ao antigo líder
especialista por causa das características individuais acima descritas.

2.3.

Por que um nexialista?

Em um mundo globalizado onde o campo de atuação das empresas deixa de
ser o mercado local para tornar-se um mercado global, onde há a necessidade de
adaptação para as culturas locais, características mercadológicas múltiplas e ao
mesmo tempo o cuidado em manter-se a características de diferenciação da marca
ou empresa, percebe-se que o antigo paradigma de líderes especialistas não atende
mais à demanda das companhias na atualidade.
Dentro desta nova situação chegou-se à conclusão de que um novo perfil de
profissional fazia-se necessário para atender a esta nova demanda, daí surge o
nexialista no papel da liderança, no entanto, não se pode abolir ao papel do
especialista, principalmente em áreas que exigem um alto grau de especialização,

como a pesquisa nuclear, mas dentro do papel da liderança a ação do nexialista
mostra-se necessária e eficaz.
Voltamos a um fato característico da especialização, ela coloca a visão do
gestor sempre voltada para a sua área de atuação, buscando nela ou baseando-se
nela em assuntos em que exige-se uma visão mais ampla do negócio ou da
situação.
Neste mundo ultra competitivo, o novo paradigma do nexialismo encaixa-se
perfeitamente, pois nas palavras de Walter Longo: “Ele é o não tem todas as
respostas, mas sabe onde encontrá-las”.
Tido isso fica evidenciado a quebra do antigo paradigma e a necessidade de
adaptação das empresas para as novas situações que estão por vir, o que inclui
uma nova visão de profissional e de liderança, que passa por uma visão nexialista
de empresa e liderança.

3. PROFISSIONAL NEXIALISTA
3.1.

Características de um profissional nexialista

Após entendido o porquê de um profissional nexialista nas empresas faz-se
necessário entender suas características para que possamos adequar o ambiente
de trabalho e a empresa para o seu modo operante.
O profissional nexialista tem por base e formação uma visão de âmbito geral
sobre os mais diversos tipos de problemas que surgem no decorrer do desempenhar
de suas atividades de modo que toda sua equipe de trabalho como a empresa deve
estar preparada para adequar-se, de modo que, possam trabalhar com uma maior
fluidez e atingir seus objetivos.
Basicamente o nexialista caracteriza-se por sua visão global, diferentemente
do especialista que encara as situações sobre o prisma de sua especialidade, o
nexialista busca no meio em que está inserido recursos para a solução dos
problemas e as tomadas de decisões, tão fundamentais para o sucesso das
empresas na atualidade.
Sua formação deve ser basicamente, generalista, ou seja, o curso de sua
formação acadêmica deve lhe fornecer matérias e conhecimentos que abranjam
diversas áreas de conhecimento, como o de administração, que possui uma grade
curricular bastante diversificada, possibilitando ao estudante a oportunidade de
entrar em contato com diversos “núcleos de conhecimento”.
As experiências pessoais, como viagens e o conhecimento de diversas
culturas também são importantes, visto que, em um mundo cada vez mais
globalizado faz-se necessário este conhecimento para que se possa adaptar a
empresa ao mercado de competição global, além de trazer possíveis soluções
advindas de outras maneiras de encarar as mesmas situações ao redor do globo.
Sua malha de amizades e contatos deve ser extensa, visto que, o nexialista é
aquele que sabe onde encontrar os recursos necessários para a solução dos
problemas é sempre recomendável que este esteja sempre na companhia de
pessoas diferentes já que a realização de contatos aliados a sua malha de ação
para que mesmo sem conhecer, conheça alguém que possa lhe indicar a pessoa ou
o melhor recurso a utilizar para a solução desejada.

3.2.

Áreas de atuação

Diferentemente do especialista que possui sua área de atuação restrita a sua
especialidade o nexialista pode trabalhar em uma gama enorme de empresas,
muitas vezes como consultor, o que acaba aumentando sua experiência e
capacidade de sucesso.
“O nexialista mais famoso que conhecemos foi Albert Einstein, físico que
propôs a teoria da relatividade. Ganhou o Prêmio Nobel da Física de 1921.
Sua fama excedeu a de qualquer outro cientista na história, e na cultura
popular, Einstein tornou-se um sinônimo de alguém com uma grande
inteligência e um grande gênio em relacionar - massa, energia, tempo e
velocidade - forças e valores não antes interligados”. (Nexialismo e o
consultor

de

marketing.

Disponível

em:

<http://www.mktsorocaba.com.br/nexialismo.php> Acesso em 26/06/2012).

Este é um exemplo da aplicação do trabalho nexialista, ou seja, não há limites
para sua área de atuação, desde que, sua capacidade principal, a de achar nexos e
possuir a capacidade de correlacionar recursos, estejam apuradas e de acordo com
as necessidades de seu trabalho.
“Um livro que marcou época na década de 50, escrito por A. E. Van Vogt
tinha o título "Voyage of the Space Beagle" e no Brasil recebeu a tradução
de Missão Inter planetária. Trata-se de uma antologia de histórias de ficção
científica, onde o autor descreve as viagens de uma nave espacial repleta
de cientistas que atravessa o universo em busca de planetas distantes e
está sempre metida em graves problemas. É considerado um clássico de
aventuras cósmicas e serviu de base para muitas criações posteriores do
cinema e da literatura.
O personagem central dessa obra, que inspirou muito toda a série Star
Trek, era o único nexialista a bordo e por não ser um especialista em
nenhuma disciplina específica, era olhado com certo desdém pelos demais
colegas cientistas. Afinal, ninguém considerava o Nexialismo uma ciência
de fato. Não é preciso dizer que, em quase todas as situações de perigo ou
risco vital da nave e seus tripulantes, era sempre o nexialista que surgia
como herói, graças a sua habilidade de integrar diferentes matérias ou
ciências como psicologia, química e física na busca da solução ou salvação
da equipe. Único generalista e integrador processual entre vários
especialistas focados em suas respectivas disciplinas acabava sendo
responsável pela solução final que dava sobrevida a todos e fazia a nave

avançar rumo ao futuro e aos novos desafios.” (WALTER LONGO. O
nexialismo e o marketing).

Também neste trecho de trabalho de Walter Longo vemos a importância do
nexialista aliada à sua capacidade para a resolução de problemas, ou seja, são
quase que ilimitáveis as áreas de atuação deste profissional.

3.3.

Formação

Como em todas as áreas do conhecimento humano, uma formação de
qualidade é importante para o profissional nexialista, partindo do ponto que os
conhecimentos adquiridos são de grande valia, tanto a nível de conhecimento em si
como experiência.
Entretanto não há uma área particular na qual se possa dizer que é a ideal
para a formação desta pessoa, visto que suas capacidades vêm mais de
características subjetivas do que de uma determinada escola ou área do saber.
Feitas essas explanações, o que resta são áreas do conhecimento que são
mais compatíveis do que outras ao trabalho e desenvolvimento desta pessoa.
Cursos que levam a pensar “out of the box”, por exemplo, são mais dispostos
à formação deste profissional, pois possuem características que mais se
assemelham às suas predisposições pessoais.

4. NEXIALISMO EM MARKETING
Vivemos em um mundo de extrema competitividade onde as empresas são
globais, ou seja, há a necessidade de adaptar-se as mais diferentes culturas e
locais, de modo que, as empresas assim como as marcas possam consolidar-se em
uma posição de liderança global.
Aliada a esta situação percebemos a problemática de que devido a esta
expansão das empresas dentro do mundo, esta “mundialização”, um grande desafio
que surge é o de ser competitivo contra competidores, muitas vezes, desconhecidos
e manter-se a frente na inovação e na liderança de determinado segmento de
mercado.
Dito isso, percebemos no marketing, como braço empresarial responsável
pelo contato com o cliente, coleta de informações e divulgador dar marca uma
importância fundamental dentro de uma cadeia de sucesso que uma empresa
almeja.
Os líderes de marketing assim como os líderes das outras partes da empresa
devem aprender e capacitar-se para lidar com esta situação, da atualidade para que
possam desempenhar da melhor maneira possível seu papel de sucesso dentro de
seus departamentos.
Neste momento é que surge o nexialismo como uma opção para que haja
facilidade nesta adequação e qualidade, de modo que, os líderes atuais assim como
os futuros sejam capazes de gerir as companhias para mantê-las dentro de um
cronograma de resultados positivos.
Em relação ao marketing o nexialismo mostra-se fundamental como
ferramenta de liderança e fator de atualização. Dentro ao acirrado cenário de
competitividade é exigido do líder, gestor, gerente de marketing estar sempre
atualizado e pronto para agir de acordo com a movimentação do mercado global,
para evitar ou fazer com que sua empresa aproveite de novas tendências globais.
Estas características são encontradas nos profissionais nexialistas, pois sua
visão do todo, aliada a sua capacidade de fazer nexos e utilização de recursos lhes
dão a vantagem que o mercado necessita para o sucesso, e, sendo o marketing

uma área estratégica de posicionamento da empresa ou marca, o nexialismo
mostra-se fundamental para o alcance das metas traçadas.

4.1.

Benefícios ao Marketing

São inúmeros os benefícios da escolha de profissionais nexialistas para o
marketing, esta é sem dúvidas umas das áreas do conhecimento onde suas
capacidades mostram-se mais possíveis de serem aplicadas, visto a visão global
que decorre do marketing em si.
O nexialista atinge o sucesso no marketing, pois naturalmente, tende a pensar
além do senso comum e encontra soluções criativas dentro dos recursos que possui
para atingir os objetivos da melhor maneira possível.
Sendo assim, ambos ganham o profissional e a área de atuação dentro da
empresa que encontra uma pessoa que com perfil que adequa-se totalmente ao
necessitado pela vaga.
Dentro deste aspecto percebemos os inúmeros benefícios de trabalho para
ambas as partes empresa e funcionário.
As atuais necessidades mercadológicas fazem desse “casamento” uma
necessidade as empresas que não possuem a frente de seu departamento de
marketing pessoas capacitadas estão fadadas ao fracasso. Nisto a presença do
nexialista encaixa-se perfeitamente.
O gráfico abaixo é um exemplo das razões pelas quais os nexialistas
encaixam-se bens nas áreas de marketing, percebemos que enquanto os
especialistas encontram-se mais focados na profundidade, com problemas com a
pluralidade e conectividade e os generalistas tendem a uma pluralidade maior, os
nexialistas encontram-se ao centro, ou seja, estão aptos e norteiam todas as
características.

5. CONCLUSÃO
Após a leitura deste trabalho torna-se difícil a escolha de uma profissional
especialista frente ao nexialista, sem nunca desrespeitar ou esquecer as grandes
coisas feitas pelos grandes especialistas.
Entretanto, fica clara a vantagem deste segundo tipo de profissional, visto
que, sua capacidade de percepção ação são mais adequadas a um mundo no qual o
cenário e de extrema competitividade e nos é exigido um grau de profissionalismo e
capacitação que dentro de um estudo único e exclusivamente voltado para a
especialidade é falho.
Desde as motivações de contratação e escolha até o ponto de decisão por
este tipo de pessoa fica nítido que esta é uma tendência global e que as pessoas
que se enquadrarem no que é o proposto serão reconhecidas e valorizadas por isso.
Isto fica claro quando Walter Longo, um dos principais homens da publicidade
brasileira, uma das principais do mundo, diz que o nexialismo é necessário e uma
tendência, de modo que, isto começa a passar a imagem de que inclusive os
grandes executivos começam a reconhecer as vantagens de um nexialista em seus
times.
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7. ANEXO A ‐ ENTREVISTA
Partindo do princípio de uma formação plural, segue abaixo uma entrevista,
na íntegra, de Walter Longo, um dos maiores publicitários brasileiros falando sobre a
necessidade de líderes nexialistas nas empresas.

“RH.com. BR - O senhor possui quase 35 anos de profissão atuando nos mais
variados segmentos corporativos. Nesse período, que mudanças mais se
destacaram entre os gestores?
Walter Longo - A mudança ocorreu quando saímos da ênfase da performance
individual para o trabalho em grupo, pois foi evidenciado nas empresas o estímulo
ao comprometimento e à capacidade de trabalho das equipes. Destaco, ainda, a
chegada das lideranças de "homens de negócio" para a saída das lideranças dos
"homens do negócio". Chegaram ao comando das empresas pessoas sem amor,
sem paixão. A liderança tem sempre que amar aquilo que faz. Antes de sermos
profissionais, temos que ser amadores.

RH - Essa mudança deveria ser mais rápida ou ocorreu no ritmo certo?
Walter Longo - Na verdade, houve uma mudança assíncrona em relação às
empresas e aos funcionários. Antes, ouvia-se o funcionário afirmar que se sentia
parte da empresa. Com o surgimento do "profissionalismo", as pessoas passaram a
se considerar "Você S.A". E ainda tivemos o fenômeno das aquisições e fusões que
ocorreram nas empresas. Hoje, os colaboradores se vêem como pessoas que
depositam seu capital intelectual na empresa como se ela fosse um banco. E a
remuneração pelo capital intelectual investido é o salário que recebem. Dizem: "Hoje
eu tenho o meu capital intelectual investido aqui e se esta empresa não pagar
adequadamente os juros que eu acho que mereço, vou para outro banco". Observase que existe uma sensação de perda do envolvimento, dos sentimentos e a relação
empresa-funcionário tornou-se mais vulnerável, fragilizada. Essa mesma evolução
também envolveu um processo de mudanças relacionadas a valores, e
comportamento. As teorias de Taylor e Fayol destacavam um processo rigoroso.
Hoje não temos mais tempo para ficarmos parados. A tecnologia muda rapidamente,

mas as pessoas não. Vemos que hoje os profissionais continuam viajando de um
lado para o outro, quando poderiam usar o skype ou a vídeo-conferência para
participar de uma reunião, por exemplo. Mas existe uma tendência de resistência às
inovações e as pessoas continuam optando pelo deslocamento.

RH - Isso nos leva a pensar que as mudanças também impactaram nas escolas de
líderes?
Walter Longo - Nas escolas também ocorreram mudanças. Hoje, vê-se que os
MBAs estão formando profissionais para resolver problemas, mas ninguém para
"criar problemas" ou gerar desafios para depois liderar a equipe na busca de
soluções. Não formamos líderes, mas sim liderados, pois quem pensa o impensável
não tem mais espaço nas organizações. E uma grande empresa, ou grande país,
não se faz apenas disseminando cultura e sim nutrindo rebeldes. As pessoas estão
quase sempre podadas na sua motivação de inovar e assumir riscos. Quem mais
tem espaço são as que mais se escondem no anonimato. Fala-se na preocupação
com o bem-estar, com o clima, mas não vemos a preocupação para estimular a
capacidade de questionar, porque é isso que alimenta os rebeldes. São esses
profissionais rebeldes que fogem às regras, que quebram paradigmas. Quem não
der um salto para a inovação não evolui.

RH - Qual a competência comportamental que o senhor considera indispensável
naqueles

que

estão

à

frente

das

equipes?

Walter Longo - Vai depender do tipo de liderança que nos referimos. Existe, por
exemplo, aquela que trabalha com o medo e aquela que trabalha com a motivação.
Os gestores que nutrem os rebeldes apóiam o ponto de vista do risco e da ousadia,
amam o seu ofício e são os profissionais que fazem acontecer. O líder deve gerar a
visão e mostrar que está por trás de cada um dos liderados, estimulando a inovação
e a quebra de paradigmas. O bom comportamento ainda é o último recurso dos
medíocres.

RH - A liderança forma-se através de treinamentos técnicos e comportamentais ou é
preciso que o profissional traga algo a mais dentro de si?
Walter Longo - Existem características natas que são mais de postura e
personalidade. Mas todas as pessoas estão ou podem ser preparadas para serem

líderes. Isso, no entanto, vai depender do momento que se vivencia e do esforço de
cada indivíduo. Lógico que há aquelas pessoas que têm mais atitude e postura para
liderar do que outras, Mas, acredito que todos podem chegar lá.

RH
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uma

liderança?

Walter Longo - A necessidade de querer continuar sendo sempre fundamental para
a empresa. O verdadeiro líder é aquele que se torna gradativamente desnecessário.
O comportamento de querer ser imprescindível é um equívoco comum na liderança
das empresas, porque as pessoas valorizam a posição que se encontram e tentam
se segurar onde estão. Quando abrem espaço para outros profissionais se sentem
inseguras. Mas quando o fazem, na verdade abrem dois espaços: para o que vem
de baixo e para ele mesmo. A função do líder é se transformar de ator em mentor,
de executor em inspirador.

RH - Os líderes brasileiros possuem peculiaridades na forma de conduzir suas
equipes,

quando

comparados

aos

gestores

de

outros

países?

Walter Longo - Eu diria que o gestor brasileiro acostumou-se a viver em um
ambiente de instabilidade, gerando em cada um a capacidade de aceitar a inovação
com enorme velocidade. Isso fez com que esse profissional usasse muito mais a sua
intuição e o instinto para atuar diante do inesperado. A intuição e a adaptabilidade
tornaram-se importantes motivos para a contratação de profissionais brasileiros no
Exterior.

RH - Qual a tendência para a atuação dos gestores seja no Brasil ou no Exterior?
Walter Longo - Primeiro destacaria que há uma tendência para uma menor
valorização da educação formal e mais valor para a experiência e a informação
líquida. Os paradigmas estão focados nas learning organizations, organizações que
aprendem, que são aquelas de estão dispostas a rever paradigmas. Saímos de um
período dos generalistas para os especialistas. E agora estamos migrando para a
fase dos nexialistas, pessoas que não tem a resposta para tudo, mas sabem onde
buscar a solução, com isenção e visão gestáltica. Hoje o líder precisa ter uma
cabeça de hiperlink, ou seja, transformar-se num nexialista capaz de não deter todo
o conhecimento, mas ir fundo naquilo que interessa e saber liderar sua equipe na
busca da solução ideal. O nexo, ou a falta dele, está transformando-se numa

importante barreira de evolução organizacional. “Caberá aos novos líderes trazer o
nexo de volta às decisões empresariais.”

Nesta entrevista cedida por Walter Longo à Patrícia Bispo do site Rh.com.br,
percebemos que a visão atual dos líderes corporativos está voltada para um
profissional que enquadra-se dentro do perfil nexialista e que a formação não é a
prioridade e sim as características natas que formam o líder nexialista.

8. ANEXO B – DEVEMOS SER NEXIALISTAS
O trecho abaixo é de uma palestra de Walter Longo no festival de gramado de
publicidade, onde ele fala sobre a necessidade do nexialismo/nexialista na
atualidade.

“Depois da época dos Generalistas, em que publicitários precisavam saber de
tudo de maneira genérica e superficial, passamos para a o período dos
Especialistas, cujo valor foi a especialização numa certa área, num determinado
assunto.
Agora, estamos na Era dos Nexialistas, que significa sermos profissionais que
pesquisamos informação por todos os lados, mas precisamos saber como usar essa
informação e transformá-la em conhecimento.
Os nexialistas são, portanto, quem consegue buscar nexo nas tantas
informações que o mundo apresenta.
Os nexialistas sabem o que fazer com a informação que recebem.
Os nexialistas, acima de tudo, buscam informação e entendem como e
QUANDO utilizá-las. Como ser um nexialista?


Leitura de inúmeras mídias diferentes - revistas variadas, canais de TV

variados, sites diversos;


Observação do consumidor - observação atenta de como o consumidor

pensa, reage, compra;


Mudança na maneira de pensar - tentar, arriscar o diferente.”
“Por fim, ele afirmou que ser um nexialista é um estado de espírito, uma
filosofia de trabalho, uma mudança de gestão que cada pessoa pode fazer
se revisar suas formas de pensar e acreditar que podemos nos recriar e
recriar nosso trabalho todos os dias.” (Devemos ser Nexialistas, segundo a
palestra de Walter Longo no Festival Mundial de Publicidade e Propaganda,
em Gramado. Disponível em <http://www.protarget.com.br/blog_pro/?p=58>
Acesso em 26/06/2012).
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INTRODUÇÃO
No mundo atual, se fala muito da sustentabilidade, ou desenvolvimento
sustentável, e é muito importante para o nosso futuro também. A sustentabilidade
representa promover a exploração de áreas ou o uso de recursos planetários
(naturais ou não) de forma a prejudicar o menos possível o equilíbrio entre o meio
ambiente e as comunidades humanas e toda a biosfera que dele dependem para
existir. Então quanto mais sustentável nós formos, melhor será o futuro do mundo,
ajudando não só a nós, mas também ao meio ambiente, fazendo com que a nossa
qualidade de vida melhore cada vez mais.
Então com o pensamento na sustentabilidade, foram criados os edifícios
sustentáveis. Que são construções capazes de agredir de forma mínima o meio
ambiente em que estivessem sendo erguidos e melhorar a qualidade de vida. Esses
prédios são construídos com tecnologia capaz de garantir uma qualidade de vida
muito grande para as pessoas e para o meio ambiente. Eles também proporcionam
benefícios na forma de conforto, funcionalidade, satisfação e qualidade de vida sem
comprometer a infra-estrutura presente e futura dos insumos, gerando o mínimo
possível de impacto no meio ambiente.
Esses edifícios são muito importantes, pois ajuda muito o meio ambiente e
antes mesmo da construção, escolhem materiais menos agressivos, duráveis e que
exijam o mínimo de impacto possível.
Porém há muitas pessoas que acham que isso não passa de uma “moda” e
que não vale à pena construir um edifício sustentável, achando que irá ficar mais
caro. Por isso existe certo “preconceito”, pois muitas pessoas duvidam da qualidade
dos produtos sustentáveis, achando que é ruim. Acham que tudo que é sustentável
é mais caro e desconhecem os critérios que os tornam verdes. E apesar desse
preconceito, o mundo vem se adaptando muito bem a esses edifícios e vem adotado
cada vez mais. Há muitos edifícios sustentáveis hoje em dia, não só aqui no Brasil,
mas também no mundo todo. Muitos estão aceitando muito bem essa idéia de um
futuro melhor para todos e um futuro melhor para o meio ambiente.
Apesar de muitos acharem que os custos de um edifício sustentável
são maiores, as construções sustentáveis não acarretam aumentos de preços,
principalmente quando adotadas durante as fases de concepção do projeto. E até
em alguns casos, pode reduzir os custos. Sem contar que trazem muitos benefícios,
pois as construções sustentáveis são a melhor maneira de diminuir os impactos
causados ao meio ambiente e de possibilitar a reaproximação do homem à natureza.

Então por que fazer construções sustentáveis? Pois, optar pela construção
sustentável é pensar na preservação do meio ambiente sem tirar às pessoas a
qualidade de vida que uma construção precisa dar. Uma obra pode ser taxada como
a continuidade de um ser humano, pois ele se realiza através dela colocando ali
todos os seus sonhos e características únicas.

CAPÍTULO I: OS EDIFÍCIOS SUSTENTÁVEIS
1.0 – O que são edifícios sustentáveis?

Hoje em dia os edifícios são os principais responsáveis pelos impactos causados
pela natureza, pois consomem mais da metade de toda energia usada nos países
desenvolvidos. É muito importante para nós, nos importarmos com o futuro do
mundo. Então para isso foi criado os edifícios sustentáveis, que são construções que
capazes de agredir de forma mínima o meio ambiente em que estivessem sendo
erguidos e melhorar a qualidade de vida. E também o uso de materiais de
construção são certificados e com garantia de terem sido produzidos sem agredir o
meio ambiente e que fossem capazes de utilizar formas alternativas de energia ou
que produzissem sua própria energia. Esses prédios são construídos com tecnologia
capaz de garantir uma qualidade de vida muito grande para as pessoas e para o
meio ambiente. Ganhando cada vez mais espaço, a filosofia verde aplicada nas
construções vai desde prédios comerciais aos residenciais. Eles também
proporcionam benefícios na forma de conforto, funcionalidade, satisfação e
qualidade de vida sem comprometer a infra-estrutura presente e futura dos insumos,
gerando o mínimo possível de impacto no meio ambiente. Os arquitetos que
projetam esses edifícios pensam em formas e técnicas de construção que
permitissem a utilização da luz solar fazendo com que diminua a necessidade de
energia elétrica, utilizam os ventos para garantir um ganho com a ventilação,
diminuindo o uso do ar condicionado, entre outros. Para ser considerado um edifício
sustentável ele precisa apresentar qualidade do ar; uso de energia renováveis, como
por exemplo, a energia solar; uso de água de modo consciente; deve apresentar
higiene e segurança; uso de materiais ecologicamente correto; tratamento correto de
resíduos sólidos e controle de emissão de poluentes e a decoração não podem ser
usados materiais que causam alergia.
Os edifícios sustentáveis aproveitam melhor a iluminação proporcionada pelo sol
e os ventos. Desta forma, é necessária uma menor quantidade de energia para
refrigerar e iluminar o interior da construção. Da mesma forma que promovem a
reciclagem de seus resíduos ou a correta destinação do que não pode ser reciclado.
Sem qualquer dúvida, essa prática poupa milhões por ano em tratamento, transporte
e descarte desses resíduos.
Recentemente, com a ampliação da demanda por esses edifícios, diversos
empresários preocupados em garantir a obediência aos parâmetros de construção
desses prédios; fundaram o Conselho Brasileiro de Prédios Verdes (Green Building
Council do Brasil). Com isso, eles esperam estimular ainda mais a construção de
edifícios verdes em mais localidades brasileiras. Garantindo acesso às normas e aos
fornecedores adequados e futuramente mantendo um rígido controle para
a certificação dos edifícios verdes.
Resta ainda promover uma legislação especial que regule e determine
especificamente o que deve ser considerado material “verde” ou “sustentável”. Pois,
nos dias de hoje, já existem materiais de construção feitos com elementos
reciclados; mas que duram muito pouco tempo. Logo, se transformarão em novos
resíduos muito rapidamente e isso não pode ser considerado como “sustentável”.

Certamente chagará o dia em que os edifícios verdes estarão por toda parte em
nossas cidades e, neste dia, o Brasil será um lugar muito melhor para se viver.

Ilustração 1
OS CONDOMÍNIOS SUSTENTÁVEISNão há nada como garantir que o local onde você vive comporta-se em
harmonia com tudo o que existe ao seu redor. Também não há nada melhor do que
saber que os recursos necessários para a habitação do lugar onde você vive são
obtidos de forma responsável e garantem uma continuidade para si e para a
comunidade em que estão inseridos. Nada como saber que uma parcela substancial
das despesas e dos gastos com a manutenção e conservação do seu local de
moradia seja gerada pelos próprios resíduos produzidos por ela; não é mesmo?
Muito longe de tratar-se de uma utopia imaginada nos sonhos loucos de um
ambientalista fervoroso, essa realidade já está presente em muitas das grandes
cidades brasileiras e em diversos outros lugares espalhados por todo o planeta: São
os condomínios sustentáveis.
Os condomínios sustentáveis são unidades habitacionais construídas
levando-se em consideração todos os preceitos de sustentabilidade possíveis.
Desde a concepção do projeto e do início dos estudos para o levantamento do local
onde serão erguidas as construções; até os elementos usados em sua construção e
em seu acabamento. Tudo é pensado levando-se em consideração a certificação de
materiais, o uso racional de recursos naturais e materiais usados na construção.
Além disso, os condomínios sustentáveis têm um planejamento detalhado para o
descarte ou para a reciclagem dos resíduos gerados pelas obras e, depois, pela
habitação das unidades construídas.
Com todos esses cuidados e com todas as garantias de que as normas de
sustentabilidade serão seguidas pelo empreendimento, os condomínios sustentáveis
se transformam em verdadeiros oásis de qualidade de vida e de garantia de um

ambiente saudável de moradia logo assim que iniciam a ocupação. Com o passar do
tempo e com a adequação ao novo modo de vida por parte de todos os moradores,
os condomínios sustentáveis tendem a transformarem-se em ilhas de bem viver e
em propagadores da experiência sustentável de viver. Em muito pouco tempo,
acabam “contaminando” a comunidade que os cerca e assumindo um papel
agregador de idéias e práticas ligadas a sustentabilidade e a conservação de
recursos naturais. Servindo, muitas vezes, como um agente agregador e catalisador
desses comportamentos socialmente e ambientalmente responsáveis.
Uma difusão maior de condomínios sustentáveis pelas cidades brasileiras
seria responsável pela melhoria substancial na qualidade de vida de milhões de
brasileiros que hoje vivem em prédios doentes ou que desperdiçam recursos de
forma irresponsável e ignorante. Uma compreensão maior de nossas autoridades e
uns entendimentos de que os ganhos com a qualidade de vida e em bem estar das
populações envolvidas deveriam promover em nossos governos à vontade de levar
o conceito dos condomínios sustentáveis até para a efetivação de projetos visando à
habitação popular.
Desta forma, seriam atingidos diversos objetivos com um único projeto: criarse-iam moradias de qualidade, abrir-se-iam possibilidades de geração de recursos
para os moradores com a reciclagem e o gerenciamento dos resíduos provenientes
do próprio empreendimento e garantir-se-ia uma elevação da auto-estima dessas
comunidades e desses cidadãos ao serem responsáveis por uma nova postura
habitacional e ambientalmente responsável.

1.1 – Qual a importância desses edifícios e o crescimento do
mercado
São muito importantes essas construções sustentáveis hoje em dia, pois
estaremos pensando futuramente em um mundo melhor. Ela ajuda muito o meio
ambiente, pois antes mesmo da construção, escolhem materiais menos agressivos,
duráveis e que exijam o mínimo de impacto possível. Depois dessa escolha de
materiais corretos é necessário que se verifique com os fornecedores para garantir
que tenham procedência ambientalmente segura. Durante a construção devem ter
cuidados para evitar o desperdício de materiais e se reaproveitar o máximo possível.
Assim, gerando ganhos ambientais com a minimização do uso de matérias-primas e
gerando ganhos econômicos para o dono da obra que irá economizar com materiais.
Então, além de contribuir para a redução das emissões de gases estufa, o emprego
da sustentabilidade na construção gera economia tanto para as construtoras quanto
para o consumidor. Economia de material, avanços tecnológicos, design mais eficaz,
maior aproveitamento da matéria prima, responsabilidade pelos subprodutos tais

como embalagens, mudança cultural e controle de processos são metas da nova
gestão empresarial, na organização que deseja se tornar sustentável.
Com a premência cada vez maior da responsabilidade ambiental como parte
integrante de qualquer decisão ou de qualquer projeto de uma empresa, o setor da
construção civil está abraçando a idéia dos edifícios verdes como uma mola
impulsionadora de novos negócios e como um importante atrativo para a captação
de clientes mais seletos e que se preocupem com o reflexo de suas vidas no
ambiente que os cercam. É claro que todos os sucessos de vendas alcançado pelos
inúmeros edifícios verdes pioneiros em várias partes do mundo serviram como uma
“ligação direta” para tornar os edifícios verdes a nova coqueluche das construtoras e
incorporadas. Mesmo as mais conservadoras e mais reticentes em se curvarem para
as “boas novas” acabaram aceitando e incorporando a tecnologia da construção de
edifícios verdes em seus empreendimentos.
O aperfeiçoamento das construções civis está intimamente ligado ao
desenvolvimento humano. Entretanto, ultimamente os aprimoramentos realizados
nas edificações têm contribuído para o estrago do meio ambiente, já que as
construções civis estão entre as atividades que mais acarretam impactos ambientais
no planeta.
Segundo informações divulgadas em pesquisas, aproximadamente 50% dos
recursos extraídos do meio natural são destinados à construção civil, e no Brasil, a
situação exige uma atenção ainda maior: o país é responsável por consumir de
cerca de 50% de madeira não certificada, 34% de água e ainda 40% de outros
recursos naturais e energia para as construções civis.
A preservação da natureza através da construção sustentável é de extrema
importância, não somente para a sociedade atual, mas também para as gerações
futuras.
Os edifícios sustentáveis significam ganhos para os empresários e maior
preocupação da população com o tema. Eles já estão conquistando o seu lugar no
mundo dos negócios e ficando cada vez mais freqüentes.
Nos dias atuais, essa preocupação aumentou e já se cogita até mesmo a
criação de certificações que graduem o quanto um determinado prédio é “verde”.
Em nosso país o primeiro edifício verde foi o prédio de um grande banco na
capital paulista, o Banco Real. Depois desse “ponta pé inicial”, diversas outras
empresas se “animaram” em construir seus próprios edifícios verdes e
aparentemente essas construções já estão se espalhando pelas grandes cidades
brasileiras e propiciam uma enorme economia de recursos energéticos e hídricos de
suma importância para nosso país.
O que começou como “uma onda militante” por parte dos ecologistas de
“primeira hora” acabou chegando à mesa dos grandes empresários que perceberam

que podiam adotar as práticas preconizadas para os edifícios verdes e ainda sim
obter lucro com aquela “coisa nova”. A economia gerada com a redução do consumo
de água e de energia elétrica compensava de longe os gastos necessários para a
conversão dos prédios já existentes ou da construção de novos prédios
exclusivamente projetados para serem assim.
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1.2 – O preconceito e a capacitação profissional sobre esses
edifícios
Sempre foi difícil ser sustentável no Brasil, pois muitas pessoas duvidam da
qualidade dos produtos sustentáveis, achando que é ruim. Acham que tudo que é
sustentável é mais caro e desconhecem os critérios que os tornam verdes. Uma
pesquisa feita pelo Ibope em 2007 mostrava que 52% dos consumidores brasileiros
estão dispostos a comprar produtos de fabricantes que não agridem o meio
ambiente.
Pesquisas realizadas por empresas de consultoria especializadas no
segmento de construções sustentáveis mostram que empreendimentos verdes
reduzem em até 30% o consumo de energia, em 50% o consumo de água, em 35%
a emissão de CO2 e em até 90% o descarte de resíduos, além de garantir um
ambiente interno mais saudável e produtivo. O que falta para o desenvolvimento
dessas construções é o conhecimento, pois é difícil encontrar profissionais
capacitados para fazer simulações de desempenho energético dos prédios.
De acordo com o gerente de Relações Institucionais e Governamentais da
Green Building Council (GBC) Brasil, Felipe Faria, o país está à frente de nações
como Canadá e Índia em número de certificados verdes e a demanda de mercado
por construções sustentáveis não para de crescer. Mas os desafios nessa área

ainda são grandes, segundo Fábio, sobretudo devido ao preconceito e à falta de
informação.

1.3 – O papel do marketing nas ações sustentáveis
O papel do marketing verde, de como é chamado, é ser estratégico. Para
viabilizar este objetivo é necessário desenvolver uma cultura de comunicação capaz
de integrar conteúdos de vários departamentos técnicos ligados ao meio ambiente e
qualidade de vida. É responsável em dar forma à política ambiental da empresa. O
marketing verde é uma verdadeira e ampla adoção de políticas ambientais que vão
do início, desde a coleta da matéria prima até sua disposição; é a compreensão
gerencial ampla, dotada de métodos abrangentes e envolventes. Envolve a área de
recursos humanos, ciência e tecnologia, educação, tudo enfim que estiver envolvido
com a produção ou a prestação de serviços. Isso é uma maneira de formar um novo
consumidor, bem como estimular a seguirem o mesmo caminho.
O marketing sustentável tem uma visão voltada para Valores onde deve haver
interação da empresa com seus clientes e consumidores, colaborando de um-paramuitos, garantindo assim o futuro corporativo e de muitas famílias. Plantar uma
árvore, não é tudo que você pode fazer. Seja sensível às mudanças e esteja pronto
para se transformar em um “ser sustentável”, essa é a tendência do mercado.
Uma estratégia de marketing sustentável corporativa significa fazer com que,
ao mesmo tempo, a empresa que gera lucros passe a causar impacto na sociedade
em que estas atuam. Ainda existem dificuldades corporativas em envolver seus
conceitos sustentáveis às suas estratégias de marketing. Outra dificuldade é de se
encontrar a melhor forma de divulgar aos seus consumidores/ clientes e
colaboradores seus Valores e passar efetivamente a mensagem do quanto é
importante, para o mundo de hoje, ser sustentável.
A preocupação ambiental é mais uma tendência imposta pela sociedade e é
algo que não tem data para acabar. Assim as empresas que não se adequarem a
isso, podem enfrentar vários problemas que vão desde perda de vendas até multas
de alto valor.
Por isso esteja pronto para fazer modificações na estrutura do seu negócio e
encare o marketing verde não como um atraso, mas sim como uma oportunidade de
aumentar seus lucros, reduzir seus custos e ajudar o meio ambiente.
Pode-se saber que um edifício sustentável e não é só uma jogada de
marketing, pois a construção sustentável é aquela que oferece um ambiente de boa
qualidade ao usuário, com uso otimizado da energia e redução do impacto
ambiental.
COMO “SER SUSTENTÁVEL”?

É claro que ser sustentável num mundo onde o consumo e as pessoas valem
pelo que elas consomem e pelo que têm e não pelo que são e pelos exemplos que
produzem, tem os seus obstáculos e seus inconvenientes. Mas, vale a pena ser
sustentável. Aliás, qualquer empresa pode basear seu negócio em conceitos
sustentáveis. Centrar seu negócio em ações sustentáveis quer dizer que as
ações corporativas (produção, processos, etc) buscam e minimizam ao máximo os
impactos ambientais que podem ocorrer com suas atividades. Além disso, as
empresas que vendem serviços, ou seja, não fabricam produto físico, podem adotar
conceitos da sustentabilidade apoiando projetos ecologicamente corretos, adquirindo
brindes ecológicos para entregar aos seus clientes e colaboradores, plantando
árvores no jardim da empresa, evitando poluição visual, economizando papel,
usando a mídia digital (divulgação de produtos e serviços via internet), entre outras
atividades que valem muito como ação sustentável e as tornam diferentes na visão
do mercado consumidor.
Nos tempos atuais, o termo sustentabilidade é tão batido e repetido a
exaustão pela mídia que é praticamente impossível encontrar alguém que nunca
tenha ouvido falar em meios de vida mais sustentáveis ou formas de levar uma
existência em acordo com o bem estar do planeta em que vivemos.
Contudo, para muitos o conceito de ser sustentável ainda é algo estranho e
longe de suas realidades. Afinal de contas, como nossas atitudes de pessoas
normais e sem pretensões megalomaníacas poderia afetar o planeta e provocar
alguma ameaça a existência de toda a raça humana? Como eu, que sou apenas
uma formiguinha nesse enorme mundo, poderia contribuir para refrear a devastação
do meio ambiente e a escandalosa onda de poluição e destruição de recursos
naturais que nos assola?
Apesar da possível incompreensão e do absurdo que possa parecer, ser
sustentável individualmente pode mesmo ajudar a resguardar a vida em nosso
planeta e provocar um recuo na sanha poluidora que o homem vive hoje. Mas;
como?
Basta ter pequenas atitudes sustentáveis ao longo de sua existência. Assim,
o “ser sustentável” transforma-se numa legião de formiguinhas que juntas podem
mudar o mundo e a forma como a humanidade afeta negativamente a vida em nosso
mundo. Medidas simples como economizar e reciclar papel. Reciclar latas e
embalagens; não queimar lixo; economizar água e energia elétrica através de um
uso mais racional desses recursos; garantir que as empresas que fornecem bens e
serviços para você tenham também a mesma preocupação e recusando-se a
consumir produtos de origem ilícita ou que tenham sido obtidos (extraídos ou
fabricados) através de meios prejudiciais a natureza.
Agindo desta forma, você acabará por criar “uma onda” que se propagará ao
seu redor e provocará novas mudanças em outras pessoas que, por sua vez,
gerarão ondas em torno de si em uma pirâmide do bem que se espalhará por toda a
sociedade.

É claro que ser sustentável num mundo de altíssimo consumo e onde as
pessoas valem pelo que podem consumir e pelo que tem e não pelo que são e pelos
exemplos que produzem; esse modo de vida tem lá os seus percalços e seus
inconvenientes. Mas, com o passar do tempo e com a evolução da mentalidade
geral e da educação ambiental que for fornecida para as pessoas comuns; essa
forma de vida será aceita por toda a sociedade como a única forma realmente
possível de prolongarmos a nossa existência nessa nossa ínfima e adorável bola de
pedra que chamamos de Terra.
Muito em breve; o “ser sustentável” estará colocado para a humanidade de
uma forma até mesmo forçosa. Pois, no ritmo em que a degradação ambiental e a
exploração dos recursos naturais ocorrem; o ser humano colocará sua própria
existência em perigo, caso não mude seus conceitos e nem reveja a forma de
encarar sua presença e sua interferência na natureza. As alterações climáticas e os
problemas que só vemos aumentar a cada dia; deixarão bem claro que a mudança
será uma questão de vida ou de morte.
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CAPÍTULO II: OS EDIFÍCIOS SUSTENTÁVEIS NO BRASIL E
NO MUNDO

2.0 – Dez construções sustentáveis no Brasil e no Mundo
Nós achamos que os edifícios sustentáveis estão cada vez mais longe da nossa
realidade, mas estamos muito enganados. Hoje em dia eles estão cada vez mais
freqüentes aqui no Brasil e no resto do mundo inteiro. De acordo com a unidade
brasileira do Green Building Council, nosso país já é o 5º no ranking mundial de
construções sustentáveis, atrás apenas dos Estados Unidos, Emirados Árabes
Unidos, Canadá e China. No entanto, os projetos certificados são todos de edifícios
comerciais.

Ilustração 4

O Vancouver Convention and Exhibition Centre, no Canadá, foi o primeiro centro
de convenção do mundo a receber o selo LEED de platina. O selo LEED foi criado
pela organização Green Building Council, com sede nos Estados Unidos, para medir
o nível de sustentabilidade das construções mundo afora.

Ilustração 5
A superfície do Qatar National Convention Center, nos Emirados Árabes, tem
3.700 m² de placas para captação de energia solar. O Qatar National Convention
Center é um projeto dos japoneses Yamasaki Architects, um grupo de arquitetos
responsáveis pelo maior prédio do mundo, o Burj Dubai. 12,5% da energia é
produzida através de painéis solares e ela é a primeira construção do gênero a
receber o Gold Certification (Leadership in Energy and Environment Design) da U.S
Green Building Council’s.

Ilustração 6
Os painéis coloridos encobrem as janelas do Step Up on 5th - uma instituição
que auxilia deficientes mentais e desabrigados na Califórnia, nos Estados Unidos são de alumínio recortado e foram estrategicamente posicionados para que os
apartamentos tenham maior controle sobre a incidência solar.

Ilustração 7
A fábrica da Plantronics, em Suzhou, na China, foi uma das primeiras
construções indústrias do país a receberem a certificação.

Ilu
stração 8
O complexo comercial Rochaverá, em São Paulo, é auto-suficiente em energia,
com mais de 120 mil m² de área útil de escritórios, composto por quatro torres,
construídas em três fases. As torres são caracterizadas por fachadas com panos de
vidro inclinados que resultam em áreas de lajes maiores nos pavimentos superiores.
Todo o projeto foi concebido dentro de quatro premissas: redução do consumo de
energia e dos custos operacionais e de manutenção; diminuição do uso de recursos
ambientais não renováveis; melhoria da qualidade interna do ar; e ganhos de
qualidade de vida e da saúde dos usuários, tornando o Rochaverá foi um dos
primeiros empreendimentos do Brasil a reunir vários dos conceitos de Green
Building e a conquistar a certificação LEED, categoria Gold. Destaque para o
sistema próprio de co-geração de energia elétrica, capaz de atender a 100% da
carga de todo o complexo, de forma ininterrupta.
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Ao todo, 95% da madeira utilizada na construção do Eldorado Business
Tower, em São Paulo, é certificada pelo FSC (Forest Stewardship Council) e obteve
o LEED C&S – Platinum, o mais alto nível de certificação Greenbuilding pelo
USGBC (United States Greenbuilding Council). Este é o primeiro empreendimento
certificado nessa categoria em toda a América Latina, o oitavo no mundo e o terceiro
fora dos Estados Unidos, país de origem do USGBC. A certificação LEED C&S (for
Core & Shell) – que essencialmente avalia e reconhece as soluções e tecnologias
sustentáveis adotadas no projeto e na obra para reduzir os impactos ambientais de
uma edificação, considerando o núcleo do edifício, todas as áreas comuns e as
fachadas da edificação.
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Ao passar por um processo de retrofit, a Torre Vargas, no Rio de Janeiro,
ganhou um medidor de consumo energético individual, o que possibilita a rápida
identificação de eventuais desafios.
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O restaurante Mcdonald's em Bertioga, no litoral de São Paulo, é a primeira
unidade sustentável da rede de fast-food, que pretende reduzir o consumo de
energia e de água e o primeiro da América Latina a obter a certificação LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design).

Ilustração 12
Em Pardinho, no interior de São Paulo, a ocupação da área do terreno do Centro
de Cultura Max Feffer se limita a 15%, o que aumenta a permeabilidade do solo e
facilita a reutilização da água da chuva.

Ilustração 13
Hearst Tower, em Nova York, nos Estados Unidos: além de favorecer o
resultado estético, as formas triangulares da torre usam 20% menos aço do que as
construções convencionais.

Ilustração 14
Condomínio Solar ou Vila Solar, na Alemanha, em Friburgo, projetado pelo
arquiteto Rolf Disch, e os edifícios Triple Zero: zero energia, zero emissões e zero
lixo. É fundamental para o futuro do planeta que todos estejamos empenhados em
contribuir com a nossa parte no respeito pelo ambiente.

2.1 – Os custos de um edifício sustentável
As construções sustentáveis não acarretam aumentos de preços,
principalmente quando adotadas durante as fases de concepção do projeto. E até
em alguns casos, pode reduzir os custos. O preço de implementação de alguns
sistemas ambientalmente sustentáveis em um verde gere um custo de
aproximadamente 5% maior do que um edifício convencional, sua utilização pode
representar uma economia de 30% de recursos durante o uso e ocupação do
imóvel.
Um sistema de aquecimento solar, por exemplo, se instalado em boas
condições de orientações das placas, pode ser pago, pela economia que gera, em
apenas um ano de uso. Edifícios que empregam sistema de reuso de água podem
ter uma economia de água da ordem de 35%. Então a viabilidade econômica é uma
das três condições para a sustentabilidade.
Estudos comprovam que alguns casos de adoção de estratégias avançadas
de sustentabilidade podem inclusive reduzir os custos.
“A construção sustentável não custa mais caro, desde que integrada na etapa
de concepção do edifício, ou seja, desde a fase de projeto.” Antônio Setin
(presidente da construtora Setin)

“Além de gerar economia, a construção sustentável vai se valorizar. Ou seja,
os imóveis sustentáveis terão maior valor de venda e revenda, em poucos anos.”
Alexandre Melão (Esfera)

EM EDIFÍCIOS COMERCIAIS
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EM EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS
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2.2 – Incentivos para construções sustentáveis
Os edifícios são as principais causas das disfunções ambientais, e que
precisa de mudanças urgentes nas práticas comuns.
Mudar hábitos ou comportamentos aos quais nos habituamos implica
certo esforço. Quanto maior a mudança, maior será o esforço. Os incentivos
aparecem como uma forma temporária de recompensar o esforço necessário
para não agirmos habitualmente, que tanto prejudicam o planeta, e de ganhar
as competências essenciais para melhorar o desempenho energéticoambiental do meio edificado.
As pessoas que atuam para que ocorra esse incentivo são:




O promotor imobiliário, que assume grande parte dos riscos e terá
que fazer o esforço de incluir seu programa promocional, a
definição de metas de desempenho enérgico-ambiental, como
prática comum. Se tiver insentivos simples e claros, poderá dirigirse mais dos seus recursos para melhorar o desempenho enérgicoambiental dos seus edifícios.
A equipe projetista tem que se esforçar para assimilar os conceitos,
as medidas e as ferramentas que lhe permitem aferir e melhorar o
desempenho energético-ambiental dos edifícios que concebem.




O empreiteiro geral tem o esforço de incluir nas suas complexas
responsabilidades um conjunto de novos.
As entidades financiadoras, que estabelecem os montantes de
créditos que concedem aos promotores para a realização de
empreendimentos ou edifícios.

Países como EUA, Japão e os da Comunidade Européia já criaram inclusive
incentivos para os empresários ou pessoas comuns que optem por construções
ecologicamente corretas. E, mesmo aqueles que não dispõem de tanto capital para
investir em uma nova casa podem aproveitar incentivos para a realização de
pequenas reformas. Os principais incentivos ainda são para o campo da redução do
consumo de energia.
Nos EUA, por exemplo, não existe um programa nacional para o incentivo da
construção sustentável, porém, já existem alguns padrões reconhecidos
internacionalmente como a “LEED” (Leadership in Energy and Environmental
Design), a “Green Build Initiative” e o “Archicteture 2030” cada um com seus próprios
padrões de construções sustentáveis.
Algumas iniciativas brasileiras: o IDHEA, Instituto para o Desenvolvimento da
Habitação Ecológica, provê soluções para construções sustentáveis. A revista Casa
Cláudia da editora Abril criou o “Prêmio Planeta Casa” que desde 2001 premia as
melhores idéias para construções sustentáveis. Em 2007 foi proposto o Projeto de
Lei 34/07 do deputado Cassio Taniguchi (PFL-PR) que prevê incentivos fiscais para
as construções que utilizem práticas para reduzir o impacto ambiental. O Conselho
Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS) que visa melhorar a qualidade de vida
da população preservando seu patrimônio ambiental. Poderíamos ainda considerar
outro movimento relacionado à arquitetura conhecido como “arquitetura bioclimática”
à medida que ela visa a harmonização da construção com o meio ambiente de modo
a utilizar da melhor forma possível os recursos disponíveis. Segundo o IDHEA há
nove passos para a construção sustentável:
 O planejamento da obra de forma sustentável;
 O aproveitamento dos recursos naturais disponíveis (ventilação e
luminosidade naturais, por exemplo, ao invés de ar condicionado e iluminação
artificial durante o dia);


Eficiência energética;



Gestão e economia de água;



Gestão de resíduos;



Qualidade do ar e ambiente interior;



Conforto térmico e acústico;



Uso racional dos materiais;



Uso de tecnologias e produtos que não agridam o meio ambiente.

CAPÍTULO III: EDFÍCIOS SUSTENTÁVEIS E O MEIO
AMBIENTE

3.0 – Quais são os seus princípios?
A construção sustentável deve visar sua auto-suficiência e até sua autosustentabilidade, que é o estágio mais elevado da construção sustentável. Autosustentabilidade é a capacidade de manter-se a si mesmo, atendendo a suas
próprias necessidades, gerando e reciclando seus próprios recursos a partir do seu
sítio de implantação.
Os princípios gerais para edificações sustentáveis podem ser resumidas em
nove passos principais, que estão conformes ao que recomendam alguns dos
principais sistemas de avaliação e certificação de obras no mundo. Os Nove Passos
para a Obra Sustentável são:

1. Planejamento Sustentável da obra;
2. Aproveitamento passivo dos recursos naturais;
3. Eficiência energética;
4. Gestão e economia da água;
5. Gestão dos resíduos na edificação;
6. Qualidade do ar e do ambiente interior;
7. Conforto termo-acústico;
8. Uso racional de materiais;
9. Uso de produtos e tecnologias ambientalmente amigáveis.
Cada um destes passos é indispensável para se fazer a uma obra sustentável e
à auto-sustentável. Que são:














Planejamento do ciclo de vida da edificação – ela deve ser econômica, ter
longa vida útil e conter apenas materiais com potencial para, ao término
de sua vida útil (ao chegar o instante de sua demolição), ser reciclados ou
reutilizados. Sua meta deve ser resíduo zero;
Aproveitamento dos recursos naturais –como sol, umidade, vento,
vegetação- para promover conforto e bem-estar dos ocupantes e integrar
a habitação com o entorno, além de economizar recursos finitos, como
energia e água;
Eficiência energética - resolver ou atenuar as demandas de energia
geradas pela edificação, preconizando o uso de energias renováveis e
sistemas para redução no consumo de energia e climatização do
ambiente (sistemas de ar condicionado, no Brasil, em prédios comerciais,
respondem por cerca de 35% da demanda energética);
Eficiência na gestão e uso da água – economizar a água; tratá-la
localmente e reciclá-la, além de aproveitar recursos como a água da
chuva;
Eficiência na gestão dos resíduos gerados pelos usuários da edificação;
Prover excelentes condições termo-acústico, de forma a melhorar a
qualidade de vida física e psíquica dos indivíduos;
Criar um ambiente interno e externo com elevada qualidade no tocante a
paisagem local e qualidade atmosférica e elétrica do ar;
Prover saúde e bem-estar aos seus ocupantes ou moradores e preservar
o meio ambiente.
Usar materiais que não comprometam o meio ambiente, saúde dos
ocupantes e que contribuam para promover um estilo de vida sustentável
e a consciência ambiental dos indivíduos;




Resolver localmente ou minimizar a geração de resíduos;
Estimular um novo modelo econômico-social, que gere empresas de
produtos e serviços sustentáveis e dissemine consciência ambiental entre
colaboradores, fornecedores, comunidade e clientes;

Nas construções sustentáveis existem 16 grandes princípios, que são:
 Redução do impacto da obra e da operação das edificações, contemplando
para isso o total planejamento, o uso racional dos recursos, o uso de técnicas
e materiais menos degradantes e com maior durabilidade;
 Contemplação das necessidades dos moradores e usuários, adequando-as
às condições do meio ambiente local, promovendo a saúde e bem estar do
ser humano;
 Envolvimento da sociedade, com o emprego de materiais, técnicas e Mão de
obras locais;
 Utilização das construções sustentáveis como instrumento de educação
ambiental e melhoria da consciência ambiental dos envolvidos;
 Utilizar mínimo de terreno e integrar-se ao ambiente natural;
 Implantação e análise do entorno;
 Não provocar ou reduzir impactos no entorno – paisagem, temperaturas e
concentração de calor, sensação de bem-estar;
 Qualidade ambiental interna e externa;
 Gestão sustentável da implantação da obra;
 Adaptar-se às necessidades atuais e futuras dos usuários;
 Uso de matérias-primas que contribuam com a eco-eficiência do processo;
 Redução do consumo energético;
 Redução do consumo de água;
 Reduzir, reutilizar, reciclar e dispor corretamente os resíduos sólidos;
 Introduzir inovações tecnológicas sempre que possível e viável;
 Educação ambiental: conscientização dos envolvidos no processo.

3.1 – Benefícios dessas construções
As construções sustentáveis são a melhor maneira de diminuir os impactos
causados ao meio ambiente e de possibilitar a reaproximação do homem à natureza.
São inúmeros os benefícios trazidos pelas construções sustentáveis, desde a
contribuição ao meio ambiente aos diversos benefícios diretos aos seus moradores
e usuários. Primeiro podemos falar do benefício econômico, visto que segundo a
ANAB a cada US$ 1,00 investido na construção de edifícios sustentáveis, em 20
anos, US$ 15,00 são retornados, sendo deste total, 74% economizados em saúde e
produtividade dos ocupantes, 14% na operação e manutenção e 11% no consumo
energético e hidráulico. Além disso, pode-se falar também da melhoria na qualidade

de vida, saúde e produção dos moradores e usuários. Segundo dados apresentadas
pela ANAB, os ocupantes de escritórios em edifícios verdes são de 2 a 16% mais
produtivos; as vendas em locais com iluminação natural são até 40% maiores do
que nos locais fechados; e ainda, estudantes de escolas que dão prioridade à
iluminação natural são em média 20% mais rápidos em provas de matemáticas e
26% em testes de leitura.
Os benefícios que as construções sustentáveis causam para o meio
ambiente, como a redução do consumo de água e energia, a diminuição da taxa de
emissão de CO2 e a redução da geração de resíduos, já são conhecidos pela
maioria dos brasileiros. Mas, segundo Thassanee Wanick, que é fundadora e
presidente do Conselho Deliberativo da GBC-Brasil, as construções sustentáveis
trazem, ainda, muitos benefícios para a saúde das pessoas, que ainda não são tão
conhecidos pelos brasileiros.
A construção civil mundial é responsável por 40% dos resíduos acumulados e
por 40% do consumo de energia do mundo. Não é a toa que prédios sustentáveis já
não estão mais sendo tratados como uma questão de modismo, mas estão saindo
da posição de tendência e tornando-se uma necessidade, cada vez mais presente,
nos próximos anos.
Mais benefícios são:
 Baixo custo: um estudo de 2003 da Força-Tarefa de Construção Sustentável
da Califórnia mostra que um investimento inicial de um projeto verde de
apenas 2% pode produzir uma economia de 10 vezes o investimento inicial,
com base em um período de 20 anos de construção.
 Mais produtividade: ocupantes de “prédios saudáveis” e confortáveis podem
ser mais produtivos. Um estudo de Seattle (EUA) descobriu que a ausência e
atraso de pessoal no trabalho ou de alunos nas escolas foi reduzido em 40%,
em prédios sustentáveis. Empresas localizadas em escritórios verdes
também têm uma vantagem em atrair e manter os bons empregados.
 Maior valor de mercado: tanto prédios residenciais, quanto comerciais
mantêm um alto valor de revenda, se incluir os componentes de design
sustentável. O valor para compradores melhora quando são informados que
os custos de manutenção serão menores em prédios verdes, do que nos
convencionais.
 Ocupantes saudáveis: prédios sustentáveis evitam problemas como a
poluição do ar interior e doenças respiratórias, com sistemas de ventilação
saudáveis e uso de materiais não-tóxicos na construção.
 Melhora as vendas em pequena quantidade: uma pesquisa da Califórnia feita
em determinadas lojas locais, constatou que as vendas foram 40% maior
quando estavam iluminadas com clarabóias, em vez de iluminação elétrica.
Vendedores que podem usar a luz do dia em seus interiores também
reduzem seus custos de energia, gerando mais lucro.
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Divisão de infra-estrutura: indiretamente, a demanda reduzida em energia
elétrica, gás e serviços públicos de água nos prédios sustentáveis, significa
que estas infra-estruturas podem “fazer mais com menos”. Isso pode resultar
em menores custos de serviços públicos municipais a longo prazo e pode
evitar passar os custos de expansão para os clientes de serviços públicos.

Ilustração 18
 Melhor qualidade de vida: os prédios sustentáveis podem proporcionar uma
rotina bem menos estressante, uma arquitetura e design verde mais
agradável de ver, afastando um pouco as pessoas da tecnologia.

Ilustração 19
Vimos então, que a Construção Sustentável gera benefícios múltiplos. Tanto
para incorporadores e construtores, quanto para investidores, ocupantes, o próprio
meio ambiente e a comunidade, através de projetos sistêmicos e integrados que
geram melhores desempenhos financeiros, de mercado, humano e ambiental.

E outros benefícios que não podemos esquecer são:
 Custos reduzidos de capital e de operação;
 Riscos reduzidos (o que pode resultar em melhores financiamentos e maiores
garantias para investidores);
 Custos reduzidos de marketing (mídia espontânea e diferenciação do
produto);
 Ganhos de saúde e de produtividade de ocupantes;
 Adequação ambiental às leis e normas;
 Novas oportunidades de negócios.
Não há nada que proporcione maior satisfação a um indivíduo do saber que
os projetos de sustentabilidade e ações dos quais participa são favoráveis à
natureza e irão garantir uma melhor vida a ele e sua família.

3.2 – Por quê fazer uma construção sustentável?
As construções são a extensão do ser humano, elas são a base de suas
realizações e manifestações, abrigam desejos e vontades, marcam acontecimentos
e encontros, revelam características únicas e próprias. Assim como a humanidade,
as edificações vêm sofrendo evoluções e alterações, distanciando-se da natureza
como o ser humano, chegando-se ao ponto de existirem “edifícios doentes”,
responsáveis por causar alterações na saúde de seus habitantes e usuários.

Atualmente a construção civil está entre as atividades humanas que mais causam
impactos ambientais no mundo. Segundo dados da ANAB, cerca de 50% dos
recursos extraídos da natureza são destinados ao setor; e especificamente no caso
do Brasil, é responsável pelo consumo de cerca de 40% dos recursos naturais e da
energia produzida, 34% da água, 55% de madeira não certificada, além de
responder pela produção de 67% da massa total de resíduos sólidos urbanos.
Considerando a importância das edificações na história do homem, a relevância dos
impactos causados pela construção civil e ainda que todos os processos globais
estão de alguma forma interligados, a Ambiência propõe que as construções
sustentáveis sejam utilizadas como ferramenta para a melhoria da consciência
ambiental da população e, conseqüentemente, contribuinte à sua reaproximação da
natureza.
É muito importante fazer uma construção sustentável por que traz os
benefícios dos três sustentáculos da sustentabilidade. Uma pesquisa da
universidade da Califórnia comparando 100 empreendimentos que foram feitos com
a Certificação LEED e 100 que não foram deixou claro que, nos projetos
sustentáveis, é possível reduzir a energia utilizada (em 30%), a emissão de CO2
(em 35%), o uso de água (de 30 a 50%) e a geração de resíduos (de 50 a 60%).
Ou seja, optar pela construção sustentável é pensar na preservação do meio
ambiente sem tirar às pessoas a qualidade de vida que uma construção precisa dar.
Uma obra pode ser taxada como a continuidade de um ser humano, pois ele se
realiza através dela colocando ali todos os seus sonhos e características únicas.
A construção civil causa muitos danos ao ambiente e está entre as primeiras
de todas as ações do ser humano sendo 50% dos recursos naturais utilizados para
ela (dados da ANAB). Esses dados mostram que o Brasil é o que mais utiliza de
recursos como água, madeira que nem sempre é certificada e energia, sendo
também responsável por uma porcentagem considerável de resíduos sólidos
urbanos. A construção civil está presente na vida de todas as pessoas sendo de
grande importância para elas e por esse motivo a construção sustentável tem sido a
melhor opção para que as agressões que são causadas pelas construções
diminuam podendo desta forma reaproximar as pessoas da natureza.

CONCLUSÃO
Como vimos neste trabalho, os edifícios sustentáveis, trazem grandes
benefícios para a humanidade e para o meio ambiente, como baixo custo, maior
produtividade, maior valor de mercado, melhor qualidade de vida, entre outros.
Mesmo com muitas pessoas não aceitando esse tipo de sustentabilidade,
tendo um preconceito sobre isso, vimos que vale muito mais a pena. Não podemos
pensar só no agora, mas sim futuramente também, precisamos pensar que quanto
mais sustentável for o mundo, melhor será nossa qualidade de vida e maior será a
expectativa de vida. Uma coisa leva a outra.
Então, com as construções sustentáveis, já irá ajudar muito o meio ambiente,
pois a poluição de uma construção civil é muito grande, conseqüentemente
aumentando nossa qualidade de vida.
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Resumo

Faço uma passagem pela sustentabilidade e seu desenvolvimento nos últimos anos, uma
breve explicação e como o Brasil vem se portando diante as outras nações nesse assunto.
O Brasil não é o Pais mais sustentável no mundo, mas no decorrer dos últimos anos vem
ficando bem claro que esse assunto esta cada vez mais em foco. Hoje já se tem grandes empresas
brasileiras cotadas entre as mais sustentáveis do mundo, e na reciclagem o Brasil esta muito acima
de grandes nações.
O ultimo grande feito que o Pais fez foi o Rio + 20, uma conferencia em que o foco é uma
economia verde para as Nações Unidas, através de acordos entre os países são escolhidas novas
normas para que tenhamos um futuro mais sustentável.

Abstract

I make a passage for sustainability and its development in recent years, a brief explanation of
how Brazil has been carrying in front of the other nations on this subject.
Brazil is not the most sustainable Country in the world, but over the last few years has
become clear that this issue is increasingly in focus. Today we already have large Brazilian companies
listed among the world's most sustainable, and in the recycling Brazil is far above some great nations.
The last great achievement that the country made is the Rio + 20, a conference where the
focus is a green economy for the United Nations through agreements between countries, there are
chosen new rules for a more sustainable future.
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Introdução
Esta pesquisa tem como objetivo demonstrar como o desenvolvimento sustentável vem
evoluindo com o passar do tempo, quais métodos vem sendo tomados para que a qualidade de vida
melhore e a natureza seja mais preservada.
A evolução da sustentabilidade no mundo vem sendo cada vez mais presente, tanto nas
empresas e governos como na população, agora sustentabilidade vem recebendo uma atenção mais
merecida, na escola as crianças já são ensinadas uma parte da importância como, por exemplo: a
reciclagem, educação ambiental, preservação.
Cada dia mais os Líderes Mundiais se preocupam com o futuro do planeta, a preservação
agora é discutida com grande preocupação pois alguns danos que o planeta sofreu não podem ser
recuperados, um dos processos recentes e mais importantes para discutir como será o futuro é o Rio
+ 20, sediado no Brasil esse encontro busca soluções para a economia verde e uma estrutura
institucional para o desenvolvimento sustentável
Como o Brasil é muito rico no seu potencial natural ele tem um papel importantíssimo de
mante lo, essa conferencia Rio + 20 buscara novas iniciativas para reduzir alguns dos principais
prejudicadores a sustentabilidade, que é a exploração ilegal, poluição e desmatamento.

Capitulo 1 ‐ A Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável
O Conceito de Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável
A definição do desenvolvimento sustentável é a de que ele é o desenvolvimento capaz de
suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades
das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro, pois esse vem
sendo o mais problema desde o passado, o rápido desenvolvimento econômico e social é
inversamente proporcional ao dos recursos do planeta.

Imagem1 – Planeta Sustentavel
O conceito de sustentabilidade comporta sete aspectos ou dimensões principais, a saber:
Sustentabilidade Social* ‐ melhoria da qualidade de vida da população, equidade na
distribuição de renda e de diminuição das diferenças sociais, com participação e organização popular;
Sustentabilidade Econômica* ‐ públicos e privados, regularização do fluxo desses
investimentos, compatibilidade entre padrões de produção e consumo, equilíbrio de balanço de
pagamento, acesso à ciência e tecnologia;
Sustentabilidade Ecológica* ‐ o uso dos recursos naturais deve minimizar danos aos sistemas
de sustentação da vida: redução dos resíduos tóxicos e da poluição, reciclagem de materiais e
energia, conservação, tecnologias limpas e de maior eficiência e regras para uma adequada proteção
ambiental;
Sustentabilidade Cultural* ‐ respeito aos diferentes valores entre os povos e incentivo a
processos de mudança que acolham as especificidades locais;
Sustentabilidade Espacial* ‐ equilíbrio entre o rural e o urbano, equilíbrio de migrações,
desconcentração das metrópoles, adoção de práticas agrícolas mais inteligentes e não agressivas à
saúde e ao ambiente, manejo sustentado das florestas e industrialização descentralizada;

Sustentabilidade Política ‐ no caso do Brasil, a evolução da democracia representativa para
sistemas descentralizados e participativos, construção de espaços públicos comunitários, maior
autonomia dos governos locais e descentralização da gestão de recursos;
Sustentabilidade Ambiental ‐ conservação geográfica, equilíbrio de ecossistemas, erradicação
da pobreza e da exclusão, respeito aos direitos humanos e integração social. Abarca todas as
dimensões anteriores através de processos complexos.
* Sachs, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 2000.

Imagem 2 ‐ Sincronia
Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável deve se levar em conta no planejamento
de que os recursos naturais são limitados, isso representa uma nova forma de desenvolvimento
econômico, que leva em conta o meio ambiente. Muitas vezes, desenvolvimento é confundido com
crescimento econômico, que depende do consumo crescente de energia e recursos naturais. Esse
tipo de desenvolvimento tende é um dos maiores inimigos da sustentabilidade, pois leva ao
esgotamento dos recursos naturais dos quais a humanidade depende, mas parece ser uma coisa boa.
Atividades econômicas devem ser praticadas com consciência da base de recursos naturais dos
países. Pois esses recursos são os responsáveis pela existência humana e a diversidade biológica,
depois o crescimento econômico. O desenvolvimento sustentável sugere, de fato, qualidade em vez
de quantidade, com a redução do uso de matérias‐primas e produtos e o aumento da reutilização e
da reciclagem.

Os 10 Países com melhores índices de sustentabilidade
1 ‐ Suíça ‐ O país é o primeiro do ranking principalmente pela redução de uso de combustíveis
nucleares, sendo ainda recordista em usinas geotérmicas. O país também se destaca pela qualidade
do ar, políticas ambientais e projetos de redução de emissão de dióxido de carbono;

Imagem 3 ‐ Suiça
2 ‐ Letônia ‐ Os recursos naturais do país, assim como a proteção de suas florestas e ecossistemas
deram à Letônia a medalha de prata no ranking da EPI;

Imagem 4 ‐ Letônia
3 ‐ Noruega ‐ A Noruega se destaca pelos projetos de redução de carbono, sendo que a nação tem a
meta de neutralizar totalmente a emissão da substância até 2030;
4 ‐ Luxemburgo ‐ O país implantou programas de incentivo à população para a aquisição de carros
ecológicos e eletrodomésticos mais eficientes e mais econômicos em energia;
5 ‐ Costa Rica ‐ Assim como a Noruega, o governo desse país também adotou a meta de tornar a
região carbono neutra até 2021. Além disso, a nação também tem projetos de reflorestamento;

6– França ‐ O país possui projetos de redução da emissão de gases que causam o efeito estufa e
expansão da matriz de fontes renováveis até 2020. Além disso, a França tem um ótimo desempenho
em saúde ambiental e preservação de florestas;
7 ‐ Áustria ‐ A Áustria se destaca pelas suas belezas naturais, programas de preservação e
conservação de suas paisagens;
8 ‐ Itália ‐ A Itália se destaca por seus projetos de preservação ambiental. O país foi o primeiro da
Europa e banir as sacolinhas plásticas dos supermercados. Agora as lojas só oferecem sacos de papel,
pano e de material ecológico biodegradável;
9 – Reino Unido ‐ O Reino Unido tem se destacado por oferecer bons incentivos para o
desenvolvimento de tecnologias ambientais, que vão do tratamento de água à reciclagem;
10 – Suécia ‐ Este país se destaca pela adoção de fontes energéticas alternativas. Em algumas cidades
suecas a maior parte do lixo é reciclado, sendo transformado em energia.

Imagem 5 ‐ Suécia

Economia verde
A Economia Verde é um projeto que os países estão tentando colocar em pratica, foi iniciado
com a Rio 92, e vem sendo desenvolvido, ele basicamente abrange o desenvolvimento sustentável.

A ideia central da Economia Verde é que o conjunto de processos produtivos da sociedade,
sua rotina e seus resultados tenham cada vez mais influência em um Desenvolvimento Sustentável,
tanto em seus aspectos sociais quanto ambientais. Para isso, propõe como essencial que, além das
tecnologias produtivas e sociais, sejam criados novos processos e fatores que façam com que a
sustentabilidade esteja mais em foco, mudar o estilo de vida para que o resultado dele seja
sustentável.

Imagem 6 – Eco economia
Embora não haja consenso teórico sobre uma definição universal do Desenvolvimento
Sustentável, a expressão popularizou‐se no mundo a partir da Rio‐92. Depois da conferência, a
expressão foi sendo pouco a pouco absorvida por governos, corporações e entidades da sociedade
civil, geralmente relacionada à formulação e execução tanto de políticas públicas quanto de
iniciativas privadas ligadas à responsabilidade socioambiental.
Uma parcela dos movimentos sociais e ambientalistas e pesquisadores das áreas de meio
ambiente e desenvolvimento têm questionado o que consideram a banalização, ou esvaziamento, do
conceito de Desenvolvimento Sustentável, erroneamente apresentado como objetivo de práticas
superficiais e de pouca relevância. É o que se tornou conhecido como greenwashing ou maquiagem
verde, em português. Em outras palavras, avaliam que, para muitos a expressão transformou‐se em
artifício para melhorar a imagem pública de governos e empresas, sem que seu uso traduza

mudanças efetivas na sua gestão e práticas, sintonizadas com os princípios e diretrizes emanados da
Rio‐92 por meio de seus principais documentos

Imagem 7 ‐ Hidrelétrica
Há, também, movimentos sociais que veem no Desenvolvimento Sustentável uma nova
roupagem para o sistema econômico, que até implicaria melhorias em áreas como eficiência
energética e gerenciamento da água, mas que não modificaria o capitalismo contemporâneo em
seus fundamentos, sobretudo o da maximização do lucro, o rebaixamento dos custos de produção e
– especialmente – a mercantilização da vida e da natureza. Ainda que essa nunca tenha sido a
proposta original de Desenvolvimento Sustentável.

Uma possível solução para os dilemas teóricos com a formulação do Desenvolvimento
Sustentável seria subordiná‐lo a outro ainda mais abrangente, o de sociedades sustentáveis. Pois a
ideia da sociedade sustentável pode ser interpretada de varias maneiras e acaba deixando muito
vago os seus limites.

Imagem 8 – Exploração ecológica
A expressão economia verde vem sendo colocada como uma forma de juntar varias questões
sócias e ambientais, pois ela abrange mais outros tipos de economias sustentáveis que existiam
antes mas ainda esta menos definida, ou seja, existem muitas brechas entre suas regras, esse é um
dos motivos da Rio+20, consolidar esse tipo de ideal e criar um novo padrão econômico sustentável.
Como elemento do Desenvolvimento Sustentável, a Economia Verde também deve ser
necessariamente inclusiva, demandando a erradicação da pobreza, a redução das iniquidades e a
promoção dos direitos humanos e sociais, segundo preconizam seus principais defensores junto a
fóruns internacionais e agências multilaterais, como o Pnuma, o Banco Mundial e a Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Capitulo 2 ‐ A evolução da sustentabilidade no Brasil
Reciclagem
Basicamente, reciclagem é o reaproveitamento de materiais que foram descartados,
transformando‐os em outros produtos.
A reciclagem é um processo em que determinados tipos de materiais, cotidianamente
reconhecidos como lixo, são reutilizados como matéria‐prima para a fabricação de novos produtos.
Além de se apresentarem com propriedades físicas diferentes, estes também possuem uma nova
composição química – fator principal que difere o reaproveitamento da reciclagem, conceitos estes
muitas vezes confundidos.

Imagem 9 ‐ Reciclagem
Este processo é importante, nos dias de hoje, porque transforma aquilo que iria ou já se
encontra no lixo em novos produtos, reduzindo resíduos que seriam lançados na natureza, ao
mesmo tempo em que poupa matérias‐primas, muitas vezes oriundas de recursos não renováveis, e
energia. Para produzir alumínio reciclado, por exemplo, utiliza‐se apenas 5% da energia necessária
para fabricar o produto primário.
Dessa forma, é importante separar esses materiais, para que não sejam encaminhados
juntamente com o lixo que não é reciclável, não tendo outro destino a não ser ocupar espaço nos
aterros sanitários e lixões. O texto “Coleta seletiva em casa” explica bem esse processo.

Em nosso país, quase toda a totalidade de latinhas descartáveis e garrafas PET são recicladas.
Entretanto, plásticos, latas de aço, vidro, dentre outros matérias, são pouco considerados neste

processo, reforçando as estatísticas que apontam que somente 11% de tudo o que se joga na lata de
lixo, em nosso país é, de fato, reciclado.
No Brasil, Curitiba (PR), Itabira (MG), Santo André (SP) e Santos (SP) são as cidades que mais
reciclam seus materiais.
Quanto à reciclagem de latas de alumínio, o Brasil é o campeão mundial em
reaproveitamento desse tipo de lixo, conquista que aconteceu pelo sétimo ano consecutivo. A
publicação desse dado foi emitida pela Associação Brasileira do Alumínio (ABAL).

Imagem 10 – Latas compactadas
Na realização da pesquisa, foi constatado que aproximadamente 96,5% das latinhas que
foram disponibilizadas no mercado tiveram como fim a reciclagem. Em 2007, cerca de 11,9 bilhões
de latinhas foram recicladas.

Imagem 11 – Reciclagem de latinhas
Apesar deste gigantesco número, o Brasil depende de latas oriundas de outros países. Isso se
dá pelo fato de que o que é reciclado é usado em siderúrgicas, e não nas fábricas de refrigerantes e
outras bebidas.

O principal fator que faz o Brasil ser tão avançado na reciclagem de latinhas nada tem a ver
com o governo, o que acontece é a compensação monetária que catadores recebem ao vender as
latinhas, tanto que já existem famílias hoje que vivem apenas disso.

No Brasil, a atividade movimentou aproximadamente 1,8 bilhão de reais, desse total, cerca
de 523 milhões são provenientes da coleta das latas, atividade de geração de renda para
aproximadamente 180 mil brasileiros.

O Brasil entre as Empresas sustentaveis
Brasil tem 3 empresas entre as mais sustentáveis do mundo
O Brasil atualmente possui três empresas entre as 100 mais sustentáveis do mundo em 2011,
de acordo com o ranking Global produzido anualmente pela revista Corporate Knights. As empresas
mais sustentáveis nacionais são Natura (66º), Petrobras (88º) e Bradesco (91º). A liderança da lista
ficou com a petrolífera Statoil, seguida pela Johnson & Johnson, enquanto a de biotecnologia
Novozymes ficou com a terceira posição. Entre as companhias globais que entraram para o Top 100
estão também grandes empresas como Nokia (4º), Intel (6º), General Electric (11º), Sony (30º),
Adidas (38º), Ricoh (71º) e Toyota (82º).

Imagem 12 – Petrobras Empresa Sustentável
No total, 22 países entraram no ranking, que analisou 3,5 mil companhias. O Japão levou o
maior número de indicações, com 14. Já os Estados Unidos somaram 13 e ficaram em segundo.
Realizada desde 2005, a classificação leva em conta indicadores de produção de carbono e lixo,
consumo de energia e água, número de mulheres no conselho, a relação entre o salário do diretor‐
executivo e a média dos assalariados, pagamento de impostos, número de acidentes de trabalho e
transparência, entre outros indicadores financeiros.
Confira as dez primeiras empresas do ranking:
1. Statoil (Noruega)
2. Johnson & Johnson (EUA)
3. Novozymes (Dinamarca)

4. Nokia (Finlândia)
5. Umicore (Dinamarca)
6. Intel (EUA)
7. Astrazeneca (Reino Unido)
8. Credit Agricole (França)
9. Storebrand (Noruega)
10. Danske Bank (Dinamarca)

Podemos dividir a sustentabilidade em seis dimensões:

Imagem 13 – Gráfico de pizza com setores da sustentabilidade
Para a sua empresa ser sustentável, é necessário que estes 6 campos de atuação sejam
sustentáveis.
O problema das empresas é a necessidade que elas tem de querer resultados no curto prazo,
a empresa precisa sempre apresentar resultados e para ela demonstrar para os clientes uma melhor
preocupação com o meio ambiente ela precisa dar resultados rápidos e ter retornos, só que essa
questão não pode ser resolvida tão facilmente, a sustentabilidade é um assunto que existe no longo
prazo pois é uma forma de ajudar na recuperação do meio ambiente
Por isso a questão da sustentabilidade é tão complicada e as empresas ainda estão
engatinhando neste assunto.

Dificuldades para o desenvolvimento sustentável
O desenvolvimento sustentável nem sempre é o que parece, para algumas comunidade ele
não passa de uma forma de exploração, sociedades indígenas por exemplo sofrem com a entrada de
governos e empresas em suas terras com desculpas como desenvolvimento sustentável e
preservação,

“O desenvolvimento sustentável não está realmente sustentando meu povo”,
declarou Kitelo ao TerraViva no Rio de Janeiro. Acrescentou que as comunidades
florestais, como a sua e de outras de países da África oriental, como Uganda e
Tanzânia, são discriminadas pelos governos centrais e pelos políticos, que decidem
sobre o futuro de suas terras nativas. “Estamos sendo marginalizados. Ninguém fala
dos direitos de nossas comunidades”, denunciou.
Neste caso o desenvolvimento florestal não era real e tinha fins turísticos, algumas empresas
abusam das brechas que existem entre as leis florestais que ainda são fracas para poderem lucrar de
forma “sustentável”

Indicadores de sustentabilidade no Brasil
Dimensão Ambiental
O primeiro, chamado de Dimensão Ambiental, analisou questões referentes à ar, terra, água,
biodiversidade e saneamento e concluiu que, apesar de grandes avanços em algumas áreas e
estabilidades em outras, ainda existem grandes desafios ambientais a serem superados no país,
sobretudo quando o assunto é degradação dos ecossistemas e perda de biodiversidade. Isso porque,
apesar de ter diminuído, o desmatamento já atinge14,6% da Amazônia Legal e quase metade do
Cerrado. Na Mata Atlântica, a situação também é crítica: restam menos de 10% do território.
Enquanto isso, o IDR apontou que as UCs – Unidades de Conservação federais ocupam, apenas, 9%
de todo o território brasileiro.

Dimensão Social
O segundo grupo, nomeado de Dimensão Social, analisou as questões ligadas à satisfação das
necessidades humanas, melhoria da qualidade de vida e justiça social, avaliando setores como saúde,
educação, habitação e segurança. Entre as conclusões desse grupo, estão:
– maior redução nas desigualdades de gênero, do que nas de cor e raça;
– queda da mortalidade infantil e aumento da esperança de vida
– condições de moradia inadequadas nos domicílios de 43% dos brasileiros e
– 25,4 mortes por homicídio e 20,3 por acidente de transporte, a cada cem mil habitantes.

Dimensão Econômica
Questões ligadas ao desempenho macroeconômico do país e aos padrões de produção e
consumo foram reunidas no grupo de Dimensão Econômica, que mostrou que:
– em 2009, o consumo de energia anual de cada brasileiro chegou a 48,3 gigajoules – o segundo
maior índice da história do país – e a eficiência energética do uso não aumentou;
– quase metade da energia brasileira provém de fontes renováveis e
– mais de 90% das latas de alumínio produzidas hoje no Brasil são recicladas.

Dimensão Institucional
Por fim, o grupo denominado Dimensão Institucional analisou questões que dizem respeito
aos esforços feitos pela sociedade e, principalmente, pelo governo para ajudar no desenvolvimento
sustentável do Brasil. A avaliação mostrou que, nesse aspecto, os avanços do país se concentraram
no acesso à telefonia e internet: os domicílios que possuem acesso à rede quase triplicaram entre
2001 e 2008 e o acesso à telefonia móvel dobrou de volume em quatro anos. Além disso, os IDS
apontaram que o investimento nacional em Pesquisa e Desenvolvimento aumentou de R$ 12 bi, em
2000, para R$ 32,7 bi, em 2008, embora ainda não representem mais de 1% do PIB brasileiro.

Capitulo 3 ‐ Rio + 20
O grande marco para o desenvolvimento sustentável mundial foi, sem dúvida a Conferência
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em junho
de 1992 (a Rio 92), onde se aprovaram uma série de documentos importantes, dentre os quais a
Agenda 21, um plano de ação mundial para orientar a transformação desenvolvimentista,
identificando, em 40 capítulos, 115 áreas de ação prioritária. A Agenda 21 foi um marco pois era um
documento que visava o bem estar, cidadania, responsabilidade ecológica e sustentabilidade.
Esse tipo de conferencia esta sendo repetido agora com o Rio + 20, uma conferencia entre as
nações unidas para definir principalmente os seguintes temas:


Balanço do que foi feito nos últimos 20 anos em relação ao meio ambiente;



A importância e os processos da Economia Verde;



Ações para garantir o desenvolvimento sustentável do planeta;



Maneiras de eliminar a pobreza;



A governança internacional no campo do desenvolvimento sustentável.

Imagem 14 – Rio+20

Onde irá ocorrer e eventos relacionados
Os locais que estão envolvidos na realização da Conferência Rio+20 e eventos relacionados são:


Riocentro



Parque dos Atletas



Arena da Barra



Parque do Flamengo



Museu de Arte Moderna (MAM)



Arena do MAM



Pier Mauá



Galpão da Cidadania

Imagem 15 – Evento Rio+20

O que o Brasil espera que os resultados da Rio+20 incluam?


A definitiva incorporação da erradicação da pobreza como um elemento essencial para se
alcançar o desenvolvimento sustentável;



A plena inclusão do conceito de desenvolvimento sustentável no processo decisório por
parte dos atores nos pilares econômico, social e ambiental, a fim de superar visões setoriais
que ainda persistem vinte anos depois da definição do desenvolvimento sustentável como
uma prioridade global;



O fortalecimento do multilateralismo, com a clara mensagem de ajuste das estruturas das
Nações Unidas e de outras instituições internacionais ao desafio do desenvolvimento
sustentável; e



O reconhecimento da reorganização internacional em andamento, com seus reflexos sobre a
governança global.

Imagem 16 – Brasil Ecológico
Essa conferencia acaba gerando muitas expectativas, pois a partir dela alguns assuntos que
ativistas vem lutando a anos serão discutidos e podem vir criarem novos acordos que melhorarão
muito a preservação e as leias ambientais, metas serão estabelecidas para proporcionar uma
economia verde para todas os países das Nações Unidas

Os preparativos para a Conferência
Além das “PrepComs” (reuniões preparatórias organizadas), diversos países têm realizado
“encontros informais” para ampliar as oportunidades de discussão dos temas da Rio+20.

O processo preparatório é conduzido pelo Subsecretário‐Geral da ONU para Assuntos
Econômicos e Sociais e Secretário‐Geral da Conferência, Embaixador Sha Zukang, da China. O
Secretariado da Conferência conta ainda com dois Coordenadores‐Executivos, a Senhora Elizabeth
Thompson, ex‐Ministra de Energia e Meio Ambiente de Barbados, e o Senhor Brice Lalonde, ex‐
Ministro do Meio Ambiente da França. Os preparativos são complementados pela Mesa Diretora da
Rio+20, que se reúne com regularidade em Nova York e decide sobre questões relativas à
organização do evento. Fazem parte da Mesa Diretora representantes dos cinco grupos regionais da
ONU, com a co‐presidência do Embaixador Kim Sook, da Coréia do Sul, e do Embaixador John Ashe,
de Antígua e Barbuda. O Brasil, na qualidade de país‐sede da Conferência, também está
representado na Mesa Diretora.

Os Estados‐membros, representantes da sociedade civil e organizações internacionais
tiveram até o dia 1º de novembro para enviar ao Secretariado da Conferência propostas por escrito.
A partir dessas contribuições, o Secretariado preparará um texto‐base para a Rio+20, chamado “zero
draft” (“minuta zero” em inglês), o qual será negociado em reuniões ao longo do primeiro semestre
de 2012.

Resultados da Rio+20
Infelizmente o resultado da Rio+20 não foi o esperado. Os impasses, principalmente entre os
interesses dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, acabaram por frustrar as expectativas
para o desenvolvimento sustentável do planeta. O documento final apresenta várias intensões e joga
para os próximos anos a definição de medidas práticas para garantir a proteção do meio ambiente.
Muitos analistas disseram que a crise econômica mundial, principalmente nos Estados Unidos e na
Europa, prejudicou as negociações e tomadas de decisões práticas.

Imagem 17 – Reprodução Rio+20
Rio de Janeiro, Brasil, 25/6/2012 (TerraViva) – A Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, terminou com ganhadores e perdedores, mas
principalmente com perdedores. A Organização das Nações Unidas (ONU) e o Brasil, junto com as
grandes empresas, deram um giro positivo no resultado da Conferência, realizada 20 anos depois da
Cúpula da Terra.
Seu resultado foi um novo documento histórico que mudará o mundo, segundo afirmaram.
No entanto, a maioria dos representantes da sociedade civil e feministas expressaram sua desilusão
e indignação pelo texto final, intitulado O Futuro que Queremos, aprovado no dia 22 pelos líderes
mundiais. A comparação com a Agenda 21, aprovada em 1992, foi inevitável.

Imagem 18 ‐ Dilma
A decisão final do documento O Futuro que Queremos não conseguiu satisfazer as
expectativas, muitos acordos que eram esperados acabaram não acontecendo, do ponto de vista dos
políticos a Rio + 20 foi um sucesso porem muitos dos ativistas que estavam dependendo das decisões
saíram terrivelmente decepcionados.
Anita Nayar, da organização Dawn disse que no acordo histórico adotado em 1992 houve
cerca de 170 referências às questões de gênero em um capítulo inteiro sobre as mulheres. No
documento O Futuro que Queremos há apenas umas 50, e estas foram atenuadas e usadas como
elementos de negociação por parte dos Estados. Igualmente crítica foi Gro Harlem Brundtland, ex‐
primeira‐ministra da Noruega, centrou a atenção mundial no conceito de desenvolvimento
sustentável. “A declaração da Rio+20 não faz o suficiente para colocar a humanidade em um caminho
sustentável, décadas depois de se ter acordado que isto é essencial, tanto para as pessoas como para
o planeta. Entendo a frustração causada pela Conferência”, disse em um comunicado.

Imagem 19 – Planeta Verde
A indignação com os resultados da Rio+20 podem ser vistas nos seguintes depoimentos
extraídos do site: <//www.rio20.gov.br/?set_language=pt‐br>

“As reações de organizações da sociedade civil foram majoritariamente
negativas. Anil Naidoo, do Conselho de Canadenses (a maior organização de
cidadãos do Canadá) se manifestou contra o conceito de economia verde promovido
na Rio+20. “Não havia visto tanta falta de cobertura verde desde o último Dia de São

Patrício. “O documento nem se aproxima do futuro que realmente queremos, e isso
porque foi escrito considerando os interesses de uma minoria”, ressaltou.
A uruguaia Nicole Bidegain, do Escritório de Gênero e Educação do Conselho
Internacional para a Educação de Pessoas Adultas (Icae), afirmou que “a economia
verde simplesmente reforça o atual modelo de desenvolvimento, baseado na
produção e no consumo excessivo. São promovidos os mesmos mecanismos
financeiros que causaram múltiplas crises desde 2008”, sem levar em conta os
impactos negativos sobre os direitos e o sustento das mulheres.
Segundo Bidegain, o setor privado é priorizado sobre o público como fonte de
financiamento. “Isto é irônico, já que o setor privado está envolvido na maximização
do lucro de curto prazo, não nos investimentos de longo prazo necessários para a
transição para um desenvolvimento sustentável, genuíno, centrado nas pessoas”,
afirmou.”

Imagem 20 – Reconstrução do planeta
A decepção na Rio + 20 foi causada porque havia um excesso de esperança por parte das
pessoas em relação as decisões políticas que ali seriam tomadas, os países agiram de forma a pensar
primeiro na economia e em resultados de curto prazo, portanto as decisões ali tomadas acabaram
não satisfazendo muitos ativistas que esperavam mudanças drásticas no comportamento eco
sustentável.

Monica Novillo, da boliviana Coordenadoria da Mulher, disse que veio “à Rio+20 com
grandes expectativas de que os governos agregassem a histórica resolução sobre
saúde e direitos sexuais e reprodutivos para jovens e adolescentes, adotada na 45ª
Comissão de População e Desenvolvimento”. O Brasil teve um papel crucial na

criação deste resultado, “por isso eu esperava que defendesse fortemente estes
direitos fundamentais na Rio+20, contra uma minoria de governos conservadores”,
afirmou.

Conclusão
A sustentabilidade cada dia mais esta sendo mais trabalhada pelo mundo, porem ela ainda
não esta em padrões que seriam considerados ideias para o Planeta realmente ser Sustentável,
O Brasil porem vem conseguindo manter padrões de desenvolvimentos com foco na
sustentabilidade, cada dia mais problemas sociais e ambientais estão sendo solucionado, um
problema que acontecia antes da poluição com latinhas de alumínio e sacolas plásticas já não existe
mais no Brasil, pois medidas foram tomadas, tanto pelo governo quanto pela população.
Um grande passo que o Brasil fez para ter uma maior participação nas decisões sustentáveis
no mundo foi a iniciativa rio+20, mesmo ela não tendo conseguido os resultados que estavam sendo
esperados pelo mundo essa conferencia mostrou o poder de decisão que o Brasil tem em relação as
outras potencias mundias, tanto econômicas como sustentáveis.
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INTRODUÇÃO
O conceito de sustentabilidade é de uma complexidade enorme e fica
clara a ignorância da população em relação a esse assunto relacionado com a
ética organizacional.
As

pessoas

relacionam

sustentabilidade

com

a

consciência

socioambiental e a atitude de preservar o meio ambiente. Segundo o Relatório
de Brundtland publicado em 1987 pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento da ONU, chamado Nosso Futuro Comum: “sustentabilidade
é o desenvolvimento sustentável que procura manter a sobrevivência do ser
humano em cada geração futura, e que atinja um nível satisfatório de
desenvolvimento social e econômico, fazendo uso dos recursos naturais de
forma razoável”.
Diante disso, as empresas em uma “corrida sustentável” se vêm em um
dilema, ou adaptar-se e conquistar o respeito do público - fornecedores,
consumidores, colaboradores e ver seus investimentos, em longo prazo, terem
lucro ou continuar sendo antiéticas e perdendo cada dia mais consumidores
conscientes.
Uma

empresa

sustentável

é

aquela

que

contribui

com

o

desenvolvimento sustentável, gerando, simultaneamente, benefícios: sociais –
pela visão de uma sociedade mais equilibrada, com melhoria da qualidade de
vida, melhor distribuição de renda, mais saúde e oportunidades de educação e
emprego; econômicos – com melhor alocação e gerenciamento mais eficiente
dos recursos, um fluxo constante de investimentos públicos e privados e menor
desigualdade de renda; e ambientais – com o uso racional dos recursos
naturais, consumo de energias renováveis, redução de poluentes e resíduos e
proteção ambientais – conhecidos como os três pilares da sustentabilidade.
As embalagens são um meio de começar a incorporar elementos
sustentáveis e uma forma que chama atenção dos consumidores verdes e
também dos consumidores leigos no assunto sustentabilidade. A embalagem
tem o papel fundamental de fazer a ligação empresa, produto e consumidor,
com explicações e imagens para contribuir com uma “harmonia verde”.
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Algumas perguntas precisam ser feitas e respostas analisadas para
identificar o consumidor verde, aquele que está disposto a comprar os produtos
legalmente ecológicos e valorizar empresas que seguem essa ética
organizacional e ambiental.
 Você valoriza mais as empresas que sempre se preocuparam com a
sustentabilidade?


Desconfia dos modismos ambientais?



Você faz a sua parte reciclando e separando as embalagens?



Você analisa o que vem escrito nas embalagens?



Seus valores ou suas atitudes são sustentáveis? Há diferença?
Essas perguntas serão respondidas e será revelada a suma importância

dessas questões para o desenvolvimento empresarial estar ligado e alinhado
com o bem estar do consumidor e meio ambiente.
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1. EMBALAGENS SUSTENTÁVEIS
Inovar e ser sustentável, hoje em dia, é o segredo para que empresas e
atitudes acabem em sucesso. O grande desafio é aliar o crescimento
econômico com as premissas socioambientais.
Grandes corporações utilizavam somente o pensamento imediatista, ou
seja, não pensavam em longo prazo, no impacto que suas ações de utilização
de produtos como plástico – em média 200 anos para se decompor, alumínio –
não se decompõe, vidro – em média 4 mil anos para a decomposição, e isso
acarretou

um

grande

impacto

ambiental

que

desencadeou

prejuízos

inigualáveis e irrevogáveis.
A mudança radical de pensamento, em sua grande maioria, veio desse
“boom” sustentável, o que acarretou uma grande crise ecológica – aquecimento
global, desmatamentos significativos na Floresta Amazônia, e nem sempre
aliada por uma preocupação com a responsabilidade socioambiental ou por
pensar no bem estar de seu consumidor, e sim por ser uma grande estratégia
competitiva e acima de tudo, porque mudanças socioambientais dão incentivos
fiscais e um grande potencial lucrativo.
Mestriner (2002) define embalagem como um componente fundamental
dos produtos de consumo, sendo considerada parte integrante e indissociável
de seu conteúdo; um produto industrial produzido em uma indústria e utilizado
na linha de produção de outra com características técnicas rigorosas.
A idealização de embalagens sustentáveis para algumas empresas e
pessoas não são jogadas de marketing ou ganancia – lucro, ou seja, falta de
ética organizacional. É uma filosofia e visão organizacional que são regidas por
fazer bem ao próximo, ao futuro, ao agora, ou seja, valores ecológicos e
humanos.
Em consequência disso temos investimentos pesados em tecnologias
refinadas voltadas para o desenvolvimento de embalagens sustentáveis por
parte dessas empresas. Essas conseguem enxergar um horizonte que, em
longo prazo, pode ser muito rentável financeiramente e socialmente, como
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conquistar a confiança e a credibilidade de seus atuais e futuros consumidores
e colaboradores.
A logística reversa faz parte desse processo de envolvimento entre
embalagens, consumidores e empresas, é uma área que cuida dos aspectos
do retorno das embalagens para a empresa que a produziu.
Atualmente muitas empresas estão praticando a logística reversa, como
uma forma utilizar o que estava sendo inutilizado, os materiais e embalagens
retornam como forma de matéria-prima renovada, e de adquirir uma
consciência socioambiental e ganhando consequentemente o respeito dos
consumidores.

Figura 34

Fonte: www.embalagemsustentavel.com.br

1.1.

Os seus componentes

As tradicionais embalagens de vidro, alumínio e plástico estão sendo
substituídas por embalagens que levam, por exemplo, metade desse mesmo
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tipo de embalagem só que reciclado, como é o caso do plástico, no papel até
100% temos.
Uma das mais recentes inovações em termos de embalagem é o caso
das “plantbottle”, garrafas que são feitas a partir de plástico, como é o caso da
agua Crystal, da marca Coca-Cola onde 20% da garrafa é feita de planta, ou
dos próprios refrigerantes a base de cola que já são comercializadas no Brasil
desde 2010- que diz conter até 30% menos de plástico.

Figura 35

Fonte: www.coca-colabrasil.com.br

Poucos estudos a cerca da eficácia desse novo conceito são publicados
e o que temos ainda é muito pobre para tirarmos conclusões. O que temos é
uma explicação sucinta de como isso vai trazer beneficio. Segundo a CocaCola: “Essas garrafas devem aprimorar o benefício ambiental associado à
embalagem PlantBottle™ por reduzir ainda mais o uso de material baseado em
petróleo virgem durante sua manufatura”.
O que o PlantBottle traz além de reduzir o consumo de matérias –
primas não renováveis, o petróleo, é que ele não traz prejuízos quanto a
imagem e a característica do produto, ele consegue manter a mesma cor e
peso do tradicional PET.
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1.2.

Comunicação nas Embalagens

A comunicação nas embalagens é um processo fundamental para o
sucesso do processo de conscientização por parte dos consumidores nas
embalagens que por sua vez é a principal arma de uma empresa para a
divulgação de seu produto, nela estão os seus componentes, seus benefícios,
o seu propósito e o se design sustentável, o que faz de algumas melhores do
que outras.
Com tamanha responsabilidade por parte dessas empresas o mínimo
que se pode fazer é ter uma comunicação verdadeira e responsável por meio
de embalagens claras e objetivas, falar das vantagens de consumir uma
embalagem sustentável, mostrar formas de reaproveitamento daquela
embalagem, entre outras.
Para tal eficácia e clareza o ISO 14021 considera que os rótulos das
embalagens devem:


ser exatos e não enganosos;



ser substanciados e verificáveis;



ser relevantes àquele produto ou serviço em particular;



ser específicos e claros sobre a que atributo é relativo;



não resultar em má interpretação;



ser significativos em relação a todo impacto ambiental do produto ou
serviço durante o ciclo de vida;



ser apresentados de maneira a indicar claramente a reivindicação
ambiental com uma declaração explanatória;



e não ser apresentados de maneira a parecer certificado por uma
organização de terceira parte.
Os símbolos também são formas uteis de passar a mensagem para o

consumidor e um facilitador na hora da escolha.
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Figura 36

Fonte: www.embalagemsustentavel.com.br

Para plásticos:

Figura 37

Fonte: www.embalagemsustentavel.com.br

Vejam algumas das recomendações para a rotulagem da cartilha da
ABRE:
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Figura 38

Fonte: www.embalagemsustentavel.com.br
Alguns exemplos de elaboração inadequada da rotulagem:

Figura 39

Fonte: www.embalagemsustentavel.com.br
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Evitem a utilização de linguagem visual que remetem a outras
certificações existentes.



Evite termos generalistas.



Evite informações irrelevantes como a do CFC



Evite imagens ou frases que tragam mensagens vagas ou generalistas
O assunto de embalagens sustentáveis e acessibilidade também se

configuram um grande desafio para empresas que querem se manter “vivas” no
mercado atual.
Algumas empresas estão desenvolvendo novas formas de incentivar a
escolha do consumidor para que seja daqui pra frente da forma mais
consciente possível e de maneira que atinja uma parcela maior da população.
Para isso é usado o chamado design inclusivo que toma como propriedade
algumas premissas como: formas diferenciadas, texturas, texto em Braille,
letras legíveis e instruções de uso, além de cores que nos remetem a
elementos da natureza.

1.3.


Alternativas de embalagens

O KeepCup, um copo de café reaproveitável, se assemelha ao design
tradicional do copo descartável usado em vários países, na aparência e
aplicação, mas é completamente reciclável, personalizável e pode ser
usado repetidas vezes. É capaz de manter seu conteúdo quente por
pelo menos meia hora. Quatro elementos compõem sua construção
modular – o copo é fabricado a partir de polipropileno. O polietileno,
silicone e poliuretano termoplástico são usados para a tampa, a faixa
térmica e fecho, respectivamente.
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Figura 40

Fonte: www.embalagemsustetável.com.br


A marca Sweet Tea Clothing Company escolheu um método bem
original e interessante para guardar e vender os seus produtos
valorizando-os com a “pegada” da sustentabilidade. Ao contrario de
outras marcas que estão no mercado, a Sweet Tea Clothing Company,
utiliza as embalagens de vidro. A ideia é de que as embalagens de vidro
não se tornem apenas para comidas ou guloseimas, mas que
apresentem esse novo conceito de mostrar o produto e de armazenar de
uma maneira divertida e reaproveitável. Após a compra o consumidor
pode utilizar a embalagem de vidro como potinhos para colocar treco e
acessórios.
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Figura 41

Fonte: www.ecotece.org.br


Refil – Natura: além de ser uma opção mais econômica para o
consumidor, pois custa, em média, 20% mais barato do que produto
regular, os refis têm a vantagem de consumir menos material de
embalagem (plástico, papel, vidro, etc) em relação aos produtos
regulares, representando uma redução na utilização de recursos
naturais, na geração de resíduos sólidos e também na emissão de
gases de efeito estufa. Com a reposição do conteúdo, as embalagens
originais de Natura Ekos podem ser reutilizadas por, no mínimo, 5
vezes, antes de serem descartadas.(site da natura)

45

Figura 42

Fonte: www.natura.com.br


Corda – Natura: estes sabonetes foram feitos para garantir o mínimo de
desperdício, na utilização de uma corda em vez de serem embalados
um a um papel.

Figura 43



Uma empresa que vende produtos orgânicos a domicilio, Fazenda Santa
Helena, situada nos arredores de Goiânia, onde sua dona Adriana Lyra
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teve uma ideia não muito viável, mas que por uma pequena mudança na
matéria-prima se tornou viável e muito sustentável, a cara do negócio. O
processo é que os produtos passaram a ser entregues em uma caixa de
papelão personalizada. Frutas, legumes e hortaliças são entregues em
dobraduras feitas com papel, sendo uma ideia para substituir uma
grande vilã da sustentabilidade. Para que os produtos não molhem o
papel e para que não se estraguem, o papel passa por um processo de
secagem especial para que ele fique mais resistente às ações
provenientes do transporte desses alimentos.

Figura 44

Fonte: www.emabalagemsustentavel.com.br
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Figura 45

Fonte: www.emabalagemsustentavel.com.br


Idealizada pelo designer israelense Tal Marco, a Eco Way, tem um
conceito que faz repensar o que se chama embalagem sustentável na
atualidade. Partindo de uma ideia inovadora, ela é feita de folhas de
bananeira e pode ser usada em vários tipos de embalagem. Com baixo
custo de produção, não leva cola e é 100% natural, além de reaproveitar
o que seria jogado fora, evitando o consumo de outros produtos mais
prejudiciais como, plástico, alumínio.

Figura 46
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Fonte: www.ilhadesign.com.br

2. VALORES E ATITUDES
Valor é a convicção básica de que um modo específico de conduta é
individual ou socialmente preferível a um modo oposto. Contém um elemento
de julgamento, baseado naquilo que o indivíduo acredita ser correto, bom ou
desejável.
Os valores possuem características que são duradouras e estáveis e
geralmente são assumidos durante a infância e por influência dos pais.
A importância se dá devido ao fato de que os valores nos ajudam a
compreender as atitudes, os comportamentos e as motivações das pessoas e
das diferentes culturas, influenciam nossa percepção sobre o mundo contêm
interpretações do que é certo e errado e trazem implícita a idéia de que certos
comportamentos ou resultados são preferíveis a outros.
As atitudes são afirmações avaliadoras – favoráveis ou desfavoráveis –
relacionadas a objetos, pessoas ou eventos. Refletem como um indivíduo se
sente em relação a alguém ou alguma coisa.
Compõem-se de 3 fatores:


Componente cognitivo - segmento da atitude que se refere a uma
opinião ou convicção.



Componente afetivo - segmento da atitude que se refere ao sentimento e
às emoções.



Componente comportamental - intenção de agir de determinada maneira
em relação a alguém ou alguma coisa.
É por isso que valores e atitudes se confundem no que diz respeito a

sustentabilidade ou consumo sustentável. O primeiro se faz por ter princípios e
o segundo, quase sempre, por convencimento ou modismo.

2.1.

Valores sustentáveis

Ser uma empresa ou uma pessoa de valores sustentáveis significa ter
princípios sustentáveis.
Esses princípios nos guiam na hora fazer as nossas escolhas, onde
comer, onde trabalhar, o que e de que marca comprar.
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As relações que as empresas conseguem obter com os valores dos seus
consumidores, são essas que os influenciam na compra de produtos
sustentáveis em detrimentos dos outros.
Pesquisas

mostram

que

quando

o

consumidor

tem

valores

ecologicamente corretos e não apensas atitudes, eles não levam em
consideração só o preço, mas sim, principalmente, os seus componentes.
Uma pesquisa realizada pela Tetra Pack mostra que 28% dos
consumidores compram embalagens menos prejudiciais ao meio ambiente,
mesmo que custem mais.
Ter valores socioambientais é praticar os 4r’s (Reduzir, Reutilizar,
Reciclar, Reeducar) que são os princípios que regem o processo de
sustentabilidade.

1º R – Reduzir o consumo
Reduzir o consumo não consciente faz grande diferença nas questões
ambientais, sociais e econômicas. Está ligado diretamente aos hábitos de
consumo das pessoas.
Evitar desperdícios e consumos impulsivos e impensados é uma forma
de racionalizar o consumo.
Algumas premissas para a redução do consumo são importantes serem
adotas e algumas perguntas podem ser feitas para ajudar nesse processo:
- O produto é produzido com recursos renováveis?
- Está em embalagens recicladas e recicláveis?
- A empresa tem uma preocupação ambiental e uma responsabilidade
social?
Um exemplo bem comum é lavar a calçada com mangueira,
desperdiçando uma quantidade absurda de água, e ao invés disso, passar a
utilizar a vassoura para limpar a calçada.

2º R - Reutilizar Materiais
Reutilizar materiais significa aumentar a vida útil dos produtos ao
máximo, o que ajuda na redução da utilização de recursos não renováveis.
Nesse R é a criatividade de cada individuo que vai fazer a diferença,
renovar as embalagens e coloca-las com uma nova função.
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Sacolas e embalagens retornáveis dispostas já no mercado também são
uma maneira e reutilizar e o que é ainda melhor deixar de utilizar outras que
são difíceis de serem recicladas.
Um exemplo seria você reutilizar uma latinha de refrigerantes
transformando-a em porta lápis, o qual você pode pintar e decorar como
desejar.
3º R – Reciclar
Está ligado diretamente ao processo de transformação. Pode ser
confundido com a reutilização, porém o processo de reciclagem é mais
complexo, pois nele o produto reciclado é transformado em matéria-prima
novamente para nova produção do mesmo produto, ou outro produto
totalmente diferente.
O que as pessoas fazem para contribuir, é separar o lixo de acordo com
a sua natureza para facilitar a coleta e separação desse material que será
utilizado no processo de reciclagem, que é realizado por empresas
especializadas nesse processo.

4º R – Reeducar
Aqui cabe a cada individuo se educar de uma maneira ecológica, de se
esforçar e mudar os seus hábitos para que a sua parte seja feita em relação a
preservação do planeta.
Essa é a etapa mais importante, é aqui que os valores sustentáveis das
pessoas podem ser difundidos para uma causa maior. Cabe a essas pessoas
serem um multiplicador de consciência socioambiental e que a mudança seja
estimulada em todos os locais de convívio.

2.2.

Atitudes sustentáveis

Diferente dos valores, as atitudes sustentáveis são as que os
consumidores e empresas passam a fazer depois de serem “pressionadas”
pelo boom sustentável atual. Onde ser sustentável não é mais uma escolha e
sim uma regra, não é um prazer e sim um dever.
Medidas drásticas foram implantadas para que uma maior parte da
população fosse “atingida” pela sustentabilidade. Apesar da medida das
sacolinhas plásticas, muitos mercados, varejistas e afins ainda distribuem
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sacolinhas, principalmente em localidades que são carentes de fiscalização,
como os interiores, onde essas medidas ainda demoram mais um pouco a
chegar.
Pesquisas mostram o avanço no ramo de embalagens e empresas que
estão em plena mudança para um mundo mais verde.
Uma pesquisa global feita pela Tetra Pak aponta que os consumidores
estão mais conscientes e tomando atitudes mais sustentáveis para a
preservação do meio ambiente. Essa pesquisa mostrou que há um crescimento
e uma mudança positiva e significativa nas atitudes em países como o Brasil, a
China, França, Alemanha e nos Estados Unidos.
Esse relatório nos revela que houve um aumento na preocupação com o
descarte de embalagens e resíduos para a reciclagem com um pulo de 70%,
em 2007, para 90% em 2011 e que a preferencia por embalagens que são
recicláveis é de 58% e mais de 77% afirmam que fazem a troca por
embalagens que não agridem tanto o meio ambiente.
De acordo com Dennis Jonsson, presidente e CEO da Tetra Pack, mais
da metade dos consumidores buscam por produtos que forneçam informações
sobre o impacto ambiental e afirma que a falta de dados e selos era um
problema no comportamento de compra.
Ainda, segundo ele “Estes resultados ressaltam a necessidade dos
fabricantes de alimentos, varejistas e empresas de embalagens oferecerem
produtos mais ecológicos e que permitam aos consumidores fazer escolhas
conscientes e sustentáveis”.
Há uma preocupação em massa de indústrias e empresas que
produzem a matéria- prima para alguns tipos de embalagens e também por
aquelas que produzem a própria embalagem.
Em pesquisa a Abralatas, Associação Brasileira dos Fabricantes de
Latas de Alta Reciclabilidade, afirmou que os pontos de pressão vão partir
próprio consumidor, que tende a dar preferencia a produtos mais sustentáveis,
e por nicas regulamentações de órgãos públicos direcionadas para empresas
que causarem grandes danos ambientais. O que favorece para que os
produtos com agregados de inovações e tecnologias sustentáveis ganhem um
maior espaço e uma maior visibilidade para os consumidores.
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Ainda nessa, o vice-presidente de Técnica e Logística da Coca-Cola no
Brasil, Rino Abbondi, anuncia que vai reforçar a presença de garrafas de vidro
no mercado, como medida para aumentar a reciclagem. “Uma garrafa dura em
média cinco anos e diminui o carbono que seria emitido na fabricação de novas
unidades” diz Rino.
Algumas atitudes que antes impensadas por qualquer pessoa, hoje,
podem ser percebidas em empresas, casas, lojas e ruas.


O artista japonês Kacey Wong criou o projeto experimental “transform
bar”, uma barraca de sucos que inclui uma mini plantação de grama de
trigo. Ela é feita de madeira reciclada, com uma estrutura flexível que
pode ser alterada para captar maior ou menor quantidade de luz.

Figura 47

Fonte: www.atitudesustentavel.uol.com.br


A bicicleta Splinterbike Quantum, é uma bicicleta fora do comum e foi
produzida apenas com a utilização de madeira e cola evitando o uso de
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parafusos e pregos, mateiras que agridem o meio ambiente. O designer
inglês Michael Thompson foi o idealizador dessa inovadora bicicleta que
consegue proporcionar aos amantes do esporte uma velocidade até de
30km/h.

Figura 48

Fonte: www.atitudesustentavel.uol.com.br


A Coppertone, empresa de produtos cosméticos, lançou um programa
de coleta de embalagens de protetores solares vazias, de qualquer
tamanho ou marca. O material coletado será reaproveitado e usado
como matéria-prima, evitando a utilização de novos materiais e
diminuindo o consumo daqueles não renováveis. A Brigada Coppertone
Protetores do Planeta, como é chamado o projeto, é feita em parceria
com a TerraCycle, empresa que desenvolve produtos que não agridem o
meio ambiente a partir da reutilização de diversos materiais.
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Figura 49

Fonte: www.atitudesustentavel.uol.com.br


O Lapin Kulta Solar Kitchen é um restaurante itinerante cuja cozinha
funciona somente com essa energia alternativa. Para que isso seja
viável, foi construído um forno que é usado somente com a luz solar.
Com isso, os chefs propõe também uma nova maneira de preparo dos
alimentos. “Unlike the traditional way of cooking, solar heat affects the
taste and texture of the dish in a surprising and positive way” (Ao
contrário do modelo tradicional de cozinhar, o calor do sol afeta o gosto
e a textura dos alimentos de uma maneira surpreendente e positiva), diz
a descrição no site do restaurante.

Figura 50

Fonte: www.atitudesustentavel.uol.com.br
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3. EMPRESAS SUSTENTÁVEIS


Natura: Uma das pioneiras a adotar a sustentabilidade como

filosofia organizacional, desde sua criação em 1969.
É adepta a técnicas sustentáveis como energia verde, refis, embalagens
que facilitam e propiciam a conscientização dos seus consumidores,
sempre pensando no bem estar da população e da natureza que os cerca.
Além de utilizar na confecção de seus produtos matérias-primas renováveis
e procedimentos dentro das regras da sustentabilidade.


Johnson

&

Johnson:

A

Johnson

&

Johnson

define

sustentabilidade como o cumprimento de suas responsabilidades com o
Nosso Credo, carta de valores que orienta a gestão da companhia e
publicado em 1943, de maneira que pessoas, planeta e negócio possam
conviver de maneira saudável tanto no presente quanto no futuro. Os
objetivos para com a sustentabilidade são usar menos recursos naturais e
mais os sustentáveis e fabricar produtos mais sustentáveis.


Bombril: Com o slogan “1001 utilidades, incluindo cuidar do

planeta” a linha Ecobril é adepta dos 4r’s – Reduzir, com produtos mais
concentrados com maior rendimento e menor custo e gastos de recursos
naturais para sua convecção e venda. Reutilizar, com a utilização de refis o
que diminui o consumo de embalagens. Reciclar, contando com
embalagens recicladas e recicláveis o que favorece para um maior ciclo de
vida da matéria-prima o que diminui a necessidade da utilização de novos
recursos não renováveis. Respeitar a biodiversidade, utilizar produtos
biodegradáveis, matéria-prima natural e de fontes renováveis, produtos com
selos e informes sustentáveis.


Itaú: Eleito pelo jornal britânico Financial Times e o IFC,

International Finance Corporation, o bando mais sustentável do mundo.
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O Itaú Unibanco tem investido continuamente em programas e iniciativas
para reduzir o impacto de suas operações na utilização dos recursos
naturais. Entre outros objetivos, essas medidas visam incrementar a
eficiência dos processos internos do banco para diminuir o consumo de
energia e água, o gasto de papel e as emissões de gases geradores do
efeito estufa. Para alcançar essas metas, desenvolvemos novas tecnologias
e trabalhamos na otimização do uso de máquinas e softwares, em uma
evolução contínua dos mecanismos e dos processos que o banco emprega
em suas diferentes tarefas.


Unilever: a empresa fez o lançamento em novembro de 2010, de

um plano se sustentabilidade, que descreve o objetivo da empresa de
ampliar o negócio ao mesmo tempo em que reduz a cultura não sustentável
e

aumenta

a

sustentável.

Nesse plano, surtiram resultados como o aumento das vendas, o aumento
do valor das ações no mercado, pois descobriram que os consumidores
desejam isso, uma marca mais sustentável torna-se mais prefirivel a outra
que não adota medidas ecológicas -varejistas tambem desejam, muitos
deles têm suas próprias metas de sustentabilidade com o apoio de
fornecedores os ajudam a alcaçar - ela impulsiona a inovação oferecem
novos produtos com novos benefícios para o consumidor - desenvolve
novos mercados – economiza de dinheiro, o gerenciamento sustentável
com a redução de energia e dos custos de embalagens o que evita tambm
o disperdicio e por fim inspira colaboradores, trabalhadores com esses
valores sustentáveis preferem empresas que adotam tambem essa filosofia.

3.1.

Natura, a pioneira

A natura é uma empresa criada com a filosofia da sustentabilidade e que
conserva essa premissa até os tempos de hoje.
Além da marca inteira se preocupar com o meio ambiente, com a
relação empresa e mundo, a natura tem uma linha, a Natura Ekos, que é toda
voltada para produtos do nosso país, na região da Amazônia, onde desde a
confecção do produto até sua embalagem e pós-venda tem todo um
desenvolvimento para uma harmonia entre todos os elementos.
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Alguns conceitos utilizados para que haja essa harmonia:


Tecnologia verde: por trás de cada produto de Natura Ekos

existe uma equipe de cientistas e especialistas dedicados a desenvolver
tecnologias que reduzam ao máximo o impacto sobre o meio ambiente,
promovam o desenvolvimento sustentável das comunidades fornecedoras
de matérias-primas e garantam a melhor experiência sensorial ao
consumidor. A esse conjunto de esforços que visam o bem de todos, damos
o nome de Tecnologias Verdes.

Figura 51

Fonte: www.naturaekos.com.br


Pet reciclado pós-consumo: As embalagens PET dos produtos

de Natura Ekos são 100% recicláveis e possuem, em sua composição, 50%
de materiais virgens (que não passaram pelo processo da reciclagem) e
50% de materiais reciclados pós-consumo, ou seja, obtidos a partir de
vários tipos de embalagens e de outros materiais de PET, que chegaram
até o consumidor final, foram descartados, recolhidos e processados por
empresas recicladoras dando origem a resinas PET recicladas . O resultado
é um PET reciclado com as mesmas qualidades do PET virgem.


Plástico verde: todas as embalagens dos condicionadores e dos

refis são feitas com Plástico Verde (Polietileno Verde). Além de ser 100%
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reciclável, ele possui a vantagem de ter origem renovável, pois é feito a
partir da cana-de-açúcar, e emite menos carbono em relação aos plásticos
convencionais.


Papel reciclado pós-consumo: para evitar a produção de lixo e

o desperdício, os produtos de Natura Ekos são embalados apenas com a
quantidade necessária de papel. Mesmo assim, essas embalagens,
denominadas cartuchos, são 100% recicláveis e ainda contém 40% de
fibras de papel reciclado pós-consumo, o que quer dizer que esse material
foi obtido a partir de vários tipos de embalagens e de outros materiais de
papel, que chegaram até o consumidor final, foram descartados, recolhidos
e processados por empresas recicladoras dando origem a papéis
reciclados.


Rótulo bula: em vez de utilizar silk e imprimir as informações

sobre os produtos diretamente no frasco, Natura Ekos optou por usar
rótulos-bula, feitos de um filme plástico autoadesivo facilmente destacável,
o que contribui para o processo de reciclagem das embalagens. Sempre
que for jogar fora uma embalagem de Natura Ekos, retire o rótulo-bula e
descarte tanto a embalagem quanto o rótulo no lixo seco, ou seja,
separadamente do lixo orgânico e do lixo de banheiro. Atualmente, a Natura
realiza testes para produzir um rótulo que também seja reciclável.


Tampa rosca: o mesmo tipo e tamanho de tampa é utilizado na

maioria dos produtos da linha Natura Ekos. Isso diminui o uso de moldes
diferentes e evita o gasto desnecessário de aço. Seu formato rosca facilita a
retirada para a reposição dos produtos contidos nos refis.

3.2.

As influências da sustentabilidade na competitividade
organizacional

A relação entre a sustentabilidade e a competitividade empresarial pode
ser percebida quando se analisam as vantagens competitivas de cada uma
delas. Isso porque, empresas de uma mesma indústria adotam estratégias e
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comportamentos diferentes mesmo expostas aos mesmos níveis de pressão da
estrutura de mercado (Gómez e Castillo, 2006).
Apesar de a sustentabilidade ser um assunto atual e global, não significa
que as empresas tomam as mesmas decisões e também não significa que são
ao mesmo tempo. O que as tornam mais competitivas é como elas conseguem
interpretar as suas condições interiores, qual o ramo de empresas que ela está
inserida, e as exteriores, a localidade em que ela está inserida.
O que diferencia as empresas no mercado atual é a forma com que ela
lida com fatores ambientais e de responsabilidade social, o que caracteriza a
sustentabilidade como vantagem competitiva.
As empresas, na maioria das vezes, ligam o termo sustentabilidade
como uma desvantagem competitiva e com um alto investimento financeiro
com um retorno muito distante.
Já para uma pequena parcela de empresas, veem a sustentabilidade
como caminho para o sucesso empresarial e não poupam esforços para serem
prestigiadas e reconhecidas como empresas de valores sustentáveis.
A Natura, empresa pioneira em sustentabilidade, é considerada um
modelo de empresa nos dias atuais e faz questão de mostrar que sua filosofia
antiga de agir corretamente com a natureza e seus recursos é a receita para se
tornar uma empresa de sucesso.
Em entrevista para o site da TV Globo o vice-presidente na Natura,
Marcelo Cardoso revela que “A experiência da Natura mostra isso. A Natura
está entre as empresas mais rentáveis do mundo no setor”. “Todo mundo
pergunta: ‘Quanto custa mais para fazer isso? ’. A nossa mentalidade vai no
sentido contrário: o que podemos fazer para criar uma proposta de valor que
seja percebida pelo consumidor e gere mais lucro, gere mais valor e não
menos”.
Acredita-se que a organização que possui atividades sustentáveis gera
menor impacto no meio ambiente, influenciando na melhoria da economia em
termos de maior quantidade de recursos disponíveis e até mesmo na qualidade
de vida da sociedade.
Assim, a empresa que se ajusta às exigências do mercado e dos atores
sociais através da incorporação de estratégias sustentáveis para obter
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vantagens sobre as outras organizações e, ao mesmo tempo, dar uma
resposta positiva para a sociedade (CÂNDIDO, GOEDERT e ABREU, 2001).

3.2.1. Vantagens


Do ponto de vista social, as empresas que adotam a

sustentabilidade no âmbito organizacional tem a vantagem de conquistar
consumidores e também manter os antigos. Além de consumidores elas
cativam os seus funcionários e colaboradores o que contribui para o
aumento da satisfação desses funcionários e o que acaba por desenvolver
uma cultura organizacional, ou seja, a vontade de permanecer e fazer mais
pela empresa mesmo que não seja preciso.


Do ponto de vista ecológico, a partir do momento em que as

empresas passam a adotar a cultura da reutilização de matérias-primas e
embalagens elas preservam não só o meio ambiente, mas também passam
a respeitar todo e qualquer tipo de vida. O que remete a um favorecimento
humano e financeiro. A adoção de embalagens sustentáveis pelas
empresas significa reduzir significativamente a utilização de materiais que
são prejudiciais para o desenvolvimento sustentável.


Do ponto de vista econômico, as empresas ao reciclarem,

reaproveitarem, reutilizarem elas podem ter uma diminuição dos custos de
fabricação, armazenagem e transporte. Acarreta também a diminuição e
quase extinção de desperdícios, Com o uso de embalagens que utilizam
recursos reaproveitáveis o custo para sua confecção é reduzido o que faz
com que todo o processo fique mais barato e atrativo para essas empresas.
Além de que o governo, hoje, já proporciona para essas empresas que
adotam essas medidas ecologicamente corretas, diversos incentivos fiscais
como a facilidade de créditos e a isenção de determinados impostos.

3.2.2. Desvantagens


Do ponto de vista social, a grande desvantagem é que todas as atitudes
sejam

elas,

positivas

ou

negativas,

acarretam

uma

grande
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responsabilidade social, pois essas atitudes servem de exemplo para
todos os que a cercam, e são elas as formadoras de opiniões favoráveis
ou desfavoráveis o que se entende para os seus produtos ou serviços.
 Do ponto de vista ecológico, a desvantagem pode atrelada ao outro
ponto de vista, o econômico, que em curto prazo utilizar e desenvolver
tecnologias para o reaproveitamento e reciclagem de materiais pode
resultar um retorno financeiro baixo, o que torna a empresa
temporariamente com baixo grau de competitividade. O que faz as
empresas pensarem que a competitividade, lucratividade ou a própria
existência no mercado competitivo seja incompatível com medidas
ecológicas, como a adoção de embalagens e produtos sustentáveis.

3.3.

Os desafios da gestão sustentável nas organizações

A revista eletrônica, Ideia Sustentável - empresa especializada em
estratégia e inteligência em sustentabilidade selecionou dez grandes desafios
para as organizações no âmbito da sustentabilidade organizacional.
De acordo com essa seleção, são eles:

1 - A primeira pergunta, a mais essencial.
“Questionar o que uma empresa está fazendo hoje para garantir o direito
futuro aos ecosserviços essenciais – ar e água limpos, solo fértil, clima estável
e uma sociedade menos desigual – é o primeiro passo rumo à
sustentabilidade” (Ideia sustentável)
Se tornar uma empresa com preocupações socioambientais é o primeiro
grande desafio para uma organização. Encarar essas questões como uma
evolução para empresa e fazer um autoquestionamento, é fundamental para o
êxito dessas novas implementações.

2- Sustentabilidade na veia
“Empresas fazem mais diferença para o planeta e para a sociedade
quando inserem a sustentabilidade no cerne de sua estratégia de negócios.
Com base nisso, elas serão cada vez mais cobradas.” (Ideia Sustentável)
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As empresas devem ir além de apoiar e manter projetos sociais distintos
a proposta empresarial que ela possui. Elas têm que incorporar as atitudes
sustentáveis nas relativas ações e atitudes dentro da empresa.

3- Com olhos de lince
“Antecipar-se à mudança de valores em curso na sociedade e oferecer
produtos e serviços com atributos socioambientais – além de um bom
desempenho – transformam desafios em oportunidades de negócio” (Ideia
Sustentável).
Nos dias de hoje, com o conceito de sustentabilidade em alta, “comprar”
nunca mais será algo banal e automático – cada vez mais pessoas pensam
duas, três vezes antes de consumir. Além de atender o seu genuíno propósito,
os produtos devem estar de acordo com os valores do indivíduo.
As empresas estão cada vez mais criativas na hora de incentivar e
apresentar soluções sustentáveis para seus serviços e produtos, agregando
valor e preocupação socioambiental a seus produtos, o que acaba viabilizando
um novo e diferenciado espaço no mesmo mercado.

4- O mapa da mina
“Perceber oportunidades emergentes e integrar a sustentabilidade de
forma transversal à gestão do negócio são movimentos vitais para as empresas
em tempos de desafios socioambientais complexos” (Ideia Sustentável).
Certamente agregar valores e atitudes sustentáveis não é uma tarefa
fácil para nenhuma organização. Aliar elementos que não prejudiquem as
premissas socioambientais a cultura empresarial é um grande desafio que
precisa ter mais atenção. Mas, não há como desconsiderar essas questões, as
empresas têm de estar atentas às novas oportunidades de negócio que esse
tema traz, e trabalhar em conjunto com esses recursos para que viabilizem
exemplos de conduta para toda uma sociedade.

5- Olhando a floresta e não apenas a árvore
“Quem toma a sustentabilidade apenas pelas partes, não a enxergando
por inteiro, enfrenta mais riscos e perde oportunidades de negócios inovadores”
(Ideia Sustentável)
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“Empresas inteligentes estão tratando a sustentabilidade como uma
nova fronteira da inovação”, profetizou o indiano C.K. Prahalad em seu último
artigo para a Harvard Business Review.
Desenvolver pesquisas que avaliem o produto desde sua idealização até
a chegada a seus consumidores demanda tempo e dinheiro para o
desenvolvimento de tecnologias que permitem essa avaliação. Mas é tomando
essas iniciativas que as empresas conseguem avaliar se os seus passos rumo
a sustentabilidade estão sendo os mais adequados para o resultado que
querem alcançar.

6- Falar menos, fazer mais
Incluir o adjetivo “sustentável” na comunicação continua sendo a
principal forma de dar visibilidade ao comportamento socioambiental de uma
empresa. Mas será que a realidade condiz com a promessa? (Ideia
Sustentável).
Com todos os holofotes voltados para questões sustentáveis, falar que a
empresa adota medidas ecológicas fica uma tarefa mais fácil do que realmente
implementar atitudes e valores nas organizações.
O consumidor hoje está muito mais atento a resultados e não mais
ligado em promessas.

7- Primeiro aos de casa
“Antes de fazer barulho externo e realizar campanhas falando sobre
sustentabilidade, é preciso inserir o tema na estratégia e trabalhá-lo
internamente” (Ideia Sustentável).
Empresas tem que parar de acreditar no mito de que ninguém se
importa com o que acontece lá dentro e sim com as medidas tomadas e
resultados que são obtidos com mudanças externas – para inglês ver (ditado
popular).
As organizações tem que se dar conta de que a mudança começa de
dentro pra fora, ou seja, do interno para o externo. Conscientizar funcionários e
incentivá-los com propostas de uma sociedade melhor é o caminho para que
as mudanças externas possam dar certo.
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8- Conversa das boas
“O conhecimento está por todos os lados – olhar para fora e estabelecer
um diálogo eficiente com os mais diversos públicos traz benefícios tanto para a
empresa quanto para a sociedade” (Ideia Sustentável).
Fazer relatórios e mostra-los abertamente pode ser um caminho usado
pelas empresas para que colaboradores e consumidores entendam a proposta
estabelecida pela empresa. Pode ser benéfico também que as empresas
fiquem abertas a sugestões e mudanças.

9- Saindo do lugar comum
“Ações sustentáveis exigem sair do lugar comum: sugerem novo jeito de
pensar e agir. Para tanto, uma mudança cultural deve acontecer em todos os
níveis da organização” (Ideia Sustentável)
“É uma mudança de cultura na qual o presidente tem papel fundamental.
Tirar uma empresa do zero e colocá-la no caminho da sustentabilidade não é
um movimento simples”, diz Ricardo Voltolini, diretor presidente da consultoria
Ideia Sustentável.
As organizações são avessas a riscos e sair da zona de conforto pode
significar assumir um risco considerável não só pela empresa, mas também por
tudo aquilo que a faz funcionar – funcionários, colaboradores, acionistas.
Assumir novos valores, ter novas visões empresariais pode assustar de
inicio, mas para se adequar as novas propostas que estão surgindo essa é a
melhor forma, encarar o “problema” como um todo.

10- Um time para fazer acontecer
“De nada adianta apenas o CEO querer implantar a sustentabilidade na
empresa. Os demais líderes precisam aderir à causa para que a mudança de
fato aconteça.” (Ideia Sustentável).
“O desafio está em como as empresas identificam, preparam, envolvem
e mobilizam esses novos líderes. Apenas com o CEO, a mudança não
acontece. Sem ele, também não”, destaca Ricardo Voltolini, diretor de Ideia
Sustentável.
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É necessária a união e compactação de um grupo, ou seja, de uma
organização, para que todos esses desafios vistos acima possam ser
devidamente superados e que as medidas sejam de fato implementadas.
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CONCLUSÃO
Para a melhor compreensão do assunto do impacto das embalagens foi
necessário uma analise do ponto de vista do consumidor e também do ponto
de vista organizacional.
A sustentabilidade nas embalagens é uma grande ferramenta para a
contribuição de uma melhor comunicação entre empresas e suas ideias e
propostas com os consumidores com suas ressalvas e expectativas.
As várias alternativas de embalagens mostram que o conceito de que
embalagem era apenas algo banal e descartável como lixo já é bem
ultrapassado e que elas se tornam cada vez mais parte fundamental para o
atrativo do consumo.
Cada vez mais o consumo verde está invadindo as prateleiras e vidas de
toda uma população, que está se tornando mais consciente para um bem estar
futuro que seja mais sustentável.
Com o advento da comunicação das embalagens e suas explicações e
funcionalidades as empresas conseguem andar alinhada com o progresso, a
vontade do consumidor e com o bem estar do planeta.
Em suma, sustentabilidade esta deixando de ser um “mal necessário” e
passa a ser um caminho novo e consciente para que as empresas possam
trilhar um novo começo mais sustentável, conquistando novos consumidores e
agregando valores para as próximas gerações, além de ter um horizonte a
longo prazo bem prospero social , econômico e ecológico.
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INTRODUÇÃO
O mundo, como sabemos, está passando por grandes mudanças climáticas.
Muitas dessas mudanças são originadas por atitudes humanas. Sem perceber estamos
destruindo nosso planeta a cada dia. Porém algumas atitudes podem ser tomadas, já
que a situação ainda é reversível. Um ponto a ser tocado nesse trabalho será a
reutilização ou tratamento de resíduos gerados por indústria, que são muitas vezes,
tóxicos.
Como veremos ao longo do trabalho, as indústrias são as principais produtoras
de lixo do mundo. Nenhuma outra instituição produz tamanha quantidade de lixo
quanto às fábricas. Por isso, muitas atitudes em relação ao ambiente devem partir
delas.
Os resíduos tóxicos produzidos pelas indústrias são, em grande parte,
depositados nos rios, mares e solos. Isso prejudica todo o ciclo de vida na região em
questão. Muitos desses resíduos não são biodegradáveis, ou seja, não se decompõem
na natureza, causando um acúmulo cada vez maior de poluição tóxica. Essa poluição
acaba contaminando também os animais que ingerem alimentos provenientes do solo
contaminado.
A reciclagem ou tratamento do lixo industrial é muito caro hoje em dia. Não há
qualquer incentivo ou fiscalização das leis a respeito disso. Por isso, muitas indústrias
deixam de fazê‐lo. Assim elas podem reduzir seus custos e consequentemente
aumentar
seus
lucros.
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CAPITULO I
O destino do lixo
O que é reciclagem industrial
A reciclagem industrial consiste na reutilização de resíduos provenientes de
atividades industriais como sobras de carvão mineral, refugos da indústria metalúrgica,
lixo químico, e gases lançados pelas chaminés das indústrias, ou seja, consiste na
transformação de materiais, previamente separados, de forma a possibilitar a sua
recuperação.
O lixo doméstico representa apenas uma pequena parcela de todo lixo
produzido. A indústria é responsável pela produção de uma grande parcela do lixo no
mundo.
Muitas empresas tem sua própria política de reciclagem, como por exemplo, a
“Faber‐Castell”. Em suas indústrias, os plásticos são triturados, corretamente
acondicionados e encaminhados para uma fábrica onde são incinerados para a
produção de cimento. As cinzas resultantes do processo são incorporadas ao cimento.
Os demais materiais também são acondicionados e reaproveitados na
produção de cimento. O transporte de todo do material que é reciclado, é feito de
acordo com os procedimentos recomendados e com a autorização da CETESB
(Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).
Uma grande parte do lixo industrial não pode ser reutilizada, por serem muitas
vezes, tóxicos. Neste caso, o lixo deve ser tratado para que, ao ser lançado na
natureza, cause menos danos possíveis ao meio ambiente.
O gerenciamento do resíduo industrial consiste nas seguintes etapas:
acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final.
A diminuição dos resíduos da empresa é realizada sob três aspectos: redução na fonte
de geração, reciclagem e tratamento da parcela não passível de reaproveitamento,
visando a redução dos volumes de resíduos gerados.
Resíduos como plástico podem ser reciclados de três formas distintas
dependendo do objetivo a ser atingido. Essas formas são reciclagem mecânica,
química e energética.
A reciclagem mecânica consiste na combinação de um ou mais processos
operacionais para o reaproveitamento do material descartado, transformando‐o em
grânulos para a fabricação de outros produtos. Se os produtos originados possuem
qualidade e características equivalentes aos produtos originais e tem, portanto, sua
origem na própria indústria, a reciclagem é classificada como primária. Caso contrário,
a reciclagem é classificada como secundária, e se aplica geralmente a resíduos pós‐
consumo.
Em 2010, no Brasil, havia aproximadamente 738 instalações industriais de
reciclagem de resíduos plásticos, atingindo uma quantidade de aproximadamente
953.000 ton de material reciclado. Entre os polímeros mais reciclados, encontram‐se o
PEBD, PEAD, PVC, PET, PS e PP.

72

Na reciclagem mecânica industrial, os processos mais empregados são a
moagem e a extrusão (processo de produção de componentes mecânicos de forma
semi‐contínua onde o material é forçado através de uma matriz adquirindo assim a
forma pré‐determinada pelo projetista da peça), além de poder usar também o
processo de aglutinação.
A vantagem do uso de resíduos industriais está na composição polimérica
geralmente definida, sem variações e com baixa contaminação por corpos estranhos.
A seguir, um gráfico que mostra a evolução de tal reciclagem no Brasil:
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A reciclagem química, também denominada terciária, consiste em um processo
tecnológico onde se realiza a conversão do resíduo plástico em matérias‐primas
petroquímicas básicas (retorno á origem). A reciclagem química pode resultar tanto em uma
substancia combustível quanto em um produto químico.
A seguir temos um esquema que exemplifica essa atividade:

Por fim temos a reciclagem energética, que consiste num processo tecnológico de
recuperação da energia contida nos resíduos plásticos, através de incineradores, com
queima dos resíduos a altíssimas temperaturas. A reciclagem energética consiste na
compactação dos resíduos e subsequentes "queima", gerando energia e resíduos sólidos e
gasosos.
O esquema a seguir ajuda a entender esse processo:
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Qual a importância dessa reciclagem
A principal importância da reciclagem do lixo industrial está relacionada aos impactos
socioambientais, já que como visto anteriormente, a maior parte do lixo mundial é
produzido e descartado pelas indústrias.
A reciclagem industrial tem como objetivo, poupar as reservas naturais de matéria‐
prima. Além de minimizar os resíduos lançados no meio ambiente.
A maior diferença entre o lixo comum e o lixo industrial é o fato de o segundo ser,
muitas vezes tóxicos e consequentemente muito mais danosos ao meio ambiente e a saúde
da população. Cerca de 10 a 20% do lixo industrial pode ser prejudicial ao ecossistema.
Dentre esses resíduos estão: cianureto, pesticidas como DDT, solventes, asbestos e metais
como mercúrio e o cádmio. As indústrias eliminam esses resíduos de diferentes modos. Os
sólidos são amontoados em depósitos em quanto o lixo líquido é depositado nos rios e
mares. Alguns resíduos são tão danosos que precisam de roupas especiais para ser lidados.
Os lixos podem ser classificados em:
 Classe 1 - resíduos perigosos, que apresentam riscos a saúde e ao meio ambiente,
exigindo tratamento e disposição especial.
 Classe 2 - resíduos não inerentes: são os resíduos que não apresentam periculosidade,
porém não são inertes. São os resíduos com as mesmas características do lixo
doméstico.
 Classe 3 - resíduos apresentam riscos mínimos tanto a saúde quanto ao meio ambiente.
A seguir, temos uma tabela que relaciona os tipos de lixo com as suas periculosidades
e responsabilidades:
Origem

Possíveis Classes

Responsável

Domiciliar

2

Prefeitura

Comercial

2, 3

Prefeitura

Industrial

1, 2, 3

Gerador do resíduo

Público

2, 3

Prefeitura

Serviços de saúde

1, 2, 3

Gerador do resíduo

Portos, aeroportos, etc.

1, 2, 3

Gerador do resíduo

Agrícola

1, 2, 3

Gerador do resíduo

Entulho

3

Gerador do resíduo
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A seguir temos mais uma tabela, mostrando os principais efeitos de certos metais na
saúde humana e no ciclo natural da vida:
Metais

De onde vem

Efeitos

Alumínio

Produção de artefatos de
alumínio;

Anemia por deficiência de
ferro; intoxicação crônica

serralheria; soldagem de
medicamentos
(antiácidos) e tratamento
convencional de
água.
Arsênio

Metalurgia; manufatura de
vidros e

Câncer (seios paranasais)

fundição.
Cádmio

Soldas; tabaco; baterias e
pilhas.

Câncer de pulmões e
próstata;
lesão nos rins.

Chumbo

Fabricação e reciclagem de
baterias de
autos; indústria de tintas;
pintura em
cerâmica; soldagem.

Cobalto

Preparo de ferramentas de
corte e
furadoras.

Saturnismo (cólicas
abdominais, tremores,
fraqueza muscular, lesão
renal
e cerebral)
Fibrose pulmonar
(endurecimento do
pulmão)
que pode levar à morte

Cromo

Indústrias de corantes,
esmaltes, tintas,

Asma (bronquite); câncer.

ligas com aço e níquel;
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cromagem de
metais.
Fósforo
amarelo

Veneno para baratas;
rodenticidas (tipo de
inseticida usado na
lavoura) e fogos de
artifício.

Náuseas; gastrite; odor de
alho; fezes e vômitos
fosforescentes; dor
muscular;
torpor; choque; coma e
até
morte.

Mercúrio

Moldes industriais; certas
indústrias de

Intoxicação do sistema
nervoso

cloro‐soda; garimpo de
ouro; lâmpadas

Central

fluorescentes.
Níquel

Baterias; aramados;
fundição e

Câncer de pulmão e seios
Paranasais

niquelagem de metais;
refinarias.
Fumos
metálicos

Vapores (de cobre,
cádmio, ferro,
manganês, níquel e zinco)
da soldagem
industrial ou da
galvanização de metais.

Febre dos fumos metálicos
(febre, tosse, cansaço e
dores
musculares) ‐ parecido
com
pneumonia.

Como pudemos observar na tabela acima, as indústrias responsáveis pela maior
produção de resíduos perigosos são as metalúrgicas, as indústrias de equipamentos
eletroeletrônicos, as fundições, as indústrias químicas e a indústria de couro e borracha. Em
muitas áreas urbanas acontece a disposição final inadequada de resíduos gerados por essas
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indústrias, por exemplo, lançamento de resíduos perigosos em lixões, nas margens das
estradas ou em terrenos baldios, comprometendo a qualidade ambiental e de vida da
população que mora na região em questão.
Concluindo, as principais importâncias dessa atividade são:









Minimização dos riscos de acidentes pela manipulação de resíduos perigosos;
Disposição de resíduos em sistemas apropriados;
Promoção de controle eficiente do sistema de transporte de resíduos perigosos;
Proteção à saúde da população em relação aos riscos potenciais oriundos da
manipulação, tratamento e disposição final inadequada.
Intensificação do reaproveitamento de resíduos industriais;
Proteção dos recursos não renováveis, bem como o adiamento do esgotamento de
matérias-primas;
Diminuição da quantidade de resíduos e dos elevados e crescentes custos de sua
destinação final;
Minimização dos impactos adversos, provocados pelos resíduos no meio ambiente,
protegendo o solo, o ar e as coleções hídricas superficiais e subterrâneas de
contaminação.
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Decomposição de alguns materiais
Muitos dos materiais lançados na natureza pelas indústrias, como os metais pesados
citados anteriormente, não são biodegradáveis, ou seja, não podem ser decompostos por
organismos. Isso significa que o lançamento desses resíduos geram cada vez mais acúmulos
de matérias tóxicos na natureza. Tais resíduos acumulam‐se no corpo de organismos
causando doença e podendo levar a morte.
Calcula‐se que cerca de 4 milhões de toneladas de petróleo sejam lançados
anualmente nos oceanos, devido principalmente a acidentes com petroleiros e oleodutos,
bem como as lavagens de seus tanques e a exploração de poços marítimos de combustível.
O petróleo forma uma fina camada na superfície da água, impedindo a troca de gases
necessários à fotossíntese e à respiração dos seres vivos.
Tempo de decomposição de alguns outros resíduos lançados na natureza:
Material

Tempo de degradação

Alumínio

200 a 500 anos

Cerâmica

Indeterminado

Isopor

Indeterminado

Metais (componentes de equipamentos)

Cerca de 450 anos

Plástico (embalagens e equipamentos)

Até 450 anos

Pneus

Indeterminado

Vidro

Indeterminado
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CAPÍTULO II
O lixo produzido pelas indústrias
A quantidade de lixo produzido pelas indústrias
Retomando o raciocínio citado no capítulo anterior, as indústrias produzem a maior
parte do lixo mundial.
Uma grande parte desse lixo é lançada diretamente no meio ambiente sem nenhum
cuidado ou tratamento.
O Brasil por sua vez, é um grande produtor de resíduos industriais. O estudo
elaborado pela Câmara de comércio Brasil‐Alemanha estima que o Brasil produza 2,7
milhões de toneladas de resíduos perigosos.
Segue a baixo uma tabela que mostra a produção lixo industrial por ano em
tonelados nos principais estados brasileiros:

A geração de resíduos industriais de Classe 1 (mais perigosos), já soma a grosso modo
1.686.464 toneladas/ano apenas nos seis estados listados na tabela acima.
Vale a pena destacar que as metodologias para a realização de inventários de
resíduos industriais mostram como maiores geradores de resíduos, as grandes empresas dos
setores industriais mais representativos tais como indústria química, petroquímica,
metalurgia, metal‐mecânico, alimentos e bebidas e automotivos. Porém, pesquisas mostram
que pequenas e médias empresas também são fontes significativas de danos ao meio
ambiente, à saúde e a segurança humana.
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Segue a baixo uma tabela fornecendo as quantidades de resíduos Classe 1 produzidos
pelos deferentes tipos de indústrias em São Paulo

Indústria

Geração de Resíduos Classe 1 (x 1000
ton/ano)

Química

177,4

Material transporte

166,8

Couros e peles

76,3

Metalúrgica

76,3

Minerais não Metálicos

28,0

Papel e Papelão

26,7

Material Elétrico

10,3

Mecânica

5,5

Produtos Alimentares

3,3

Produtos Farmacêuticos

3,2

Têxtil

2,6

Outros

9,3

Quanto ao tratamento e disposição final dos resíduos sólidos industriais perigosos
(Classe 1) gerados no Estado de São Paulo, o inventário aponta a seguinte tabela:

Destino

Ton/ano

%

Resíduos Tratados

286.930

53,6%

Resíduos Estocados

164.520

30,7%

Resíduos Dispostos

84.165

15,7%
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Total

535.615

100,0%

Dentre os destinos do lixo fora da indústria, se destacam: aterro industrial de
terceiros (21,41%), fertirrigação (20,64%), incorporação em solo agrícola (18,80%), outros
tratamentos (12,76%), re‐refino de óleo (5,34%).
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Tabela que mostra a produção de resíduos Classe 1 por cada tipo de indústria no Rio Grande
do Sul:
Indústria

Geração de Resíduos Classe 1 (ton/ano)

Couro

106.899

Química

29.334

Mecânica

18.017

Calçados

13.769

Metalúrgica

11.080

Papel

7.127

Alimentar

6.634

Eletro‐eletronico

2.445

Beneficiamento resíduos

2.055

Moveis

1.517

Têxtil

1.374

Diversas

1.293

Borracha

1.186

Gráfica

1.130

Plástico

411

Minerais não metálicos

366

Madeira

309

Bebidas

215

Fumo

146

Quanto ao destino do lixo industrial no Rio Grande do Sul, temos a seguinte tabela:
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Tipo de destino

Resíduos perigosos (Classe 1) (ton/ano)

Aterro industrial licenciado

77.795

Central licenciada

55.287

Estocagem

28.228

Reprocessamento/Reciclagem

25.026

Enviada para outro estado

6.549

Outros

4.951

Queima

3.758

Aterro sanitário/Lixo municipal

3.531

Lixo particular

175

Incorporação ao solo

26
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Por fim, a seguinte tabela mostrandoo gasto mundial de lixo industrial em 1000
toneladas:
Pais

Total

Construção

Energia
e gás

Manufatu
ra

Minera
ção

Gasto

Lixo municipal

Áustria

25.770

6.400

775

14.284

‐‐‐‐‐

201

4.110

Bélgica

28.864

7.718

1.135

13.359

389

1.256

5.007

Dinamarc
a

11.609

3.427

1.775

2.736

‐‐‐‐‐

845

2.826

Finlândia

43.800

8.000

3.000

15.400

15.000

300

2.100

França

235.600

24.000

‐‐‐‐‐

101.000

75.000

‐‐‐‐‐

35.600

Alemanha 338.602

131.645

25.310

65.119

67.813

‐‐‐‐‐

48.715

Grecia

20.805

3.400

7.000

2.905

3.900

‐‐‐‐‐

3.600

Irlanda

10.476

1.520

353

3.781

2.200

774

1.848

Itália

106.129

14.311

1.330

22.208

‐‐‐‐‐

42.500

25.780

Holanda

44.072

13.650

1.410

19.970

326

‐‐‐‐‐

8.716

Portugal

8.066

3.200

392

418

472
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3.500

Espanha

99.209

115

‐‐‐‐‐

13.800

70.000

380

14.914

Suécia

66.290

1.500

600

13.990

47.000

‐‐‐‐‐

3.200

Reino
Unido

265.000

70.000

13.000

56.000

82.000

15.000

29.000

Noruega

17.188

3.578

‐‐‐‐‐

3.288

7.600

‐‐‐‐‐

2.722
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Um colapso ambiental
Os resíduos industriais, por serem muitas vezes tóxicos, acabam por causar grandes
desastres ambientais. Esses desastres comprometem a vida de inúmeras pessoas elem de
ferir ao meio ambiente.
Caso na China:
No dia 6 de janeiro de 2011, vinte e quatro crianças entre nove meses e 16
anos foram hospitalizados por envenenamento causado por chumbo procedente de uma
fábrica clandestina de baterias em uma aldeia no leste da China.
Tal empresa foi fechada após exames médicos revelarem que pelo menos 200 menores de
idade da região têm no corpo níveis elevados de chumbo. A fábrica ficava bem próxima à
áreas de residência, apesar da lei que proíbe as fábricas de ficarem menos de 500 metros de
tais áreas.
Contaminação em Love Canal:
Situada próxima às Cataratas do Niágara, o local foi projetado para diversão, natação
e canoagem no início do século XX. Nos anos 1920 foi vendido à Hooker Chemical Co. para
servir de depósito de resíduos. No período entre 1942 e 1953 foram depositados mais de 21
mil toneladas de produtos químicos como DDT, solventes, PCB, dioxinas e metais pesados.
Quando a capacidade do aterro se esgotou a empresa cobriu tudo com terra. Como a
ocupação populacional estava a pleno vapor o conselho escolar precisava construir um novo
colégio, por isso foi até a Hooker e comprou o terreno, mesmo sabendo que haviam resíduos
tóxicos enterrados. A empresa se cobriu realizando a venda por 1 Dólar e deixando uma
cláusula no contrato afirmando que em caso de problemas com a contaminação ela não
seria processada.
A escola foi construída e no final da década de 1960 já existiam em Love Canal 800
moradias, 240 apartamentos e 3 escolas. Mesmo com as reclamações dos moradores de lixo
que aparecia nos jardins e do forte cheiro as autoridades nada faziam, até que diversos
problemas de saúde surgiram entre os que lá moravam. Doenças como leucemia, problemas
respiratórios, nos rins, abortos espontâneos, deficiências em recém‐nascidos, etc. eram
comuns.
Exames na água identificaram 82 compostos, dos quais 11 potencialmente
carcinogênicos. Em 1978 a zona foi declarada como área de emergência médica e seus
moradores realojados. A escola foi fechada. Mesmo com a cláusula, a Hooker teve que pagar
98 mil Dólares ao Estado de Nova Iorque e 129 mil ao governo federal, além de uma
indenização de 20 mil aos residentes.
Como podemos perceber, os desastres ambientais ocorrem pelo descaso de grandes
empresas em tratar seu lixo industrial.
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Os tratamentos e reciclagem dos resíduos industriais são atividades muito caras e por
isso muitas empresas deixam de fazê‐las.
Muitas empresas que aderem ao tratamento de seus resíduos são obrigadas a
aumentarem o preço de seus produtos, já que se trata de uma atividade cara. Isso faz com
que seus produtos fiquem menos competitivos comparados aos das outras indústrias. Por
esse motivo, é muito importante que se escolha um produto que siga as regras de respeito
ao meio ambiente, mesmo que este seja de um preço mais elevado. Já que o futuro do
nosso planeta depende de como cuidamos dele no presente.
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O papel do governo no incentivo a reciclagem
O principal papel do governo para minimizar os danos no meio ambiente
provenientes de resíduos industriais é criar leis que obriguem o as empresas a tratar ou
reciclar seus resíduos, além de fiscalizar se a lei está sendo cumprida.
Já existem algumas leis que protegem o meio ambiente contra tais atos das
empresas. Essas leis foram criadas para impedir que as indústrias façam sua produção
destruindo a natureza, visando apenas os lucros e receitas.
Porém, essa atividade deveria ser uma obrigação do governo e não das empresas. O
governo deveria se responsabilizar pela coleta e tratamento dos resíduos industriais,
contudo não é do interesse deles que isso aconteça, por isso deixam na responsabilidade da
indústria e sem fiscalização apropriada, assistem à destruição do planeta.
Algumas leis criadas para a prevenção do meio ambiente:

 Política Nacional do Meio Ambiente - Lei nº 6938/81 (ano 1981)
Tornou obrigatório o licenciamento ambiental para atividades ou
empreendimentos que possam degradar o meio ambiente. Aumentou a
fiscalização e criou regras mais rígidas para atividades de mineração,
construção de rodovias, exploração de madeira e construção de hidrelétricas;


Lei de Crimes Ambientais - Decreto nº 3179/99 (ano 1999)
Instituiu punições administrativas e penais para pessoas ou empresas que
agem de forma a degradar a natureza. Atos como poluição da água, corte ilegal
de árvores, morte de animais silvestres tornaram-se crimes ambientais.

 Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SUNC) - Lei
nº 9985/2000 (ano 2000)
Definiu critérios e normas para a criação e funcionamento das Unidades de
Conservação Ambiental.
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CAPÍTULO III
Formas de conscientização
Empresas que sobrevivem dessa atividade

A reciclagem industrial é uma atividade muito específica, cara e precisa ser
terceirizada. Por esse motivo é que acaba se tornando um serviço caro, além de não ter
muito incentivo do governo.
Essas empresas terceirizadas ficam responsáveis pelo armazenamento, coleta e
reciclagem/tratamento dos resíduos adquiridos.
A seguir temos alguns exemplos de empresas que fazem esse serviço:

A Reciclar Industrial é uma empresa fundada em Guarapuava‐PR e desde 2000
oferece ao setor industrial uma alternativa de recolhimento e destinação ambientalmente
correta de materiais com ou sem potencial para reciclagem. Sua especialidade é a
reciclagem de artefatos de arames, que ao serem transformados em cercas, são vendidos
pela própria Reciclar.
A Reciclar atua da seguinte maneira:
1- Coleta seletiva – a Reciclar se responsabiliza pela distribuição de containers para
armazenagem de resíduos industriais. Os mesmos são posicionados em pontos
estratégicos nos diversos setores de produção
2- Transporte – A empresa realiza todo o sérico de logística e transporte dos resíduos,
onde periodicamente faz a busca dos detritos nos containers.
3- Seleção – a Reciclar faz a seleção do material recolhido, realizando a separação dos
materiais a fim de assegurar o destino e processo de reciclagem de cada material
recolhido. Com isso é possível definir quais os produtos que possuem potencial para
reciclagem.
4- Reciclagem – o processo de reciclagem ocorre de diferentes maneiras. Alguns
produtos são separadas e enviadas à empresas credenciadas e especializadas na
reciclagem do material. Outros são reciclados pela própria empresa, como por
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exemplos os artefatos de arame, que passam por um processo industrial e se tornam
novamente aptos para o comércio, sendo transformados em balancins para cercas.
5- Destinação – Todo material que não pode ser reciclado é depositado em locais
licenciados pelos órgãos ambientais, sem oferecer sem oferecer riscos ao meio
ambiente.

A CETRIC se localiza no município de Chapecó‐SC. Trata‐se de uma empresa de
prestação de serviço na área de gestão de resíduos de origem industrial e comercial, e
seus serviços vão desde caracterização de resíduos na fonte geradora, tratamento e
disposição final dos mesmos em local apropriado.
1‐ Caracterização dos resíduos – a CETRIC presta serviços técnicos de amostragem e
classificação de resíduos, encaminhando as amostras coletadas para análise.
Dessa forma identifica todas as classes e características dos resíduos gerados e,
finalmente, enviará os laudos com as classificações dos resíduos para as empresas
contratantes.
2‐ Ordenamento dos resíduos na fonte – a CETRIC faz indicações para o correto
ordenamento dos resíduos dentro das empresas, procurando orientar as formas
adequadas de separação, armazenamento, proteção dos resíduos e outras
orientações que sejam necessárias para o acondicionamento adequado dos
resíduos até a coleta.
3‐ Transporte de resíduos – a CETRIC presta serviço de transporte com frota e
equipamentos próprios. A empresa disponibiliza para seus contratantes caçambas
estacionárias próprias para o armazenamento e segregação dos resíduos Classe 1,
2 e 3.
4‐ Tratamento de resíduos – após o transporte, os resíduos industriais
caracterizados como Classe 1 e 2 são encaminhados para o local de disposição
final, no aterro industrial próprio da empresa ou enviado para o co‐
processamento, de acordo com a solicitação do cliente e do tipo de resíduo. Os
resíduos Classe 2 heterogêneos são anteriormente segregados na Central de
Triagem. Todos os resíduos depositados nas valas de disposição no aterro
industrial são registrados e mapeados, com objetivo de controlar
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cronologicamente a ocupação das valas e localizar futuramente os resíduos
depositados.
5‐ Tratamento de efluentes – a CETRIC mantém em sua instalações um completo
sistema de tratamento de líquidos. Todos os percolados gerados no aterro Classe
2 são transportados através de uma rede coletora implantada durante o processo
de impermeabilização da vala Classe 2. A ETE é constituída dos seguintes
processos:
‐ Processo Biológico: compreende um conjunto de tecnologia bastante eficaz para
redução das altas concentrações de matéria orgânica e de outros compostos de
forma natural, pela ação de micro‐organismos que oxidam esse produtos
transformando‐os em compostos mais simples como água e gás carbônico. Faz
parte desse processo os biodigestores, lagoas aeradas lagoa facultativa e
decantadores.
‐ Processo físico‐químico: o tratamento físico‐químico é frequentemente utilizado
em combinação com o tratamento biológico. A função deste tratamento é
eliminar particulados, componentes orgânicos refratários e espécies químicas
indesejadas nos efluentes, como metais pesados.
‐ Desinfecção: após o tratamento completo, a efluente final passa por um
processo de desinfecção antes do lançamento ao meio ambiente. Este processo
consta na injeção de cloro numa certa quantidade que, reagindo elimina todos os
micro‐organismos presentes na massa líquida.
‐ Evaporação de chorume: a CETRIC conta também comum equipamento
evaporador de chorume. Trata‐se de um equipamento projetado para fazer a
evaporação do chorume alimentado no sistema. Utiliza como combustível o gás
gerado pelo próprio aterro Classe 2. O equipamento trabalha em regime aberto
jogando na atmosfera água na forma de vapor e aumentando a concentração de
matéria sólida no fundo do sistema.
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Empresas exemplo no cuidado com o meio ambiente
Muitas empresas estão tomando um maior cuidado no que se refere aos cuidados
com o meio ambiente. Isso pode acontecer pelo fato da preocupação com a natureza ou
apenas como marketing. Não importa qual seja o motivo, é muito importante que todas as
empresas adquirem essa consciência uma vez que são as maiores produtoras de lixo no
mundo.
Algumas empresas são exemplos no cuidado com o meio ambiente. Essas empresas
são:
Faber‐Castell:
A Faber‐Castell possui uma série de projetos ambientais que faz dela um grande
exemplo nesse quesito.
Dentre seus projetos estão:
‐ Ecoeficiencia: Tal cuidada inicia‐se na escolha das aera de plantio das árvores e
chega até o processo industrial ambientalmente responsável, com o desenvolvimento de
programas de preservação da biodiversidade local, solos, água, reutilização, reciclagem,
reaproveitamento correto de resíduos e vai até mesmo à educação ambiental de
colaboradores diretos e indiretos e de toda a comunidade.
‐ Projeto de conservação do solos: Nas áreas de pinus para a fabricação de EcoLápis,
por exemplo, o processo de fertilização do solo está em parte assegurada. É que os galhos e
folhas que caem das árvores “alimentam” o solo com seus nutrientes. Além disso, ao colher
suas árvores, a Faber‐Castell faz questão de deixar suas pontas e galhos no solo para que os
nutrientes retirados pela árvore durante seu processo de crescimento sejam devolvidos ao
solo mediante decomposição.
Outras empresas também estão envolvidas ambientalmente.
Panamco Brasil:
A maior fabricante de Coca‐Cola do país está ampliando o programa "Coca‐Cola
Reciclou, Ganhou!" e implantou em São Paulo dois postos fixos de compra de latas de
alumínio e garrafas PET vazias: um na Vila Formosa e outro em Santo Amaro (Unidade
Jurubatuba). O programa foi desenvolvido em conjunto com a Coca‐Cola, Alcan, Amplitude e
Plastipak. Veja como funciona: para cada quilo de alumínio (o equivalente a cerca de 67
latas), a empresa paga R$ 0,85 e para cada quilo de PET (cerca de 20 garrafas de 2 litros) são
pagos R$ 0,14. O programa aceita qualquer quantidade de embalagens de todas as marcas e,
ainda, retira em qualquer lugar de São Paulo uma quantidade mínima de 1 tonelada de latas
ou meia tonelada de garrafas PET.
Hipermercado Extra:
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Uma máquina que "compra" latas e garrafas plásticas PET está em funcionamento no
Hipermercado Extra de São Caetano do Sul (SP), desde o início do mês de fevereiro. A pessoa
que "vende" as latas e garrafas ao equipamento, recebe em troca um tíquete com um bônus
para gastar no próprio supermercado ou, então, recebe outro comprovante que poderá ser
usado
em
doações
para
instituições
de
caridade.
Até o final deste ano, a empresa Red‐line, que importa o equipamento dos Estados Unidos,
pretende instalar 100 máquinas semelhantes a essa, no eixo Rio‐São Paulo. Além do plástico
e do alumínio, as máquinas também poderão reciclar o vidro.
Posto Ipiranga:
Do Posto ao Posto: programa de reciclagem de tanques e tubulações. Somente em
2007, o projeto Do Posto ao Posto reciclou aproximadamente 1.200 tanques, o que equivale
a
1.800
toneladas
de
aço.
Jogue Limpo: programa de reciclagem de embalagens plásticas nos postos da rede Ipiranga
do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. No ano de 2007, um total de 138 toneladas de
embalagens
foi
reciclado.
Coleta de Óleo Lubrificante Usado: coleta de óleo lubrificante usado nos postos da rede e
nas empresas consumidoras. O volume de resíduos reaproveitados vem crescendo a cada
ano: em 2007 foram coletados cerca de 39,5 milhões de litros.
Reciclagem de materiais: buscando reduzir a quantidade de resíduos gerada em suas
unidades operacionais, a Ipiranga lançou em 2007 o programa de reciclagem. Foram
reciclados durante o ano 141,8 toneladas de materiais tais como: papéis, metais e plásticos.
Lubrificante biodegradável: a Ipiranga distribui o lubrificante Ipiranga SP Premium, voltado
para o setor sucroalcooleiro, que é totalmente biodegradável, sendo produzido com
tecnologia sintética, totalmente isenta de asfalto e metais pesados.
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CONCLUSÃO
As naturezas como puderam analisar ao longo do trabalho, está a cada dia mais em
perigo devido à incompetência humana em cuidar de seu planeta.
As indústrias, que são as maiores produtoras mundiais de lixo, não parecem se
preocupar muito com essa questão, pois é um assunto que envolve muito dinheiro. Porém,
atualmente, já existem algumas empresas que tomaram consciência de que o
desenvolvimento sustentável é a melhor opção, uma vez que não teria sentido produzir
enormes quantidades de dinheiro destruindo o planeta.
A lei no Brasil aponta as empresas como responsáveis pelo destino do seu lixo, ou
seja, o governo também não tem muito interesse nesse assunto passa a responsabilidade
para as empresas. Como o governo tem grandes benefícios financeiros devido ao pagamento
de impostos dessas indústrias, isto é, o governo arrecada muito dinheiro da produção
industrial, caberia a ele proporcionar atividades de coleta, reciclagem e tratamento desse
lixo, assim como é feito com o lixo doméstico.
O que deve mudar é o pensamento humano. O egoísmo chegou a tal ponto em que a
geração de dinheiro é mais importante do que qualquer outra coisa. Sendo assim, indústrias
e governos não tem interesse em exercer atividades que diminuiriam a geração de capital. E
se algo não for feito, é capaz de não haver mais chance de vivermos saudáveis em nosso
planeta.
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Introdução

Hoje um assunto muito comentado é a questão da sustentabilidade, quando falamos em
Sustentabilidade e práticas sustentáveis, pensamos logo nas grandes empresas que tem causado
grandes danos à nossa natureza e cobramos atitudes dos empresários e outras pessoas que tenham
boas condições financeiras ou ocupem alto cargo social.
No entanto as medidas sustentáveis que podem diminuir com os problemas que enfrentamos hoje,
não são apenas responsabilidade de empresas grandes ou do governo a responsabilidade também é
nossa, de cidadãos no nosso dia a dia. Grande parte da população hoje em dia possui um automóvel,

99

o que gera grande emissão de gases poluentes. Para colaborar com o meio ambiente, o automóvel
pode ser perfeitamente descartado na hora de ir à padaria da esquina, por exemplo. Caminhar faz
bem à saúde e não polui o ar. Para lavar a área ou o quintal, é ecologicamente correto reutilizar a
água do tanque ou da chuva. É bom sempre manter um recipiente onde a água da chuva possa cair
para mais tarde ser reaproveitada. As lâmpadas não devem ser acesas todas ao mesmo tempo, nem
os aparelhos eletrônicos. Deixar luzes e aparelhos ligados em cômodos vazios gasta dinheiro e esgota
nossa água potável.
Ser sustentável nada mais é que reconhecer a importância de nosso Meio Ambiente e da nossa
sociedade, e medir as conseqüências de nossos atos, sabendo que numa simples compra podemos
estar colaborando com o progressivo desaparecimento da vida. Atitudes simples como respeito e
amor à natureza podem dar às futuras gerações um mundo ecologicamente saudável.
Esse trabalho tem esta visão de que atitudes diárias e muitas vezes consideradas pequenas pelas
pessoas somadas podem fazer grande diferença não em curto prazo talvez, mas sim a certeza de
estar ajudando o planeta a longo prazo. Com idéias inovadoras e dicas de como manter o bem estar
e ser um cidadão consciente e sustentável a cada dia.
A importância de empresas que fazem parte do nosso dia a dia também tem a sua preocupação
com o futuro, este trabalho mostra os valores e a visão de três grandes empresas com atitudes que
mostram que o crescimento equitativo e sustentável é o único modelo aceitável de crescimento. E é
também um modelo eficaz. Crescimento e sustentabilidade não estão em conflito. Não há uma
contradição inseparável entre os dois. Na verdade a sustentabilidade impulsiona o crescimento. Uma
marca mais sustentável é muitas vezes uma marca mais desejável.

CAPÍTULO I:
SUSTENTABILIDADE

1.0 ‐ O que é Sustentabilidade

Sustentabilidade é a habilidade de sustentar ou suportar uma ou mais condições, exibida por algo
ou alguém. Ultimamente este conceito, tornou‐se um princípio, segundo o qual o uso dos recursos
naturais para a satisfação de necessidades presentes não pode comprometer a satisfação das
necessidades das gerações futuras, o que requereu a vinculação da sustentabilidade no longo prazo,
um "longo prazo" de termo indefinido, em princípio.
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Sustentabilidade também pode ser definida como a capacidade do ser humano interagir com o
mundo preservando o meio ambiente para não comprometer os recursos naturais das gerações
futuras. O Conceito de Sustentabilidade é complexo, pois atende a um conjunto de variáveis
interdependentes, mas podemos dizer que é a capacidade de integrar as Questões Sociais,
Energéticas, Econômicas e Ambientais.

• Questão Social: Sem considerar a questão social, não há sustentabilidade. Em primeiro lugar é
preciso respeitar o ser humano, para que este possa respeitar a natureza. O homem é a parte mais
importante do meio ambiente.
• Questão Energética: Sem considerar a questão energética, não há sustentabilidade. Sem energia a
economia não se desenvolve. E se a economia não se desenvolve, as condições de vida das
populações se deterioram.

• Questão Ambiental: Sem considerar a questão ambiental, não há sustentabilidade. Com o meio
ambiente degradado, o ser humano abrevia o seu tempo de vida; a economia não se desenvolve; o
futuro fica insustentável.
O princípio da sustentabilidade aplica‐se a um único empreendimento, a uma pequena
comunidade, até o planeta inteiro.
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O conceito de sustentabilidade começou a ser delineado na Conferência das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo de 5 a 16 de junho de 1972. A Conferência de
Estocolmo lançou as bases das ações ambientais em nível internacional, chamando a atenção
internacional especialmente para questões relacionadas com a degradação ambiental e a poluição
que não se limita às fronteiras políticas, mas afeta países, regiões e povos, localizados muito além do
seu ponto de origem. A Declaração de Estocolmo, que se traduziu em um Plano de Ação, define
princípios de preservação e melhoria do ambiente natural, destacando a necessidade de apoio
financeiro e assistência técnica a comunidades e países mais pobres. Já abordando a necessidade de
"defender e melhorar o ambiente humano para as atuais e futuras gerações" ‐ um objetivo a ser
alcançado juntamente com a paz e o desenvolvimento econômico e social.
A ECO‐92 ‐ oficialmente, Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento ‐, realizada em
1992, no Rio de Janeiro, consolidou o conceito de desenvolvimento sustentável. A mais importante
conquista da Conferência foi colocar esses dois termos, meio ambiente e desenvolvimento, juntos ‐
concretizando a possibilidade apenas esboçada na Conferência de Estocolmo, em 1972. O conceito
de desenvolvimento sustentável ‐ entendido como o desenvolvimento que atende às necessidades
do presente sem comprometer a possibilidade das futuras gerações de atenderem às suas próprias
necessidades ‐ foi concebido de modo a conciliar as reivindicações dos defensores do
desenvolvimento econômico como as preocupações de setores interessados na conservação dos
ecossistemas e da biodiversidade.
Nós não existimos: coexistimos e somos todos interdependentes. Formam a rede de vida, incluindo
os microorganismos. Esta rede cria os biomas e a biodiversidade e é necessária para a subsistência de
nossa vida neste planeta. Sustentar o atendimento das necessidades humanas: fazemo‐lo através do
uso racional e cuidadoso dos bens e serviços. Sustentar a nossa geração e aquelas que seguirão à
nossa: a Terra é suficiente para cada geração desde que esta estabeleça uma relação de sinergia e de
cooperação com ela e distribua os bens e serviços com equidade. O uso desses bens deve se reger
pela solidariedade. As futuras gerações têm o direito de herdarem uma Terra e uma natureza
preservadas.
A sustentabilidade se mede pela capacidade de conservar o capital natural, permitir que se refaça e
ainda, através do gênio humano, possa ser enriquecido para as futuras gerações. Esse conceito
ampliado e integrador de sustentabilidade deve servir de critério para avaliar o quanto temos
progredido ou não rumo à sustentabilidade e nos deve igualmente servir de inspiração ou de idéia‐
geradora para realizar a sustentabilidade nos vários campos da atividade humana.
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1.1 – Como ser sustentável
A figura do ser sustentável ainda é algo muito estranho para a maioria da população. Por isso
mesmo, a impressão de que esse conceito é apenas um modismo a ser imitado com intenção de
figurar com destaque para um determinado grupo de pessoas ou para um mercado consumidor
específico; é cada vez mais difundida entre a população comum.
Mas, muito mais do que mostrar para as pessoas que o “ser sustentável” é uma forma de vida e a
única maneira de permitir que nosso planeta se recupere para que possamos viver em paz e por
muito tempo ainda com os recursos naturais que ele tem para nos fornecer. Essa mudança de
paradigma e da maneira como as pessoas encaram, principalmente, o consumo dos países mais
desenvolvidos e das classes mais privilegiadas é algo difícil de se conseguir e que demanda muita luta
e muita conscientização através de um processo lento, contínuo e muito trabalhoso.
É necessário encontrar formas cada vez mais criativas para mostrar, ao povo em geral, que o “ser
sustentável” está ao alcance de cada um de nós por mais simples e por mais humilde que nossas
vidas sejam. Absolutamente todos têm o poder e a oportunidade de ajudar na luta pela conservação
do planeta, ou seja, vivermos em um planeta sustentável.
Transmitir e fazer a idéia ficar gravada na mente, e nos “espíritos”, da população deve ser encarado
como algo diário e de constante busca através de campanhas educativas e com mensagens reais e de
alto impacto que sejam capazes de imprimir o horror que nos aguarda no futuro caso continuemos a
encarar o ser sustentável apenas como uma moda e algo “do momento”.
Viver a sustentabilidade, ou seja, “ser sustentável” é muito mais do que preservar o ambiente e se
preocupar com as emissões de carbono para a atmosfera. Devem‐se levar em consideração todos os
fatores sociais e ambientais que causam algum tipo de prejuízo para o ser humano e estudar
maneiras capazes de mudar essa forma tão normal de “levar a vida” que a maioria da população do
mundo entende como certa.
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Ser verdadeiramente sustentável é um desafio e uma meta de cada um de nós para que
consigamos mudar o destino de nosso planeta e assegurar a continuidade de nossa espécie.

Algumas medidas de como ser sustentável no nosso dia a dia:
‐ Separe o lixo em casa e descubra para onde você pode levar o material reciclável.
‐ Estimule a coleta seletiva na empresa e no condomínio;
‐ Estimule a coleta de óleo de cozinha, destinando‐o a um coletor
‐ Troque as lâmpadas incandescentes por compactas fluorescentes;
‐ Não compre o que não é necessário e cuide do que vai fazer com o lixo da sua compra;
‐ Limpe ou troque os filtros de acondicionado sistematicamente, abra as janelas e desligue o ar
acondicionado, economizando energia e emitindo menos CO2;
‐ Tire os eletrodomésticos da tomada enquanto estão desligados e evite deixar equipamentos no
modo “stand by”, que ainda significa consumo. Prefira eletrodomésticos que economizam energia
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1.2– Os 3 R’s

Através de pequenos gestos, nós podemos mudar nossos hábitos de vida e adotarmos o consumo
consciente e atos sustentáveis, um exemplo é ao utilizarmos os 3 R’s, que são práticas simples, mas
importantes e que fazem a diferença no volume de lixo descartado: Reduzir, Reutilizar, Reciclar.
O problema do lixo é um problema sério que, por enquanto, não tem solução. Cada paulistano
produz por dia uma média de 1,05kg de lixo, um pouco acima da média nacional, que é de cerca de
800 gramas por dia. Pode‐se calcular então que um paulistano irá produzir até o fim de sua vida
cerca de 25,68 toneladas por dia. Os números do lixo são ainda maiores em países desenvolvidos,
onde o consumo é maior, um nova‐iorquino produz em média 1,77 kg por dia (40 toneladas até o fim
da sua vida). Onde colocar todo esse lixo? A resposta é: Não existe onde. Dentro de poucos anos, se
for mantida a produção atual de lixo, não haverá mais local onde colocar tanto lixo.
A disposição final do lixo no Brasil:
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Todos nós produzimos lixo. Geralmente não pensamos sobre ele: simplesmente o jogamos fora.
Porém, o mundo está ficando sem espaço para guardar todo o lixo que se está acumulando. Se fica
jogado por aí, ele se torna um risco para a saúde e é feio. Queimar o lixo polui o ar, e as cinzas,
muitas vezes, são tóxicas. Às vezes, o lixo é jogado nos rios e lagos, poluindo a água. Freqüentemente
ele é enterrado na terra. O lixo enterrado, muitas vezes, pode conter substâncias tóxicas que vazam
no solo e poluem o abastecimento de água. Há três coisas que podemos fazer para limitar o impacto
do lixo sobre o meio ambiente: os 3 R’s.

Isso deve ser feito, pois quanto maior a quantidade de lixo reciclado, maior será a quantidade de
lixo produzido e de recursos naturais utilizados. E nem todo o tipo de lixo pode ser reciclado, assim a
solução mais eficiente por enquanto para o problema do lixo são os três "R’s". Não é porque um
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material é reciclado que vamos consumir cada vez mais dele, a reciclagem não é uma solução total
para o problema do lixo. Ela apenas minimiza as conseqüências.

"R" de Reduzir
O primeiro passo para diminuir a quantidade de lixo é sem dúvida reduzir o que consumimos.
Consumir não é necessariamente adquirir alimentos, e sim produtos para qualquer finalidade. Muitas
vezes compramos coisas das quais não precisamos, e ficamos dias, meses e anos acumulando essas
coisas até quando um dia decidimos renovar tudo e jogamos todas as nossas "tranqueiras" fora.
Uma outra forma que aumentamos o lixo de casa sem muitas vezes perceber é comprando
produtos revestidos com muitas embalagens que no final jogamos fora, ou com embalagens não‐
recicláveis, por exemplo o isopor. Pense cuidadosamente sobre que tipos de materiais são usados
nas coisas que compramos. Uma vez que se tornam lixo, eles podem levar muito tempo para se
decomporem.

Reduzir quer dizer economizar de todas as formas possíveis, tendo como exemplo:
∙ Procurar sempre produtos mais duráveis;
∙ Comprar o suficiente para consumo, evitando desperdício de produtos e alimentos;
∙ Por no prato só o que realmente for comer;
∙ reduzir os supérfluos,
∙ reformar e conservas as coisas, no lugar de substituí‐las por outras;
∙ doar os objetos e roupas que não são mais necessários para quem precisa;
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∙ controlar o uso da água: não deixar a torneira aberta à toa, abrir e fechar várias vezes é melhor do
que deixar a água correr sem necessidade;
∙ desligar a TV se não estiver realmente assistindo e a luz do lugar onde não houver alguém.

"R" de Reutilizar
Após pensarmos em reduzir o que consumimos podemos agora procurar reutilizar as coisas antes
de jogá‐las fora. Reutilizar é uma forma de evitar que vá para o lixo aquilo que não é lixo. É ser
criativo, inovador, usar um produto de várias maneiras. Por exemplo:
∙ reaproveitar vidros de geléia, maionese, massa de tomate, que podem servir para armazenar
alimentos ou outros objetos.
∙ utilizar a frente e o verso do papel para escrever;
∙ Os garrafões de vinho podem ser enviados para as cooperativas e sucateiros, que os
encaminharão para as vinícolas, onde serão lavados e reaproveitados.
∙ Oficinas de arte e artesanato ‐ com restos dos mais variados materiais podem ser feitas muitas
coisas lindas e criativas. Por exemplo: vários artistas plásticos utilizam garrafas PET para fazerem
sofás, puffs, camas.
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"R" de Reciclar
Após evitar consumir coisas desnecessárias, reaproveitar outras, agora é hora de pensar em
reciclar. Muitos materiais podem ser reciclados e cada um por uma técnica diferente. A reciclagem
permite uma diminuição da exploração dos recursos naturais e muitas vezes é um processo mais
barato do que a produção de um material a partir da matéria‐prima bruta. Reciclar significa enviar
novamente para o ciclo de vida útil, isto é, transformar o material reciclável em produto útil através
de processos industriais.
Se objetos como garrafas de vidro, latas de metal e de estanho, jornais e plásticos não puderem ser
reutilizados, talvez seja possível reciclá‐los. Por exemplo, o vidro é lavado em fábricas especiais,
quebrado em pedacinhos e, então, derretido para fazer vidro “novo”, pronto para a fabricação de
alguma outra coisa.
Alguns benefícios da reciclagem:
a) Economia de energia
b) Redução da poluição
c) Geração de empregos
d) Melhoria da limpeza e higiene da cidade
e) Diminuição do lixo nos aterros e lixões
f) Diminuição da extração de recursos naturais
g) Menor redução de florestas nativas

O que pode ser reciclado e o que ainda não pode?
1) Papéis:
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Caixa de Papelão, Jornal, Revista, Impressos em geral, Fotocópias, Rascunhos, Envelopes, Papel
timbrado, Embalagens longa‐vida, Cartões, Papel de fax, Folhas de caderno, Formulários de
computador, Aparas de papel, Copos descartáveis, Papel vegetal, Papel toalha e guardanapo.
2) Vidros:
Garrafas de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, bem como seus cacos. Frascos em geral (molhos,
condimentos, remédios, perfumes e produtos de limpeza); ampolas de remédios. Potes de produtos
alimentícios. Espelhos, vidros de janelas, lâmpadas incandescentes e fluorescentes, cristais.
Utensílios de vidro temperado.
3) Metais:
Latas de alumínio (cerveja e refrigerante)
Sucatas de reformas. Lata de folha de flandres (lata de óleo, salsicha e outros enlatados)
Tampinhas, arames, pregos e parafusos. Objetos de cobre, alumínio, bronze, ferro, chumbo ou zinco,
Canos e tubos. Clipes e grampos
4) Plásticos:
Embalagens de refrigerantes, de materiais de limpeza, de alimentos diversos. Copos plásticos. Canos
e tubos. Sacos plásticos. Embalagens de biscoito.

Quais os resultados positivos da reciclagem:
Ambientais: Os maiores beneficiados por esse sistema são o meio ambiente e a saúde da
população. A reciclagem de papéis, vidros, plásticos e metais ‐ que representam em torno de 40% do
lixo doméstico ‐ reduz a utilização dos aterros sanitários, prolongando sua vida útil. Se o programa de
reciclagem contar, também, com uma usina de compostagem, os benefícios são ainda maiores. Além
disso, a reciclagem implica uma redução significativa dos níveis de poluição ambiental e do
desperdício de recursos naturais, através da economia de energia e matérias‐primas.
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Econômicos: A coleta seletiva e reciclagem do lixo doméstico apresentam, normalmente, um custo
mais elevado do que os métodos convencionais. Iniciativas comunitárias ou empresariais, entretanto,
podem reduzir a zero os custos da prefeitura e mesmo produzir benefícios para as entidades ou
empresas. De qualquer forma, é importante notar que o objetivo da coleta seletiva não é gerar
recursos, mas reduzir o volume de lixo, gerando ganhos ambientais. É um investimento no meio
ambiente e na qualidade de vida. Não cabe, portanto, uma avaliação baseada unicamente na
equação financeira dos gastos da prefeitura com o lixo, que despreze os futuros ganhos ambientais,
sociais e econômicos da coletividade. A curto prazo, a reciclagem permite a aplicação dos recursos
obtidos com a venda dos materiais em benefícios sociais e melhorias de infra‐estrutura na
comunidade que participa do programa. Também pode gerar empregos e integrar na economia
formal trabalhadores antes marginalizados.

Políticos: Além de contribuir positivamente para a imagem do governo e da cidade, a coleta seletiva
exige um exercício de cidadania, no qual os cidadãos assumem um papel ativo em relação à
administração da cidade. Além das possibilidades de aproximação entre o poder público e a
população, a coleta seletiva pode estimular a organização da sociedade civil.
Reciclar é pensar que a história das coisas não acaba quando as jogamos no lixo. Tampouco acaba a
nossa responsabilidade!

CAPÍTULO II:
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EMPRESAS COM IDÉIAS SUSTENTÁVEIS

2.0 – Unilever
Presente em 180 países com produtos de quatro grandes categorias – alimentos, cuidados
pessoais, limpeza e sorvetes/ bebidas –, a Unilever é uma das maiores companhias do mundo na
produção de bens de consumo. No Brasil, atua há 83 anos, com 25 marcas que, juntas, oferecem
mais de 700 produtos, fazendo parte do dia a dia dos brasileiros. Com sede em São Paulo, onde
possuí seis escritórios e o Centro de Inovação e Pesquisa, tem 11 fábricas e 29 centros de distribuição
em operação no país. No total, há mais de 13 mil funcionários, atuando em escritórios, plantas
industriais, centros de distribuição e pontos de venda. Embora também sirvam ao mercado latino‐
americano e outros continentes, mais de 90% de nossos produtos são comercializados em solo
nacional. Em 2011 o faturamento foi de R$ 12,1 bilhões.

A visão da empresa é trabalhar para criar um futuro melhor todos os dias. Ajudando as pessoas a se
sentirem bem e bonitas e a aproveitar mais a vida com marcas e serviços que são bons para elas e
para os outros. A Unilever incentiva as pessoas a adotar pequenas atitudes diárias que, somadas,
podem fazer uma grande diferença para o mundo. Desenvolvendo novas formas de fazer negócios,
que permitem dobrar o tamanho companhia ao mesmo tempo em que reduz o impacto ambiental.
Reestruturado em 2010, o Comitê de Sustentabilidade da Unilever Brasil representa a evolução da
governança em relação à questão da sustentabilidade. De caráter multidisciplinar, composto por 12
líderes de diversas áreas da companhia, o Comitê é responsável por disseminar o Plano de
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Sustentabilidade nas áreas e promover o acompanhamento e o encaminhamento das metas e dos
indicadores de sustentabilidade ao Conselho Executivo. Cabe também ao Comitê elaborar políticas
locais, fazer a gestão do Compass de sustentabilidade, servir como canal de comunicação da
companhia para questões relacionadas e desenvolver ações com os principais stakeholders. No ano
de 2011, fortalecemos a atuação do Comitê com a organização de reuniões mensais; a cada
trimestre, foi realizada uma avaliação do cumprimento do Compass de sustentabilidade, bem como
das metas estabelecidas. A análise dos indicadores de sustentabilidade resulta em relatórios mensais
ao Conselho Executivo, que cruza as ações locais às diretrizes de nosso Plano e à estratégia de
negócios.
Por meio do Plano de Sustentabilidade, lançado globalmente em 2010, a Unilever consolidou a
visão de que seus produtos e operações podem – e devem – crescer ao mesmo tempo em que o
impacto ambiental seja reduzido. No ano de 2011, as áreas e os segmentos de negócio no Brasil
alinharam suas operações às diretrizes e às metas globais, disseminadas nacionalmente sob a
coordenação do Comitê de Sustentabilidade. Por meio de reuniões, treinamentos e ações de
comunicação interna, disseminaram os conceitos e objetivos ligados ao Plano nas fábricas, nos
escritórios e nas operações pelo país. O Plano de Sustentabilidade da Unilever engloba ações e
projetos com parceiros, funcionários e stakeholders em três pilares de atuação: Melhorando a Saúde
e o Bem‐ estar, Reduzindo o Impacto Ambiental e Melhorando as Condições de Vida e Trabalho.
O sucesso futuro da Unilever depende da capacidade de dissociar o crescimento de nossa pegada
ambiental, ao mesmo tempo em que aumentamos o impacto social positivo. Estes são os objetivos
centrais do Plano de Sustentabilidade Unilever que lançaram em novembro de 2010. O Plano
resultará em três desfechos significativos: ajudar mais de um bilhão de pessoas a melhorar sua saúde
e seu bem‐estar, reduzir pela metade a pegada ambiental dos produtos da empresa, permitir o
fornecimento sustentável de 100% de nossas matérias‐primas agrícolas.

Prioridades no Brasil:
Melhorando a Saúde e o Bem‐estar
››Conscientização e engajamento do público interno em sustentabilidade.
››Comunicação transparente e práticas de marketing e propaganda responsáveis além dos critérios
legais, especialmente para crianças.
››Educação para o consumo consciente e novos hábitos de consumo
Reduzindo o Impacto Ambiental
››Gestão dos impactos ambientais dos processos produtivos e análise dos impactos em todo o ciclo
de vida dos produtos
››Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) em toda a cadeia de operações
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››Desenvolvimento de práticas para minimizar o impacto ambiental durante o uso e pós‐consumo do
produto, incluindo a gestão de resíduos sólidos, conforme estabelecido pela Lei Nacional de Resíduos
Sólidos
Melhorando as Condições de Vida e Trabalho
››Inclusão de critérios socioambientais nos processos de tomada de decisão e no cotidiano dos
negócios
››Desenvolvimento de critérios de sustentabilidade para seleção, avaliação e gestão de fornecedores
e de parcerias multissetoriais, quando aplicável.

Estratégia de Sustentabilidade da Unilever: À medida que a implementou o Plano, reconheceu que o
suporte de negócios no qual incorpora a sustentabilidade na marca da empresa é forte.
1 Os consumidores desejam isso. Um pequeno, mas crescente número de consumidores em todo o
mundo está buscando garantias de que os produtos que compram são eticamente provenientes de
fonte sustentável e feitos com responsabilidade. Uma marca mais sustentável é muitas vezes uma
marca mais desejável.
2 Os varejistas a desejam. Muitos varejistas têm suas próprias metas de sustentabilidade e
necessitam do apoio de fornecedores como a Unilever para implementá‐las. Esta colaboração está
aprofundando as relações que temos com os nossos clientes.
3 Ela impulsiona a inovação. A sustentabilidade é um campo fértil tanto para a inovação de produto
quanto para a de embalagem. Ela nos permite oferecer novos produtos com novos benefícios para o
consumidor.
4 E ajuda a desenvolver novo mercados Mais da metade das vendas da Unilever são feitas em países
em desenvolvimento, que muitas vezes enfrentam os maiores desafios de sustentabilidade. Novos
produtos que ajudam as pessoas a se adaptarem ao mundo em mudança nos guiarão ao
crescimento.
5 Significa economizar dinheiro. Gerenciar nossas operações de forma sustentável reduz a energia,
minimizam os gastos com embalagem e evita desperdícios. Isso não apenas gera economia de custos,
mas também economiza o dinheiro dos consumidores.
6 Uma atitude que inspira nossos colaboradores. Nossa visão de criar um negócio sustentável e em
constante crescimento é motivadora para nossos funcionários e atraente para as pessoas que estão
analisando ingressar na Unilever.

Nosso progresso de negócios:
‐ O Plano de Sustentabilidade Unilever está ajudando a impulsionar o crescimento e a rentabilidade.
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‐ As marcas que estão incorporando sustentabilidade à sua oferta estão se saindo bem. Por exemplo,
a Lifebuoy, nossos detergentes líquidos concentrados e Comfort cresceram dois dígitos em 2011.
‐ Os programas de ecoeficiência em nas fábricas continuaram a fornecer bons níveis de poupança.
‐ Os esforços para reduzir a quantidade de embalagens que utilizam também reduziram custos.
‐ Em 2011, o crescimento subjacente das vendas da Unilever foi de 6,5%, suas ações de mercado
melhoraram e sua margem operacional foi globalmente estável.

Comprovando que não há conflito entre o consumo sustentável e o crescimento lucrativo: eles se
apóiam mutuamente.
A empresa com seu plano de sustentabilidade têm todo um cuidado com seus resíduos, como
exemplo tendo como abordagem que a embalagem é importante: ela protege os produtos, permite
seu transporte seguro e ainda economiza muito mais energia do que consume. Ao mesmo tempo ela
pode acabar como resíduos, particularmente nos países onde a infra‐estrutura de reciclagem é
pobre. Melhorias de embalagem podem trazer benefícios de negócios imediatos. Quanto mais
reduzir a embalagem, maior será a economia em materiais, energia e transportes. O desafio é
continuar a usar embalagens atraentes e eficientes, mas reduzir significativamente seus impactos
ambientais. Tendo a empresa como abordagem de reduzir, reutilizar e reciclar.
Mas lidar com "resíduos pós‐consumo", ou seja, embalagem e produto jogado fora após o uso por
consumidores apresenta um desafio diferente. A infraestrutura de tratamento de resíduos varia
extremamente entre países. Para cumprir os objetivos, as taxas de reciclagem em alguns dos
mercados devem duplicar ou mesmo triplicar. Assim, enfrenta se o desafio de trabalhar com os
governos locais, ONG, os varejistas e outros para ajudar a construir programas eficazes de reciclagem
de resíduos pós‐consumo.
Alguns exemplos do que a Unilever esta fazendo com alguns de seus resíduos:

1‐ Até 2020, pretendem reduzir o peso das embalagens que se utiliza em um terço por meio de: Uma
redução de 4% no peso, alcançada por meio de uma combinação de otimização da concepção do
material e de pesos mais leves. Para atingir essa meta de reduzir o peso das embalagens em um terço
precisam‐se fazer pequenas mudanças em muitos milhares de pacotes vendidos em todo o mundo. Um
exemplo a empresa apresentou um novo design para o pote de geléia Vaseline Petroleum. Houve uma
redução de plástico em 3%, economizando cerca de 113 toneladas de resina por ano. A troca para
polipropileno tornou a embalagem mais reciclável. É necessário menos energia para produzir,
economizando 13.000 MW por ano. Ao mesmo tempo existem vantagens evidentes para o consumidor:
os pacotes são mais visualmente atraente e fáceis de abrir.

2‐ Para reutilizar as embalagens a empresa fornecera aos consumidores refis no portfólio de produtos
para a casa e de cuidados pessoais para possibilitar a reutilização da embalagem principal. Em 2011 foi
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lançado pacotes de refil para o líquido para máquina de lavar louça Sunlight na África do Sul. Eles pesam
cerca de 90% menos do que a garrafa de plástico original. Como líderes do mercado global de
desodorantes a empresa quer que mais pessoas reciclem latas de aerosol. Em julho de 2010 começaram
com um programa piloto em parceria com o supermercado líder brasileiro, Pão de Açúcar. A iniciativa foi
bem‐sucedida e levou à introdução permanente da coleta de aerosol em lojas do Pão de Açúcar. Até
agora, já coletaram mais de 1.600 toneladas de aerossóis em 110 postos de coleta.

3‐ Até 2020, pretende se aumentar o conteúdo de material reciclado nas embalagens ao máximo
possível. Isso funcionará como um catalisador para aumentar as taxas de reciclagem. 3,4% de aumento
nas taxas de reciclagem e recuperação, em média entre os 14 países principais. Parte desse aumento foi
resultado de dados aprimorados. 1.700 toneladas de material reciclado pós‐consumo incorporadas a
embalagem plástica rígida em 2011.

4‐ Fábricas totalmente recém construídas gerarão menos da metade da quantidade de resíduos do que a
de a linha de base de 2008. Mais de 62.000 toneladas menos do total de resíduos em 2011 do que em
2008: uma combinação de redução de resíduos e reciclagem de resíduos. Isso representa uma redução
de 40% no total de resíduos por tonelada de produção. Comparado a 1995, isso representa uma redução
de 82% em termos absolutos. Os dados de 2011 são preliminares. Durante 2010‐11 a empresa
incorporou melhorias de sustentabilidade em todos os aspectos da especificação de projeto de novas
fábricas. Essas melhorias serão incorporadas em todos os novos projetos a partir de 2013.

5‐ A eliminação do PVC (policloreto de vinila) de todas as embalagens até 2013 (onde existem soluções
técnicas). Mais de 95% do PVC removido do portfólio até o final de 2011, incluindo a eliminação de PVC
de nossos recipientes de embalagem rígidas e 'encolher as mangas'.

Para finalizar o Plano de Sustentabilidade um quaro de metas da empresa para o ano de 2012:
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2.1 – Crystal ECO (Garrafinhas Plásticas)

As garrafas PET trazem um grande potencial renovável, podendo chegar a 15 ciclos de reciclagem
sem perda de qualidade. Sua reciclagem desvia lixo plástico dos aterros e utiliza apenas 0,3% da
energia total necessária para a produção da resina virgem. Com a regulamentação pela ANVISA
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) da Resolução‐RDC nº 20 (26 de Março de 2008), as garrafas
PET recicladas podem ser, a partir de então, convertidas em embalagens de produtos alimentícios.
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‐ Torção da garrafa após o consumo diminui em 37% o volume da embalagem, facilita o processo de
reciclagem e convida a uma atitude positiva.
‐ Embalagem Crystal Eco de 500 ml utiliza 20% menos PET que as versões anteriores e conta com
apoio de algumas das principais ONGs ligadas a sustentabilidade no Brasil.
‐ Nova garrafa Crystal Eco também utiliza tecnologia PlantBottle, com até 30% da matéria prima feita
da cana de açúcar.
Aliar hidratação e bem estar a sustentabilidade. Foi pensando assim que a Crystal, marca de águas
da Coca‐Cola Brasil, decidiu lançar no festival SWU, que aconteceu em novembro de 2011, em
Paulínia (SP), a garrafa Crystal Eco, que utiliza 20% menos PET que as versões anteriores e até 30% do
PET feito a partir da cana de açúcar. Para o restante do mercado, a garrafa chegou em janeiro de
2012.
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A garrafa Eco, também chamada de crushable, é produzida através do processo de sopro
convencional, mas com pré‐formas com base diferenciada, de modo que a distribuição e estrutura da
garrafa garantam performance mecânica. Para simbolizar mais este avanço tecnológico na
sustentabilidade das embalagens, a Crystal convida os consumidores a torcerem as embalagens após
o consumo, o que reduz em 37% o volume das garrafas e facilita transporte e armazenagem das
garrafas 100% recicláveis.
Ao mesmo tempo, a nova garrafa de Crystal também utiliza a tecnologia PlantBottle, na qual até
30% da matéria tem origem no etanol da cana de açúcar, e não no petróleo, reduzindo em cerca de
25% as emissões de dióxido de carbono.
Gerente de Marketing da categoria de Hidratação da Coca‐Cola Brasil Anne Zehoul afirma: “Crystal
quer convidar o consumidor a participar de ações que ajudem a aumentar reciclagem no País.
Fizemos nossa parte, criando uma garrafa moderna, revolucionária e sustentável. Agora é a vez do
consumidor, que ao torcer a garrafa após o consumo, diminui em 37% o volume que ela ocupa o que
facilita bastante o transporte e a reciclagem. O Brasil já é um campeão de reciclagem, mas nossas
metas são ainda mais ousadas e queremos que o consumidor esteja ao nosso lado nessa jornada. O
SWU foi um evento perfeito para fazer este lançamento e o festival está perfeitamente alinhado com
nossos pilares de sustentabilidade.
“Preocupamos‐nos com o desenvolvimento sustentável, levando em conta todos os processos,
desde a fabricação até o descarte de embalagem. Lançar a Crystal Eco num evento como o SWU é
uma grande oportunidade para levarmos essa preocupação para os jovens, convidando a todos para
se juntarem a uma causa tão importante como a preservação do meio ambiente. Queremos reforçar
a idéia de que nossas escolhas no dia a dia podem contribuir para um mundo mais sustentável” diz o
diretor de Marketing da Coca‐Cola FEMSA Brasil, Rodrigo Campos.
O lançamento da Crystal Eco conta com o apoio de entidades como o Instituto Akatu, a
Conservação Internacional, a SOS Mata Atlântica e o Conselho Empresarial Brasileiro para o
Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), cujas marcas estão estampadas no rótulo da garrafa.
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“Estimular atitudes individuais e promover ações de mobilização que auxiliam na melhoria da
qualidade de vida e na conservação ambiental são prioridades da SOS Mata Atlântica. Por isso,
apoiamos essa iniciativa que fomenta a reciclagem, o uso de matérias‐primas menos agressivas e
mudanças de comportamento. Torcemos para que essa atitude ajude a diminuir a pressão sobre os
recursos naturais, escassos e essenciais à vida, como a água e a floresta”, completa Malu Ribeiro
coordenadora da Rede das Águas da SOS Mata Atlântica.

Produção em outros países
As garrafas Eco já são uma realidade no mercado de bebidas. O Japão foi o primeiro país a lançar a
embalagem para sua marca de água engarrafada I‐Lohas, em 2009. Em 2010, o país reforçou o
conceito sustentável, usando PlantBottle no mesmo produto. Na América Latina, México e Equador
começaram a comercializá‐la em 2010. No mesmo ano, os EUA relançaram sua marca de água
engarrafada, Dasani, também com PlantBottle.

Sistema Coca‐Cola Brasil
Os investimentos do Sistema no Brasil somaram mais de R$ 8 bilhões nos últimos seis anos e, em
2011, foram investidos mais R$ 2,5 bilhões. A sustentabilidade é um compromisso da Coca‐Cola
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Brasil e se reflete na forma como a empresa e seus fabricantes lidam com as pessoas e com o meio
ambiente. O índice de uso de água da Coca‐Cola Brasil, por exemplo, é um dos melhores do
mundo: 1,95 litros de água para cada litro de bebida produzido ‐ menos da metade do volume
utilizado 12 anos atrás.
Na reciclagem, a Coca‐Cola Brasil desenvolveu, através do Instituto Coca‐Cola Brasil, um programa
chamado "Reciclou, Ganhou" que, desde 1996, colabora para que o País seja um dos mais avançados
na reciclagem de materiais. Hoje, 98,2% das latas de alumínio e 55,6% das garrafas PET são
recicladas.

Crystal Eco
Uma das principais marcas do mercado de águas da empresa Coca‐Cola Brasil, Crystal é encontrada
nas versões com e sem gás, nas embalagens garrafa 500 ml, 1,5 litros e garrafa VIP 350 ml. Na versão
sem gás, a empresa possui ainda as versões copo 310 ml, Sport 600 ml e galões de 5 e 10 litros.
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2.2 – BRF (Brasil Foods)
A BRF (Brasil Foods), uma das maiores empresas de alimentos do mundo foi criada a partir da
associação entre Perdigão e Sadia. A empresa nasceu como um dos maiores players globais do setor
alimentício, reforçando a posição do país como potência no agronegócio. Atua nos segmentos de
carnes (aves, suínos e bovinos), alimentos industrializados (margarinas e massas) e lácteos, com
marcas consagradas como Perdigão, Sadia, Batavo, Elegê, Qualy, entre outras.
Com faturamento líquido de R$ 25,7 bilhões, registrado em 2011, a BRF está entre as maiores
empresas globais de alimentos em valor de mercado.
As vendas externas responderam por 39,3% das receitas líquidas em 2011. A empresa exporta para
mais de 140 países; opera 61 fábricas no Brasil (distribuídas em 11 Estados) e sete no exterior
(Argentina, Reino Unido e Holanda). Mantém mais de 20 escritórios comerciais no Exterior e está
entre as principais empregadoras privadas do país, com cerca de 119 mil funcionários.
A associação entre Perdigão e Sadia, que deu origem à BRF, foi anunciada em 19 de maio de 2009 e
aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em julho de 2011. O plano
estratégico de longo prazo da empresa, o BRF‐15, contempla um crescimento balanceado por
expansão orgânica das operações e aquisições seletivas em regiões estratégicas como Oriente
Médio, América Latina e outros emergentes, como Ásia e África.
Desenvolvimento Sustentável é um dos Valores da BRF. Os pilares de sustentabilidade foram
estabelecidos pela empresa para garantir a perenidade de seus negócios e sua competitividade no
mercado global. Como parte de seus compromissos com a sustentabilidade, a BRF investe
continuamente em gestão ambiental, com vistas à busca constante pela Ecoeficiência por meio de
estratégias para minimizar desperdícios, melhorar produção e reduzir riscos.

A BRF ‐ Brasil Foods, atual denominação da Perdigão S.A., entende que somente com a adoção das
melhores práticas de governança corporativa e os comprometimentos nas esferas social, cultural e

122

ambiental é que uma empresa pode buscar a perenidade de seus negócios. A Brasil Foods
desenvolve diversas ações com vistas à sustentabilidade e tem preocupações essenciais com a água,
por ser uma fonte não renovável, e com a energia, o que nos leva a buscar soluções inovadoras de
conservação e formas alternativas de geração, que passam obrigatoriamente pela conscientização de
colaboradores, parceiros e comunidades para o não comprometimento das fontes geradoras desses
recursos. Os principais efeitos das ações da companhia têm sido as sensíveis reduções do item custos
e, conseqüentemente, a possibilidade de um melhor resultado econômico‐financeiro.
A inclusão da BRF ‐ Brasil Foods no Índice de Sustentabilidade da Bovespa, desde 2005, é o
reconhecimento ao acerto das ações desenvolvidas pela empresa. Outra demonstração da gestão
profissional da empresa foi a criação, em 2006, do Instituto Perdigão de Sustentabilidade. A
percepção do mercado é que a sustentabilidade é uma estratégia da companhia e não mera questão
de oportunidade e, com certeza, confere à empresa maior visibilidade em mercados internacionais,
que consideram as empresas com este procedimento como referência em seus setores de atuação.
O Instituto Perdigão de Sustentabilidade foi criado para integrar e fortalecer as iniciativas
socioambientais implementadas pela BRF seu objetivo maior é garantir o crescimento sustentável
dos negócios da companhia a partir de práticas que contribuam para o desenvolvimento e qualidade
de vida das comunidades em que atua e levem à excelência no campo ambiental. Para tanto, o
Instituto mantém parcerias e apóia pesquisas dando continuidade a ações já em andamento e
buscando desenvolver novos projetos ambientais, sociais, educacionais, culturais e esportivos, entre
outros.

Uma das prioridades do Instituto Perdigão de Sustentabilidade é o Programa Perdigão de
Suinocultura Sustentável, que visa orientar e apoiar produtores na adoção de mecanismos de
desenvolvimento limpo (MDL) para a redução do impacto dos dejetos da suinocultura ao meio
ambiente, atendendo às exigências do Protocolo de Kyoto. O programa está em pleno andamento
em Rio Verde (GO), onde a empresa opera o maior complexo agroindustrial da América Latina. Até o
momento, já foram instalados 49 biodigestores pelo Programa do Instituto Perdigão de
Sustentabilidade. Os biodigestores permitem, entre outros mecanismos, a queima de gás metano ou
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sua transformação em fonte alternativa de energia, além de gerar biofertilizante. A estratégia é
possibilitar futuramente a venda de créditos de carbono, com um duplo benefício: contribuir para a
redução da emissão de gases causadores do efeito estufa e do aquecimento global e criar uma fonte
adicional de receita para os produtores.
Outra prioridade do Instituto Perdigão de Sustentabilidade é o Programa de Florestas Renováveis,
que são utilizadas como fonte de energia para as unidades industriais, evitando, com isso, a
destruição de florestas nativas e o consumo de combustíveis fósseis. Atualmente, do total de
florestas renováveis que a empresa dispõe, 6 mil hectares são passíveis de obtenção de créditos de
carbono, conforme regulamentação da ONU com base no Protocolo de Kyoto. O Instituto estuda um
projeto para obtenção de CERs com o plantio destas florestas. A meta é ampliar cada vez mais o
cultivo de florestas renováveis.
A reutilização da água também está entre os principais alvos do Instituto Perdigão de
Sustentabilidade, que apóia o desenvolvimento de pesquisas para a aplicação de novas tecnologias
que possibilitem o aumento da potabilidade e, conseqüentemente, o leque de atividades a ser
contemplado com a prática. O programa já está implementado em todas as unidades da companhia
e o volume economizado é suficiente para abastecer uma cidade de 180 mil habitantes. Para permitir
o reuso que hoje chega a 30% do total consumido nas fábricas da empresa, os efluentes são
separados em função da qualidade e, após tratamento, a água resultante do processo é destinada a
alguns processos industriais, lavagem de caminhões, gaiolas e pocilgas, além de limpeza externa de
pátios e na irrigação.
Combater o desperdício de energia elétrica, vapor e água são a proposta do Programa de
Racionalização e Conservação de Energia da Perdigão — Procep, outra ação priorizada pelo Instituto
Perdigão de Sustentabilidade com vistas a reduzir custos e minimizar impactos ambientais. A busca
de novas tecnologias e de soluções que garantam o uso racional é crucial para garantir avanços
contínuos na economia de energia, como vem acontecendo até aqui. O Procep, desde a sua
implantação em 1994, tem obtido constantes aumentos na eficiência do uso de energia. Esta
eficiência reduz a necessidade de investimentos na área, libera capacidade para ampliar produção e
diminui os custos energéticos.
A economia gerada até hoje foi de aproximadamente 15%. A meta do programa é reduzir o
consumo em até 600 MWH, o que equivale ao consumo de 11 mil residências. Para tanto, estão
previstas a implantação de um projeto piloto que permite o monitoramento on‐line do consumo e
demanda nas principais unidades produtivas, e a adoção de novo programas de combate ao
desperdício.

CAPÍTULO III:
IDÉIAS VERDES
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3.0 – Consumo e Cidadãos conscientes
Cada produto que consumimos tem uma história, que começa na extração de matériasprimas e termina no descarte do produto. Cada etapa deste processo gera emissão de gases.
Escolhas de consumo que privilegiem o máximo aproveitamento dos produtos adquiridos
permitem que se evite desperdício e, assim, que se reduza a emissão de gases de efeito estufa.
Além disso, o consumidor pode escolher comprar de empresas que se preocupam em reduzir
os impactos da produção sobre as mudanças climáticas.
Pequenas ações repetidas ao longo do tempo e por cada um de nós podem transformar a
realidade Procurar saber de onde vem o que você compra. Produtos da sua região chegam
mais rápido e frescos aos pontos de venda. E por andar menos de caminhão, são mais baratos
e geram menos emissão de gases.

Para aderir as causas do desenvolvimento sustentável, podemos começar adquirindo
produtos de empresas sustentáveis. Esses produtos vêm colaborando muito com a tentativa de
trazer equilíbrio ao meio ambiente. O assunto desenvolvimento sustentável tem se tornado
alvo da mídia e de muitos adeptos à preservação ambiental, o que faz com que algumas
empresas ajam de má-fé utilizando slogans de sustentabilidade, propagandeando seus
cuidados com o meio ambiente e a qualidade de seus produtos sem colocar em prática o que
dizem, a fim de aparentar responsabilidade ecológica e social. Para termos a certeza de que os
produtos adquiridos realmente provêm de uma fonte sustentável, devemos procurar nas
embalagens os selos que certificam o uso de materiais reciclados. Além disso, podemos
procurar nos sites referentes às empresas seus métodos de fabricação e quais materiais foram
utilizados para sua produção.
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A verificação da credibilidade do produto não é a única questão a ser averiguada para se ter
certeza de que a empresa é sustentável. Deve-se também conhecer a história da empresa,
como ela foi fundada, em que condições ambientais seu espaço físico foi estruturado, de onde
e como retiram as matérias-primas utilizadas, que destino dão ao seu lixo produzido, quais as
técnicas utilizadas nas produções, que tipo de energia utilizam, que cuidados tomam com as
emissões de gases dos processos de fabricação entre outras atitudes sustentáveis.

Ter a certeza que o produto que consumimos é sustentável nos coloca na batalha pelo bemestar do meio ambiente, incentiva a população a consumi-los e as empresas a continuar a
produzi-los cada vez mais, mantendo a mesma linha de conduta. Esses produtos são uma
forma de reduzir os impactos ambientais causados pela má utilização das matérias-primas e o
descaso com a produção do lixo e o destino que será dado a ele. Reduzindo esses impactos
temos uma natureza mais sadia com ares e águas mais limpas além de prorrogar o tempo de
duração de recursos naturais até pouco tempo considerados inesgotáveis e hoje encontrados
em risco que são essenciais à nossa vida. Faça sua parte adquirindo produtos sustentáveis,
tendo conscientização do consumo e sendo um cidadão responsável.
Dicas de como ser um cidadão consciente pensando na sustentabilidade em seu dia a dia e
como consumir com consciência:
Feche a torneira ao escovar os dentes e ajude uma criança
Um em cada dez brasileiros bebe água sem qualquer tratamento. A falta de saneamento provoca
doenças que matam 15 crianças no país todos os dias.Cada vez que você e mais seis amigos fecharem
a torneira ao escovar os dentes, vão economizar 122 litros de água tratada. É o suficiente para
atender as necessidades diárias de uma criança.

Esqueça o esguicho quando varrer a calçada e encha meia caixa d’água
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Quando você for varrer o quintal, lembre‐se de que a sua cota individual de água é pequena. Use a
vassoura e não a mangueira. Cada vez que fizer isto, você estará economizando em média 280 litros
de água, o suficiente para encher meia caixa d’água doméstica.

Recuse embalagens desnecessárias e reduza a montanha de lixo
O Brasil recicla 17,5% do plástico rígido. O resto acaba no lixo, onde leva mais de 400 anos para se
degradar. Se for depositado a céu aberto, o que acontece com 30% do lixo produzido no Brasil, o
plástico dificulta a compactação e prejudica a decomposição dos materiais degradáveis. Por isso,
prefira levar sua própria sacola quando for fazer compras.

Leve baterias usadas aos postos de coleta e lute contra doenças fatais
Os milhões de pilhas e baterias vendidos todo ano no Brasil contêm metais pesados altamente
tóxicos, como cádmio, chumbo e mercúrio. Como em 63% das cidades brasileiras, o lixo é jogado a
céu aberto, esses metais contaminam o solo e a água. Em contato com os seres humanos, atacam o
cérebro, os rins e pulmões. Por isso, quando for descartar pilhas e baterias, procure um posto de
coleta especial.

Recicle uma latinha e acenda uma lâmpada por 3 horas
A reciclagem de uma única latinha de alumínio economiza energia suficiente para manter uma
lâmpada de 100W acesa durante 3,5 horas. Do mesmo jeito, cada quilo de vidro que você recicla
evita a mineração de 1,3 quilos de areia, uma prática de alto impacto ambiental

Deixe o carro em casa um dia por semana e tire do ar quilos de sujeiras
O ar contaminado por veículos mata 300 pessoas por ano em São Paulo. Deixe seu carro na garagem
uma vez por semana e evite lançar 600kg de CO2 na atmosfera, por ano.

Use a frente e o verso do papel e salve dezenas de árvores
Cada tonelada de papel economizada preserva cerca de 15 árvores. Se, como você, 20% dos
consumidores brasileiros decidirem usar racionalmente o papel de escrever e baixarem em ¼ o seu
consumo, a cada mês deixarão de ser utilizados 95 hectares de florestas, o equivalente a 116 campos
de futebol.

Conheça e valorize as práticas de responsabilidade social da empresa
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Em suas escolhas de consumo, não olhe apenas o preço e a qualidade. Valorize as empresas em
função de sua responsabilidade para com os funcionários, a sociedade e o meio ambiente.

Avalie o impacto de seu consumo
Leve em consideração o meio ambiente e a sociedade em suas escolhas de consumo

Planeje suas compras
Não seja impulsivo nas compras. A impulsividade é inimiga do consumo consciente. Planeje
antecipadamente e, com isso, compre menos e melhor.

Consuma apenas o necessário
Reflita sobre suas reais necessidades e procure viver com menos

Reutilize produtos e embalagens
Não compre outra vez o que você pode consertar, transformar e reutilizar.

Separe seu lixo
Recicle e contribua para economia de recursos naturais, a redução da degradação ambiental e a
geração de empregos.

3.1 – Idéias inovadoras para o dia a dia
Invenção brasileira, 'lâmpada de garrafa pet' é usada na África e na Ásia. Dispositivo que espalha luz
solar dispensa eletricidade:
Foi em 2001, com a notícia do risco de um apagão, que o mecânico mineiro Alfredo Moser teve a
ideia: usar garrafas pet cheias d'água para iluminar cômodos escuros durante o dia, sem usar energia
elétrica.
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Cada garrafa é encaixada num buraco no telhado, fazendo com que os raios do sol se refracionem e
se espalhem no ambiente. O resultado é uma iluminação equivalente a uma lâmpada com potência
entre 40 e 60 watts.
Simples e barata, a ideia ultrapassou os limites de Uberaba, cidade onde foi inventada, e ganhou o
mundo, chegando à África e à Ásia.

Apesar de não ter o apoio que queria – Alfredo Moser disse que já procurou órgãos públicos
e privados para investir na ideia das garrafas pet – o mecânico afirmou que está aperfeiçoando
o projeto. "Vou melhorar a lâmpada para clarear ainda mais e para ter condições de colocar na
laje, no forro”, explica.
O objetivo de Alfredo é ajudar principalmente as pessoas que não têm condições de pagar
pela energia. “O pessoal está precisando de luz. Meu ganho é pouco, não posso cobrar muito
porque é gente carente e faço um preço bom também para ajudar. Mas a manutenção é barata,
não gasta fio de luz e você vai tê-la para o resto da vida. No meu galpão, as lâmpadas estão há
mais de 10 anos e nunca troquei água de nenhuma”.
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Senhor Moser com a invenção.

Outra invenção com garrafas Pets tem na Holanda, é mais uma das várias iniciativas que levam a
Holanda a ter apenas 3% do seu lixo descartado em aterros. Essa máquina troca garrafas PET vazias
por dinheiro e funciona da seguinte forma: a pessoa chega, coloca a garrafa de plástico, a máquina
pesa e no fim de tudo a pessoa recebe um cupom, que vale dinheiro. Em Amsterdã, três garrafas pet
devolvidas para a máquina valem o equivalente a R$ 3.

Ecobags: Substituir o uso das sacolinhas por sacos de lixo reciclados e, na hora das
compras, por uma ecobag já é realidade. Em países desenvolvidos, a prática já está em voga
há algum tempo e, no Brasil, em 2011 elas foram proibidas. A verdade é que muitos não
gostavam dos primeiros modelos de ecobags. Mas hoje a história é bem diferente, diversas
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marcas têm lançado produtos para todos os estilos, da mais sóbria à mais alternativa. Na hora
da escolha, as melhores ecobags são as que são feitas com material biodegradável.

Paredes que refletem a luminosidade de um ambiente podem ser potencializadas através dos
tons que você escolhe para as paredes. Cores mais claras ajudam a refletir a luz natural das
janelas e tornam o ambiente mais leve e mais econômico.

3.2 – Olhar para o futuro, um olhar de crianças e jovens
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Aparentemente o assunto sustentabilidade é fácil e com todos os veículos de informação
falando tanto sobre esse assunto, fica até mais plausível de entendemos e começarmos a fazer,
também, algo para que todos os projetos que se formam no mundo, sobre isso, dêem certo.
Muitos especialistas sabem que a se começar qualquer estudo ou aprendizado a criança tem
mais facilidade de absorver tudo que se é mostrado a ela, com mais ênfase e discrepância de
sentido, julgando assim elas em relação a adultos.

Com essa disparidade envolvendo o aprendizado dos pequenos, podemos levar em conta que
assuntos diversificados se tornem mais interessantes, a partir da hora que tratados da maneira
correta. Os assuntos como sustentabilidade é um deles, que se formam na mente delas, isso se
tiver alguém com a disponibilidade de idéias pedagógicas para fazer isso, trazendo assim
muito interesse e alvo. São muitos os que pesquisam sobre como falar de sustentabilidade
com as crianças.
Há hoje em dia várias maneiras de se ensinar as crianças, e sendo elas ainda, pequenos
formadores de opinião, nada mais certo que os darmos as informações e cativá-los, sempre
existirão uma atividade ou maneira de ensino, que vai demonstrar o quanto pode ser
interessantes certos assuntos. Montarmos uma ideia na cabeça delas de que isso será bom para
o futuro com informações fáceis e irrelevantes de complexidades já é um grande feito. A
sustentabilidade na infância é algo super importante. Disseminar os conceitos da
sustentabilidade e provocar na juventude a reflexão sobre a necessidade urgente da mudança
de hábitos, relacionando pequenos gestos do dia-a-dia à preservação ambiental e da vida no
planeta.
A geração que está nascendo agora precisa ser educada para a sustentabilidade. Dessa maneira, é a
educação infantil a mais importante em todo esse processo. Se quisermos mudar a maneira como
pensamos e vivenciamos o Planeta Terra, precisamos educar nossas crianças para esse fim, para a
sustentabilidade.
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Há adultos que querem falar sobre isso de uma maneira maçante que evolve política e coisas que,
ao invés de atrair a atenção, só vai deixá‐los cansados de tais informações e com menos ânsia de
aprender sobre isso. Um modo mais simples voltado a eventos criativos com teatro e música, talvez
seja a maneira correta de se obter grandes resultados, para esse meio que é de muita importância
para a vida, não só deles, mas de todos que vivem em nosso planeta.
Nos tempos que correm, as sociedades passam por transformações quase instantâneas. O clima de
permanente mudança é parte da vivência de um mundo frenético, onde o mercado competitivo, em
grande medida, excludente– impacta a ação e o comportamento de milhões de jovens.
A juventude marca presença expressiva no mercado, seja no papel de compradores diretos ou
influenciando as decisões de compras dos adultos. A juventude dá sinais de que sabe o que quer. É
possível detectar, em qualquer quadrante do planeta, o crescimento entre os jovens de uma
consciência ecológica, ligada à preservação da vida e das condições de coexistência da humanidade e
a natureza.
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Existem projetos para disseminar a filosofia e as práticas do uso sustentável dos recursos,
preservação do meio ambiente, consumo consciente e empreendedorismo entre os jovens
brasileiros. Essas são as metas do Projeto Sustentabilidade, uma parceria da Junior Achievement,
Gerdau, Oi e Banco Real. As primeiras atividades já estão sendo realizadas em Natal, Rio Grande do
Norte.
Com oficinas e aulas teóricas, crianças e adolescentes terão contato com as noções do
desenvolvimento sustentável. A meta da Junior Achievement é beneficiar um milhão de jovens em
todo o país, e incluir o tema sustentabilidade em todos os projetos da entidade. O projeto visa
desenvolver uma cultura de responsabilidade sócio‐ambiental na base da nossa sociedade. A idéia é
que os alunos sejam multiplicadores do que aprenderam. A Junior Achievement estima que para
cada aluno do projeto, pelo menos três pessoas de sua comunidade sejam também ecoalfabetizadas.
Dentro do Projeto Sustentabilidade, será desenvolvido o Programa Sustentabilidade, para alunos do
ensino médio. Os voluntários do projeto também são treinados para que possam transmitir aos
alunos as noções de sustentabilidade. O Projeto Sustentabilidade foi criado no Brasil e deverá ser
aplicado também em outros locais.
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Conclusão

Esse trabalhou tentou mostrar um conceito de sustentabilidade e mostrar atitudes sustentáveis
que podem ser aplicadas tanto em residências domiciliares quanto em estabelecimentos comerciais,
de modo à sempre que possível possamos olhar para o meio ambiente e poder dizer que estamos
fazendo nossa parte.
Outro ponto do trabalho foi mostrar as empresas presentes em diversos países e em diversas
marcas, cujo objetivo principal é desenvolver em seus produtos uma economia sustentável e
“limpa”. Desse modo, as consequências dessa politica verde (em prol do meio ambiente) ela pode
usar e abusar de comerciais que falem sobre sua sustentabilidade além de ter uma ótima imagem
social perante a população mundial.
Ocorreu recentemente a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a
Rio+20, que foi realizada de 13 a 22 de junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro. A Rio+20 é assim
conhecida porque marca os vinte anos de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento (Rio‐92) e contribui para definir a agenda do desenvolvimento
sustentável para as próximas décadas.
A proposta brasileira de sediar a Rio+20 foi aprovada pela Assembléia‐Geral das Nações Unidas, em
sua 64ª Sessão, em 2009. O objetivo da Conferência é a renovação do compromisso político com o
desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do progresso e das lacunas na implementação
das decisões adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do tratamento de temas novos e
emergentes.
A Conferência teve dois temas principais:
‐ A economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza;
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‐ A estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável.
A fase final da conferência também registrou promessas de diferentes países e empresas em temas
como energias limpas. Mesmo assim, uns grupos de políticos veteranos se juntaram a organizações
ambientalistas em sua avaliação de que a declaração final do encontro foi o resultado de um
"fracasso de liderança". A Rio +20 não teve um final que todos esperavam, mas teve seu avanço em
relação as leis mais rígidas com o meio ambiente.
A imagem que o trabalho propôs a passar é que podemos e devemos pensar em um mundo onde
se possa respirar um ar mais puro e nadar em um rio mais limpo, cada um fazendo a sua parte.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho tratará do quanto a poluição afeta a vida de uma
sociedade através de doenças respiratórias que vão se agravando com o
tempo, perdas de bens materiais e até mesmo mortes.
Para que problemas como esse melhorem, foi criado o Programa
Cidades Sustentáveis, que como o próprio nome já diz, visa exatamente a
sustentabilidade das cidades do Brasil inteiro.
O Programa se inspira em cidades do mundo inteiro que estão se
tornando cada vez mais sustentáveis através de diferentes e pequenos
atos de uma população como um todo.

CAPÍTULO I – A POLUIÇÃO NAS GRANDES
METRÓPLOES
1.0 Poluição
O problema da poluição urbana ocorre desde o século XIX, com o
início da Revolução Industrial na Inglaterra. Toneladas de poluentes eram
jogados na atmosfera das cidades industriais da Europa, através da
queima do carvão mineral que era a fonte de energia para as máquinas da
época.

Fonte: http://silvapaesciencia.wordpress.com

Fonte: http://eefmjosmartinsrodrigues.blogspot.com.br

Após a primeira revolução, a população teve que conviver com o ar
cada vez mais poluído por causa dos danos advindos deste progresso.
Hoje, com o passar de três revoluções industriais e pelo crescimento
populacional, esse problema se encontra com uma população em torno de
6 milhões de pessoas consumindo e gerando lixo e poluição.
Toda cidade é caracterizada pela aglomeração de pessoas, nas
grandes cidades a concentração de pessoas gera vários detritos ou
sujeiras provocadas pelas relações sociais (industriais, comerciais,
culturais e residenciais).
O lixo que as pessoas jogam nas ruas e os depositados nos lixões
são uma das principais causas da poluição gerada nas grandes cidades. A
sujeira que lixos, como garrafas de plástico, bitucas de cigarro, vidros e
papel causam geram consequências gravíssimas para a sociedade.
A queima dos combustíveis fósseis como, por exemplo, carvão
mineral e derivados do petróleo, como a gasolina e o diesel também são
fatores que contribuem bastante para a poluição nos centros urbanos. A

queima destes produtos tem lançado um alto nível de monóxido e dióxido
de carbono na atmosfera terrestre. Estes dois combustíveis são
responsáveis pela geração de energia que, alimenta os setores industrial,
elétrico e de transportes de grande parte das economias do mundo.

1.1 Causas e consequências da poluição nas grandes
cidades
O lixo é um enorme problema nos grandes centros urbanos. Ele pode
muitas vezes conter materiais perigosos, que oferecem sérios riscos à
saúde humana e ao meio ambiente, como baterias de veículos, pilhas,
embalagens descartáveis ou de produtos químicos, tóxicos e/ou corrosivos
etc.
Abaixo podemos observar uma tabela com o respectivo tempo de
decomposição dos principais lixos encontrados na rua:

Fonte: http://bibliotecachampagnat.blogspot.com.br

O lixo exposto ao ar atrai inúmeros animais, pequenos ou grandes.
Os primeiros a aparecer são as bactérias e os fungos, fazendo seu
fantástico papel na natureza. O cheiro da decomposição se alastra com o
vento e atrai outros organismos, como baratas, ratos, insetos e urubus, que
além de se nutrirem a partir da matéria orgânica presente no lixo, se
proliferam, pois o local também lhes oferece abrigo. Estes animais são
veiculadores (vetores) de muitas doenças, podendo ser citadas a febre
tifoide, a cólera, diversas diarreias, disenteria, tracoma, peste bubônica.

Quando chove, os líquidos que saem do lixo caem nas águas
subterrâneas (processo conhecido como lixiviação), poluindo águas de rios
que servem de habitat para inúmeras espécies e fonte de água para muitas
outras, inclusive o homem. A poluição do lixo pode chegar até o oceano
atingindo mais e mais espécies, causando considerável desequilíbrio
ecológico.
Mesmo que os resíduos sólidos não sejam queimados, o material
orgânico em decomposição gera além do chorume, gás metano (CH4) e
outros gases (como o gás sulfídrico), que causam odores desagradáveis,
escurece a pintura dos edifícios vizinhos e se torna explosivo quando
colocado em um depósito próximo ou outro espaço fechado. Além disso,
pessoas mais sensíveis podem vir a desenvolver doenças respiratórias.
É muito comum o lixo ser queimado para diminuir o volume, evitando
uma aparência desagradável e a proliferação dos vetores. A queima de
qualquer material libera CO2 (gás carbônico) na atmosfera, gás tóxico em
grandes quantidades (o que já acontece devido à emissão por fábricas e
carros). Além deste gás outros, também altamente tóxicos, são liberados
na atmosfera.
Quando o lixo se acumula e permanece por algum tempo em
determinado local, como é o caso dos lixões, começa a ser decomposto
por bactérias anaeróbicas, resultando na produção de chorume, que é 10
vezes mais poluente que o esgoto. Isto porque o este composto dissolve
substâncias como tintas, resinas e outras substâncias químicas e metais
pesados de alta toxicidade, contaminando o solo e impedindo o

crescimento das plantas, podendo chegar aos lençóis freáticos em dias
chuvosos (pois aumenta a penetração do solo).
Os lixões que são grandes depósitos de lixo a céu aberto ou em
terrenos baldios. São ambiente que atraem ratos, baratas, moscas,
mosquitos, formigas e escorpiões, devido a esses bichos a transmissão de
doenças, como diarreias, diarreias infecciosas, parasitoses e amebíase, se
torna mais fácil. Pode ainda permitir o desenvolvimento de larvas de
mosquitos vetores de doenças como a dengue e a leishmaniose. Além
disso, quando os lixões estão localizados próximos a aeroportos, podem
atrair pássaros diversos, principalmente urubus, capazes de provocar
acidentes aéreos.

Fonte: http://www.sempretops.com/diversos/lixoes-no-brasil/

As enchentes também são outro grande problema gerado pelos lixos
jogados nas ruas. Por mais que sejam fenômenos naturais, que combinam

concentração de chuvas intensas com elevação do mar, fazendo com que
os rios transbordem, elas podem ser evitadas ou minimizadas. O lixo não
coletado ou jogado nas ruas, terrenos baldios, nas margens dos rios, é um
dos grandes vilões que contribuem para a ocorrência de enchentes. Isto
porque:
 Quando jogamos lixo na rua, estamos contribuindo para o
entupimento da rede de drenagem e para o transbordamento dos
rios, pois com a ocorrência de chuvas, a água transporta o lixo
para a rede de drenagem ou para os rios, praias e lagoas,
provocando alagamentos e enchentes;
 Quando jogamos lixo diretamente nos rios, estamos contribuindo
para a ocorrência de enchentes, pois além do assoreamento dos
rios, o lixo pode ficar preso nas estruturas de pontes, passarelas e
comportas, formando verdadeiras barragens para a passagem da
água;
 Quando fazemos uma reforma na nossa casa ou construímos uma
nova moradia e deixamos o material a ser utilizado no terreno ou
na calçada, permitimos também que parte desse material seja
levado pelas chuvas para a rede de drenagem ou para os rios;
 Quando não colocamos o lixo no dia e horário da coleta, o lixo
pode ser levado pelas águas das chuvas e parar na rede de
drenagem;
 Quando jogamos lixo (papel, absorvente, cigarro e outros
materiais) pelo vaso sanitário, estamos contribuindo para o
entupimento da rede de drenagem e de esgoto.

As enchentes podem provocar uma variedade de coisas como a
perda de bens materiais, contração de doenças através do contato direto
com água ou através da ingestão de algum alimento que teve contato com
a água, o acúmulo de água em certos lugares pode gerar a proliferação da
dengue e a morte das pessoas através de afogamento, lesões por detritos,
contaminação química e hiportemia.

Fonte: http://envolverde.com.br/sociedade/cidades/as-enchentes-e-a-falta-de-planejamento/

Fonte: http://paulofrange.blogspot.com.br/2011/01/fique-atento-as-doencas-transmitidas.html

Outro fator de grande contribuição para a poluição nas grandes
metrópoles é a poluição do ar, proveniente da emissão de gases como
monóxido de carbono, dióxido de enxofre e dióxido de carbono, através
das indústrias/fábricas, da queima de combustíveis fosseis, como carros,
caminhões e ônibus e das usinas termoelétricas.

Fonte:

http://noticias.r7.com/saude/noticias/poluicao-de-carros-mata-uma-pessoa-por-dia-em-belo-

horizonte-20110418.html

Fonte: http://ongazarias.blogspot.com.br/2010/09/poluicao.html

Esses gases comprometem a composição original da atmosfera
provocando uma diminuição da qualidade do ar que os moradores das
grandes cidades vão respirar, levando as pessoas a contraírem doenças
respiratórias (bronquite, rinite, asma, pneumonia...). A poluição também
tem causado danos aos ecossistemas e ao patrimônio histórico e cultural.
A chuva ácida é uma das principais consequências da poluição do ar.
As queimas de carvão ou de petróleo liberam resíduos gasosos, como
óxidos de nitrogênio e do enxofre. A reação dessas substâncias com a
água forma ácido nítrico e ácido sulfúrico, presentes nas precipitações de
chuva ácida.
Com a chuva ácida vários problemas podem surgir:
 O solo empobrece e a vegetação fica comprometida;

 Nas florestas, ela vai destruindo as árvores e assim formando
clareiras;
A

acidificação

prejudica

os

organismos

em

rios,

lagoas,

comprometendo a pesca;
 A chuva ácida libera metais tóxicos que estavam no solo, esses
metais (chumbo, zinco, cobre, cádmio e mercúrio) podem alcançar
rios e serem utilizados pelo homem causando sérios problemas a
saúde;
 Ajuda a corroer os materiais usados nas construções como casas,
edifícios e arquitetura de milênios.
Outro problema gerado pela emissão de gases como dióxido de
carbono, monóxido de carbono e combustíveis fósseis, é o efeito estufa.
Ele é gerado também pela derrubada de florestas e pela queimada das
mesmas.
O efeito estufa tem como finalidade impedir que a Terra esfrie
demais. Contudo, estudos realizados por pesquisadores e cientistas, têm
indicado que as ações antrópicas (ações do homem) têm agravado esse
processo por meio de emissão de gases na atmosfera, especialmente
CO2.
Com o intenso crescimento da emissão de gases e também de poeira
que vão para a atmosfera, certamente a temperatura do ar terá um
aumento muito grande. Caso não haja retrocesso na emissão desses
gases, esse fenômeno ocasionará uma infinidade de modificações no

espaço natural e, automaticamente, na vida do homem. As principais
consequências disso são:
 Mudanças climáticas drásticas, onde lugares de temperaturas
extremamente frias sofrem elevações e áreas úmidas enfrentam
períodos de estiagem. Além disso, o fenômeno pode levar áreas
cultiváveis e férteis a entrar em um processo de desertificação;
 Aumento significativo na incidência de grandes tempestades,
furacões ou tufões e tornados;
 Perda de espécies da fauna e flora em distintos domínios naturais
do planeta;
 Contribuir para o derretimento das calotas de gelo localizadas nos
polos e, consequentemente provocar uma elevação global nos
níveis dos oceanos.

Capítulo II – CIDADES SUSTENTÁVEIS
2.0 O Programa

Fonte: http://www.cidadessustentaveis.org.br/

O Programa Cidades Sustentáveis é uma oportunidade para os
prefeitos, para os gestores públicos e municipais adotarem uma agenda

completa

com

indicadores,

com

casos

de

referências

para

o

desenvolvimento das cidades.
São indicadores que medem a qualidade de vida, são diretrizes para
a sustentabilidade urbana e também constituem em um banco de boas
práticas com aquilo de melhor que já ocorreu em dezenas de cidades do
mundo e que deram bons exemplos, bons resultados de sustentabilidade.
Indicadores são importantes instrumentos para o planejamento de
cidades mais sustentáveis, e para desenvolvimento, execução e avaliação
de políticas públicas. Neste processo, é fundamental fixar metas de
resultados

e

promover

a

participação

da

sociedade

civil

como

corresponsável pelas decisões tomadas nas cidades.
Isto é também muito importante para candidatos a cargo público,
porque estarão participando de uma rede, a rede Cidades Sustentáveis,
onde prefeitos, gestores públicos e cidades possam intercambiar
experiências, possam aprender uns com os outros, possam andar juntos
para um novo modelo de desenvolvimento, um modelo que faça com que
preservemos o planeta, o meio ambiente e promova a qualidade de vida
para todos.
O Programa Cidades Sustentáveis tem o objetivo de sensibilizar,
mobilizar e oferecer ferramentas para que as cidades brasileiras se
desenvolvam de forma econômica, social e ambientalmente sustentável.
São grandes desafios e será necessário o envolvimento de cidadãos,

organizações sociais, empresas e governos. Para isso o Programa
Cidades Sustentáveis oferece:
Ferramentas:
 Plataforma

Cidades

Sustentáveis:

uma

agenda

para

a

sustentabilidade das cidades que aborda as diferentes áreas da
gestão pública, em 12 eixos temáticos (Bens Naturais Comuns,
Governança, Do Local para o Global, Ação Local para a Saúde,
Melhor Mobilidade Menos Tráfego, Consumo Responsável e
Opções de Estilo de Vida, Economia Local, Dinâmica e
Sustentável, Educação para a Sustentabilidade, Cultura e
Sustentabilidade, Planejamento e Desenho Urbano, Gestão Local
para a Sustentabilidade e Equidade, Justiça Social e Cultura de
Paz), e incorpora de maneira integrada às dimensões social,
ambiental, econômica, política e cultural;
 Indicadores gerais: associados aos eixos da plataforma;
 Indicadores básicos que farão parte dos compromissos de
candidatos e prefeitos;
 Casos exemplares e referências nacionais e internacionais da
excelência para a melhora integrada dos indicadores das cidades.
Mobilização:
 Campanha para os candidatos adotarem a Plataforma e
assumirem compromissos com o Programa;

 Campanha

para

eleitores

valorizarem

os

candidatos

comprometidos com o Programa Cidades Sustentáveis.
Compromissos:
 Os candidatos a cargos executivos podem confirmar seu
engajamento com o desenvolvimento sustentável assinado a Carta
Compromisso. Ao assinarem essa Carta, os candidatos estarão de
acordo com as ferramentas propostas pelo Programa Cidades
Sustentáveis. Se eleitos, deverão estar dispostos a incorporar a
sustentabilidade de forma transversal às políticas públicas da
cidade, sempre procurando promover a participação da sociedade
civil. Além disso, também deverão prestar contas das ações
desenvolvidas e doas avanços alcançados por meio de relatórios,
revelando a evolução dos indicadores básicos relacionados a cada
eixo.
Benefícios para as Cidades Participantes:
 Ganharão visibilidade em materiais de divulgação e na mídia,
terão acesso a informações estratégicas e trocarão experiências
com outras cidades, além de fazerem parte de um movimento
inédito no Brasil que representa um passo a mais no processo de
construção de cidades mais justas, democráticas e sustentáveis.

2.1 Realização, Apoio, Parceiros e Patrocinadores
Iniciativa da Coordenação da Rede Brasileira por Cidades Justas e
Sustentáveis da Rede Nossa São Paulo e do Instituto Ethos que contou
com o apoio da fundação Avina e do instituto Arapyaú, sem contar com o
apoio de mídia de A Tarde, Editora Abril, CBN, Editora Globo, Meio Norte,
Revista Piauí, Rádio Globo e Rede Globo.

Fonte: http://www.cidadessustentaveis.org.br/

Parceiros:
 Abema;
 Afrobras;
 Instituto Akatu;
 ANAMMA;
 Cidadania;
 CBCS;
 CENPEC;
 Instituto 5 Elementos;
 Instituto Democracia e Sustentabilidade;
 DIEESE;
 DPZ;

 Frente Nacional de Prefeitos;
 GIFE;
 Greenpeace;
 Núcleo do Estado do Futuro;
 OAB;
 PNUMA;
 Roland Berger;
 Instituto Saúde e Sustentabilidade;
 SESC;
 ISA;
 SOS Mata Atlântica;
 Trata Brasil;
 Transition Brasil;
 Todos pela Educação;
 UNICEF;
 Vitae Civilis;
 WWF.
Patrocinadores:
 ALCOA;
 Ambipar;
 Bradesco;
 CAIXA;
 Governo Federal Brasil;
 Instituto Cyrela;

 COTEMINAS;
 CPFL Energia;
 EMBRAER;
 FORD Fundation;
 IBM;
 Cultivando ÁGUA BOA;
 Itaipu Binacional;
 Itaú;
 Natura;
 Nestlé;
 Porto Seguro;
 Grupo Promon;
 Banco Safra;
 Santander;
 SEMEIA;
 Suzano Papel e Celulose;
 VALE;
 Instituto Votorantim;
 VR;
 Walmart Brasil.

Capítulo III – INOVAÇÕES
3.0 Cidades Inovadoras
Algumas cidades do mundo já estão tendo a iniciativa, com pequenas
mudanças de se tornarem cada vez mais sustentáveis. Essas boas
práticas estão presentes em:
Dinamarca, Copenhage
 A cidade tem o objetivo de ser considerada a melhor cidade do
mundo para ciclistas em 2015. Para isso, ela elaborou políticas,
planos, programas e projetos que incentivaram o uso das
bicicletas nos últimos anos. Hoje ela conta com cerca de 184,5 km
de ciclovias. Foram instalados stands de bicicletas por toda cidade
também, além disso é possível trafegar com ela no trem e metrô.

Fonte: http://www.cidadessustentaveis.org.br

Inglaterra, Oxfordshire

 Uma opção para a geração de energia renovável por meio dos
dejetos sólidos humanos que são despejados descarga abaixo.
Hoje, mais de 200 casas utilizam o sistema para o aquecimento
das mesmas. Há inúmeras vantagens em usar este tipo de
energia, como, por exemplo, destinar o gás metano, um gás 10
vezes mais poluente que o gás carbônico, à uma necessidade
doméstica, o aquecimento e também possui maior economia nas
contas de energia.

Fonte: http://www.cidadessustentaveis.org.br

Brasil, Extrema
 A prefeitura disponibilizou assistência técnica e o apoio financeiro
aos proprietários rurais da sub-bacia das Posses, para a
recuperação e preservação das Áreas de Proteção Permanente e
da Reserva Legal, de forma a proteger os mananciais com a
revegetação local, promover o saneamento ambiental e conservar
o solo.

Fonte: http://www.cidadessustentaveis.org.br

Brasil, Palhoça
 Os edifícios são dotados de tecnologias alternativas, com
certificação ambiental e materiais recicláveis, buscam reduzir os
gastos e impactos decorrentes do consumo de energia, água e
produtos em geral, priorizando, também, o maior conforto. As ruas
priorizam a bicicleta e o pedestre e a acessibilidade local dispensa
o carro no transporte diário. O objetivo maior é se tornar uma
região com emissão de carbono zero.

Fonte: http://www.cidadessustentaveis.org.br

Suécia, Malmö
 O bairro de Augustenborg (Ecocidade de Augustenborg) passou
por uma transformação notável a partir de 1998, quando o
Programa de Investimento Local concedeu fundos para fazer
deste bairro um espaço sustentável. Foi criada, então, uma
importante usina solar que deu origem à Solar City Malmö e que,
atualmente, abastece toda a energia da cidade. O bairro possui,
ainda, um sistema de águas pluviais e telhados verdes que
diminuíram as inundações frequentes e, simultaneamente, criou
um ambiente estético com alta biodiversidade.

Fonte: http://www.cidadessustentaveis.org.br

Suécia, Linköping
 Em Linköping, os resíduos provenientes de cantinas e
restaurantes são utilizados para produzir biogás. Isso resultou em
menor volume de resíduos, em maior uso de combustível não
fóssil no transporte público da cidade e em mais disponibilidade de
biofertilizante para a agricultura.

Fonte: http://www.cidadessustentaveis.org.br

Islândia, Reiquejavique
 Reiquejavique tem uma localização geológica privilegiada. Todos
os dias, energia que vem de fontes termais subterrâneas
(geotérmica) é usada para gerar eletricidade e aquecimento a 95%
de todos os edifícios da cidade. Em termos de emissões de CO2,
a cidade é hoje uma das cidades mais limpas do mundo.
Reiquejavique tem o maior e mais sofisticado sistema de
aquecimento geotérmico do planeta, que utiliza água quente
natural para fornecer calor aos edifícios e casas desde 1930.

Fonte: http://www.cidadessustentaveis.org.br

Austrália, Sydney
 O programa Recursos Urbanos- Redução, Reutilização e
Reciclagem é um tratamento mecânico e biológico que processa
resíduos sólidos por meio de triagem e processos biológicos de
compostagem. O processo separa e limpa a parte orgânica dos
resíduos domésticos, produz energia renovável e devolve carbono
ao solo. O programa também se diferencia de outros processos
que usam tratamento mecânico e biológico de resíduos de
processo, já que a incineração não é necessária. Evita também o
despejo de mais de 70% de recursos dos resíduos nos aterros
sanitários.

Fonte: http://www.cidadessustentaveis.org.br

Itália, Milão
 A M1 (linha vermelha) do metrô de Milão, é alimentada com
energia solar gerada a partir de uma usina localizada sobre o
telhado da Azienda Trasporti Milanesi, o depósito Precotto. Uma
instalação de 23.000 m2 com medidores de capacidade para
produzir até 1,4 milhões de kilowatts de energia por ano. Além de
economizar dinheiro, este projeto tem reduzido muito as emissões
de CO2.

Fonte: http://www.cidadessustentaveis.org.br

Japão, Kamikatsu
 Os moradores da cidade passaram a separar seu lixo em 34 tipos
diferentes, que é levado a um posto de coleta pelos próprios
cidadãos, ao invés de ser recolhido da maneira tradicional (apenas
idosos sem carro estão isentos desta responsabilidade). Como as
casas estão localizadas em terreno montanhoso e a grandes
distâncias umas das outras, a coleta com caminhões seria
economicamente inviável. No próprio centro de coleta há uma feira
de trocas e artesanato feito a partir daquilo que é trazido.

Fonte: http://www.cidadessustentaveis.org.br

3.1 Produtos Sustentáveis

Garrafa Crystal ECO
 Torção da garrafa após o consumo diminui em 37% o volume da
embalagem, facilita o processo de reciclagem e convida a uma
atitude positiva;
 Emabalgem Crystal Eco de 500 ml utiliza 20% menos PET que as
versões anteriores e conta com o apoio de algumas das principais
ONGs ligadas a sustentabilidade no Brasil;
 Nova garrafa Crystal Eco também utiliza tecnologia PlanBotlle,
com até 30% da matéria prima feita da cana de açúcar.
Antes de consumir:

Depois de consumida (já torcida):

Fonte: http://www.cocacolabrasil.com.br

Neve Naturali Compacto
 Neve Naturali é feito com 100% de fibras recicladas , obtidas a
partir de aparas selecionadas e com toda a qualidade que só Neve
pode oferecer. Os rolinhos vem compactados para facilitar a
armazenagem e transporte, reduzindo o impacto ambiental. Basta
apertar o rolinho para ele voltar ao normal. Além disso possui alça
prática que dispensa o uso de sacolas plásticas.

Fonte: http://mundodomarketing.com.br

Ecobags
 As Ecobags são sacolas ecológicas retornáveis, normalmente
feitas de tecidos naturais. Elas substituem as sacolas plásticas
que utilizamos em nosso dia a dia, ao invés de utilizarmos várias
sacolinhas plásticas, em cada compra que realizamos, passamos
a utilizar as Ecobags que podem ser usadas várias vezes durante
dias, meses ou até anos.

Fonte: http://www.infoescola.com

CONCLUSÃO
Ao longo deste trabalho compreendemos que a Reciclagem consiste
na recuperação e transformação de qualquer desperdício. O princípio da
reciclagem é utilizado em todas as aplicações que impliquem conservação
dos recursos naturais da Terra e na resolução de problemas de poluição
ambiental.
Trata-se de como é importante praticar a reciclagem, reutilização e
redução para que o mundo se torne cada vez mais sustentável e para que
não haja consequências drásticas no nosso planeta.
É preciso nos conscientizarmos dos nossos atos, pois não adianta só
reclamarmos da poluição do planeta ou só apoiarmos o Programa Cidades
Sustentáveis, é preciso atitude para que o mundo mude de fato.
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RESUMO

Este estudo trata‐se da identificação da razão pelo qual se deve realizar a reciclagem no mundo
atual, mostrando a sua importância para o meio ambiente. A metodologia usada para a coleta de dados
foi por meio da pesquisa de revisão bibliográfica nos sites científicos, complementando com os sites de
órgãos competentes aos assuntos encontrados na internet. Por meio desse estudo, conclui‐se que a
reciclagem no mundo atual deve estar presente em todos os materiais que sejam possíveis de ser
reciclado, sendo importante a educação continuada desde a infância no sentido de conscientizar a
utilização os recursos da natureza, para alcançar um mundo mais limpo e mais desenvolvido,
conquistando o tão sonhado desenvolvimento sustentável do planeta.

Palavras‐chave: Importância, Reciclagem, Lixo, Meio ambiente.

INTRODUÇÃO

Dentre todos os problemas no mundo que vem sendo enfrentados atualmente, pode‐se destacar,
o lixo. O que fazer com toneladas recolhidas de todos os ambientes residenciais e de trabalhos, que
tendem a aumentar ainda mais com o aumento da população e das indústrias. Há a dificuldade no
controle do destino final dessa quantidade de lixo, uma vez que os custos para uma das soluções, como
aterros sanitários, são dispendiosos, além de ecologicamente incorretas. Dessa forma, alguns métodos
alternativos criados são a compostagem e a reciclagem ou, ainda, a incineração. A mais atualizada
prática e a mais ecologicamente correta é a reciclagem.
Segundo o dicionário do Aurélio, reciclagem significa alteração da ciclagem; repetição de uma
operação sobre uma substância com o fim de melhorar propriedades ou aumentar o rendimento da
operação global.
Os materiais do lixo que podem ser reciclados são os plásticos, alumínios, papeis e os óleos de
cozinha.

OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
Entender a importância da reciclagem para o meio ambiente na atualidade.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1- Identificar a importância e a origem da reciclagem.
2- Mostrar a aplicação da reciclagem.

MÉTODO
Este estudo caracteriza-se por leitura crítica de artigos sobre o assunto, complementado
por busca de mais informações complementares nos artigos disponíveis na internet em sites de
referência científica, além de outros sites de órgãos públicos de competência sobre o assunto em
questão. Também foi pesquisada a fonte de pesquisa Google e Wikipédia, disponíveis em
serviços online.
Os resultados foram analisados e estão descritos em formato de texto, fotos e tabela.

1- O QUE É RECICLAGEM
1.1. Reciclagem e suas técnicas

Devido à tendência em aumentar a quantidade de lixo produzido no planeta, vêm‐se estimulando
a utilização de métodos alternativos para a resolução desse problema com três técnicas: incineração,
compostagem e a reciclagem. A incineração trata‐se da queima do lixo, que por provocar graves
problemas de poluição atmosférica e ser dispendiosa, é a alternativa menos aceitável. A compostagem é
a maneira fácil e barata para tratar o lixo orgânico. A reciclagem é vista pelos governos e defensores do
meio ambiente como a solução para o lixo inorgânico.
Na reciclagem pode‐se reunir as técnicas para o reaproveitamento do que é considerado lixo, ou
seja, materiais inúteis para um determinado público, fazendo‐os se tornarem úteis para outro objetivo
até mesmo para esse público que os considerou inúteis. O lixo é transformado em matéria prima para a
produção de um novo produto.
Diversos materiais são reciclados e os mais comuns são o papel, o vidro, o metal e o plástico.

Dentre as vantagens da reciclagem, as maiores são a redução da utilização de fontes naturais, em
muitas vezes, não renováveis, e a minimização de quantidade de resíduos que precisam de tratamento
final com incineração ou aterramento.

1.2. Recilagem e Reutilização
O conceito de reciclagem é diferente de reutilização. Na reciclagem, o produto os materiais voltam
ao seu estado original e são transformados novamente em um produto igual em todas as suas
características. Na reutilização, o produto já beneficiado é transformado em outro. Por exemplo, o papel,
que depois de reciclado se torna diferente do original na cor, na textura e na gramatura. Isso ocorre pela
impossibilidade de fazê‐lo voltar ao seu aspecto original, mas sim, transformá‐lo numa massa resultante
a um material diferente. Outro exemplo é o vidro que ao ser derretido, jamais terá as mesmas
características de cor e dureza por causa de sua origem primária ser de uma mistura formulada a partir
da areia. Diferente acontece com a lata, que uma vez derretida permanece com as mesmas
características.

1.3. Origem e 3R’s
A expressão reciclagem vem do inglês recycle, re = repetir e cycle = ciclo; e o termo surgiu
em 1970 devido às preocupações com o meio ambiente, principalmente após o primeiro choque
com o petróleo, em que o assunto fora tratado de forma mais rigorosa, surgindo assim, a
necessidade da reciclagem do petróleo como estratégia importante. Esse termo reciclagem
ganhou maior importância no final da década de 1980, após a constatação de que o petróleo e
outras matérias primas tratavam-se de fontes não renováveis e iriam se esgotar rapidamente, além
da falta de espaço para a disposição dos resíduos e outros dejetos no meio ambiente. Na maioria
dos processos, o produto reciclado se torna muito diferente do original. Baseado na preservação
do meio ambiente, o processo para chegar à reciclagem conta com a técnica dos 3 R’s = Reduzir,
Reutilizar e Reciclar.
Reduzir – Consiste no trabalho de redução do lixo produzido, evitando a acumulação e melhoria
da sua gestão.
Reutilizar – Consiste em utilizar novamente um produto que seria o lixo o seu destino final.
Reciclar – Consiste em reaproveitamento dos materiais como matéria-prima para um novo
produto.

1.4. Produtos recicláveis
São diversos os tipos de materiais, que podem ser reciclados, mas, há também os que não podem,
conforme tabela a seguir:
Tabela 1 – Materiais recicláveis e não recicláveis:
RECICLÁVEL

NÃO RECICLÁVEL

Papel, jornais e revistas

Etiqueta adesiva

Folhas de caderno

Papel carbono

Formulários de computador

Fita crepe

Caixas em geral

Papéis sanitários

Aparas de papel

Papéis metalizados

Fotocópias

Papéis parafinados

Envelopes

Papéis plastificados

Provas

Papéis sujos

Rascunhos

Guardanapos

Cartazes velhos

Bitucas de cigarros

Papel de fax

Fotografias

Metal
Lata de folha de flandres (lata de óleo,
salsicha, leite em pó etc)
Latas de alumínio
Sucatas de reformas

Esponjas de aço e canos

Vidros
Embalagens

Espelhos

Garrafas de vários formatos

Vidros planos

Copos

Lâmpadas, cerâmica, porcelana, tubos de TV
– gesso.

Plásticos
Embalagens de refrigerantes

Cabo de panelas

Embalagens de material de limpeza

Tomadas

Copinhos de café

Embalagens de biscoito

Embalagens de margarina, canos e tubos,
sacos plásticos em geral.

Misturas de papel, plásticos e metais.

2- RECICLAGEM E COLETA SELETIVA

2.1- Coleta Seletiva
A coleta seletiva é um sistema de recolhimento de materiais recicláveis dos papéis,
plásticos, vidros, metais e orgânicos, previamente separados de onde fora gerado. O destino
desses materiais é nas indústrias recicladoras ou aos sucateiros.
São quatro as modalidades de coleta seletiva: domiciliar, em postos de entrega voluntária, em
postos de troca e por catadores.
A domiciliar são coletadas pelos veículos das prefeituras que passam pelas residências em
dias e horários específicos, divergentes dos dias da coleta normal.
A coleta em PEV (Posto de Entrega Voluntária) ou LEV (Locais de Entrega Voluntária)
utiliza containers ou pequenos depósitos, colocados em pontos fixos, onde o cidadão deposita os
materiais recicláveis.

A coleta seletiva em postos de troca se baseia em troca do material entregue por algum
bem ou benefício. Deve haver um investimento em educação na conscientização da população
com o objetivo de maior participação voluntária em programas de coleta seletiva, que
conseqüentemente, diminui os custos de administração.
Os catadores são pessoas que usam como unico meio de sobrevivência o recolhimento a
reciclagem para vender os produtos coletados. Eles selecionam e recolhem os materiais tanto nas
ruas quanto diretamente nos lixões.

No processo de coleta para reciclagem é necessário que faças uma separação prévia dos
diversos tipos de lixo, respeitando as seguintes etapas:
Primeiro Passo: Separar as embalagens usadas por tipo de material e prepará‐las para a sua colocação
em ecopontos.

Segundo Passo: Escorrer e enxaguar as embalagens usadas, para que os restos dos produtos que
estavam no seu interior não provoquem maus cheiros enquanto as guardamos em casa.

Terceiro Passo: Sempre que possível, espalmar as embalagens para reduzir o espaço que ocupam em
casa e tornar mais fáceis as idas ao ecoponto.

Por último: não esquecer de retirar as rolhas e as tampas, das embalagens, quando não são feitas do
mesmo material que a respectiva embalagem.

Depois é só colocar as embalagens nos sítios apropriados, de acordo com a cor para o específico
material:

Símbolos da reciclagem por material

Para a reciclagem dos resíduos, há instaladas de norte a sul do Brasil, Empresas ‐ unidades
industriais capacitadas em reciclar resíduos ou qualquer outro material, transformando‐os em outros
produtos utilizáveis, como por exemplo, a COMPAM, que atende os clientes interessados em vender o
seu material.

No Brasil, as prefeituras das cidades de Curitiba (PR),Itabira (MG), Londrina (PR), Santo
André (SP), Santos (SP), Diadema (SP) e Goiânia (GO), fornecem os serviço de coleta seletiva a
cem por cento das residências.

2.2‐ Simbologia e Cores da Coleta Seletiva para a Reciclagem:

Símbolo Internacional da reciclagem
Os containers utilizados para a coleta seletiva voluntária em todo mundo são identificados por
cores padronizadas.
Para o plástico há uma simbologia específica.
No Brasil, com o objetivo de facilitar a etapa de triagem dos resíduos plásticos a serem enviados
para a reciclagem, foi criada a norma (NBR 13230) da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Por meio dela foram padronizados os símbolos que identificam os diversos tipos de resinas (plásticos)
virgens e são identificados por números:

1‐

PET

2‐

PEAD

3‐

PVC

4‐

PEBD

5‐

PP

6‐

OS

7‐

OUTROS

2.3- Importância da Reciclagem:
A partir da década de 1980, houve um aumento significativo da produção de embalagens e
produtos descartáveis, assim como da produção de lixo, principalmente nos países desenvolvidos.
Muitos governos e ONGs estão cobrando de empresas posturas responsáveis, com a afirmação de que o
crescimento econômico deve estar aliado à preservação do meio ambiente. Atividades educativas e de
ações como campanhas de coleta seletiva de lixo e reciclagem de alumínio e papel, já são comuns em
várias partes do mundo.

O reaproveitamento dos materiais reciclados contribui para a economia dos recursos
naturais da Terra, economia de energia e diminuição das lixeiras e incineração,
conseqüentemente, diminuição da poluição. Os resultados da reciclagem são expressivos tanto no
campo ambiental, como nos campos econômico e social.
A reciclagem contribui para a redução do acumulo de resíduos no meio ambiente, que além de
preservar o meio ambiente também gera riquezas. Esta reciclagem contribui para a diminuição
significativa da poluição do solo, da água e do ar. Muitas indústrias estão reciclando materiais como uma
forma de reduzir os custos de produção. A reciclagem também reduz a produção de mais materiais
novos como o papel que contribui com o desmatamento, emissões de gases como metano e gás
carbônico; as agressões ao solo, ar e água; entre outros muitos fatores negativos.

No aspecto econômico, a reciclagem contribui para a racionalização dos recursos
naturais e a sua reposição para os que são renováveis.
Um outro benefício da reciclagem é a quantidade de empregos gerados nas grandes cidades. Muitos
desempregados estão buscando trabalho neste setor e conseguindo renda para manterem suas famílias.
Além de proporcionar melhora na qualidade de vida por causa das melhorias ambientais, ela gera muitos
postos de trabalho e rendimento para pessoas que vivem nas camadas mais pobres, como os carroceiros
ou catadores de papel, que vivem da venda de sucatas, papéis, alumínio e outros materiais recicláveis
deixados no lixo. Cooperativas de catadores de papel e alumínio já são uma boa realidade nos centros
urbanos do Brasil.

Sacolas feitas com papel reciclável

Muitos também trabalham na coleta ou na classificação de materiais para a reciclagem. Por ser
um trabalho penoso, pesado e sujo, não tem grande poder atrativo para as fatias mais qualificadas da
população. Por outro lado, para muitas pessoas que trabalham na reciclagem (em especial os que têm
menos educação formal), a reciclagem é uma das únicas alternativas de ganhar o seu sustento. E, para
esses trabalhadores, deve haver uma educação no que se refere ao manuseio de resíduos, que deve ser
feito de maneira cuidadosa, para evitar a exposição a agentes causadores de doenças.

Diversos materiais como, por exemplo, o alumínio pode ser reciclado com um nível de
reaproveitamento de quase 100%. Derretido, ele retorna para as linhas de produção das indústrias de
embalagens, reduzindo os custos para as empresas.
Outro dado interessante é que já é comum nos grandes condomínios a reciclagem do lixo. Tanto nas
cidades como na zona rural a reciclagem acontece. Na zona rural, o lixo orgânico é utilizado na
fabricação de adubo orgânico para ser utilizado na agricultura.

2.4‐ Exemplos de Produtos Recicláveis:

‐ Vidro: potes de alimentos (azeitonas, milho, requijão, etc), garrafas, frascos de medicamentos, cacos de
vidro.
‐ Papel: jornais, revistas, folhetos, caixas de papelão, embalagens de papel.
‐ Metal: latas de alumínio, latas de aço, pregos, tampas, tubos de pasta, cobre, alumínio.
‐ Plástico: potes de plástico, garrafas PET, sacos pláticos, embalagens e sacolas de supermercado.

É importante a conscientização da reciclagem e a prevenção de problemas com o meio ambiente
desde a infância, para que seja incutido nas crianças, a educação ecológica, com o objetivo de crescerem
já com a consciência da economia e preservação dos recursos naturais renováveis e não renováveis. A
criança é mais tolerante e flexível, aprende com facilidade e realiza o que aprendeu com muito mais
eficiência.

Essa conscientização desde a infância resulta na formação de adultos mais responsáveis e
participantes na sociedade. Nas escolas, muitos alunos são orientados pelos professores a separarem o
lixo em suas residências.

3‐ RESULTADOS E SOLUÇÕES:

3.1‐ Garrafas Plásticas Crystal:
Foi pensando na sustentabilidade que a Crystal, marca de águas da Coca-Cola Brasil, A
desenvolveu uma campanha de lançamento da Crystal Eco 500 ml sem gás, com o objetivo de
incentivar as pessoas a reciclar torcendo a garrafa antes de descartá-la, criando uma atitude
positiva para o meio ambiente. A campanha foi iniciada na praça onde ocorreu um festival em
Paulínia em São Paulo (o SWU), com filmes de propagandas de 30 segundos, em novembro de
2011. Chegando para o restante do mercado a partir de janeiro de 2012.
A garrafa Eco, também chamada de crushable (em inglês), é produzida através do processo de sopro
convencional, mas com pré‐formas com base diferenciada, de modo que a distribuição e estrutura da
garrafa garantam performance mecânica.

A nova garrafa de água mineral sem gás, de 500 ml, que adota uma série de diferenças em relação às
demais garrafas do gênero. A embalagem utiliza a tecnologia PlantBottle, que além de usar 20% menos
PET, e ser mais leve de 15,6 gramas para as atuais 12 gramas, até 30% da matéria tem origem no etanol
da cana de açúcar, e não no petróleo, reduzindo em cerca de 25% as emissões de dióxido de carbono.
Para simbolizar mais este avanço tecnológico na sustentabilidade das embalagens, a garrafa também
pode ser torcida pelos consumidores diminuindo em até 37% o seu volume e facilitando no transporte e
armaenagem das garrafas 100% recicláveis. Além disso, A Crystal Eco tem uma tampinha menor, com 0,8
gramas a menos de polipropileno (um tipo de plástico) que as anteriores, já utilizada em outras bebidas
da marca.

A inovação demandou um ano de adaptação das máquinas e mais de 10 milhões de reais em
investimento, segundo a empresa.

Há uma preocupação com o desenvolvimento sustentável, levando em conta todos os processos, desde
a fabricação até o descarte de embalagem. Lançar a Crystal Eco num evento como o SWU é uma grande
oportunidade para levarem essa preocupação para os jovens, convidando a todos para se juntarem a
uma causa tão importante como a preservação do meio ambiente. Com isso, pode ser reforçada a ideia
de que as escolhas no dia a dia podem contribuir para um mundo mais sustentável
O lançamento da Crystal Eco conta com o apoio de entidades como o Instituto Akatu, a Conservação
Internacional, a SOS Mata Atlântica e o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento
Sustentável (CEBDS), cujas marcas estão estampadas no rótulo da garrafa.

Estimular atitudes individuais e promover ações de mobilização que auxiliam na melhoria da qualidade
de vida e na conservação ambiental são prioridades da SOS Mata Atlântica. Por isso, a Rede das Águas da
SOS Mata Atlântica apoia essa iniciativa que fomenta a reciclagem, o uso de matérias‐primas menos
agressivas e mudanças de comportamento. Torcendo para que essa atitude ajude a diminuir a pressão
sobre os recursos naturais, escassos e essenciais à vida, como a água e a floresta.

Ficha Técnica:
TÍTULO: “Ecoflex”
PRODUTO: Crystal
CLIENTE: Coca‐Cola
DURAÇÃO: 1X30”
AGÊNCIA: NBS
CRIAÇÃO: Fernando Barcellos , Arthur Pires e Sabrina Villar
DIREÇÃO DE CRIAÇÃO: Pedro Feyer e André Lima
PRODUTOR AGÊNCIA/RTVC: Andrea Metzker / João Maia e Paula Alimonda
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Hoje, 98,2% das latas de alumínio e 55,6% das garrafas PET são recicladas.

3.1.1‐ Garrafas do Futuro:

A Coca‐Cola Brasil tem uma linha de embalagens sustentáveis, contribuíndo com a natureza. Além da,
Plant Bottle (uma embalagem feita até 30% à base de cana‐de‐áçucar, uma fonte renovável que diminui
a dependência do petróleo e emite menos CO2) e a nova Crystal Eco (garrafa flexível que depois de
usada pode ser totalmente retorcida, ocupando menos volume), tem a Bottle‐to‐Bottle que são garrafas
feitas do PET reciclado de outras garrafas. A forma mais inovadora de reciclar o PET desenvolvida até
hoje. Essas embalagens acabam abrindo mais espaços para a sustentabilidade.

3.2 – Reciclagem Cartões PVC:

Programa de Reciclagem de cartões plásticos, pilhas e baterias

Quando jogados no lixo comum, cartões plásticos ou magnéticos, pilhas e baterias vão parar em aterros
sanitários ou lixões a céu aberto, onde começam a se decompor, contaminando o meio ambiente. Os
cartões são nocivos porque contém substâncias não biodegradáveis, como chips, tintas e tarjas
magnéticas. Já as pilhas e baterias contêm metais pesados como mercúrio, chumbo, cádmio, níquel,
entre outros. Esses elementos são altamente tóxicos e causam danos ao solo, águas, fauna e flora.
Com o Programa de Reciclagem, depois de recolhidos e armazenados corretamente, esses materiais
serão encaminhados a empresas especializadas em reprocessamento. Dos cartões plásticos e magnéticos
serão retirados elementos para a fabricação de materiais plásticos. Das pilhas e baterias, sais e óxidos
para a produção de materiais refratários.

Cartões de PVC

Pela primeira vez no Brasil, a população tem acesso ao Programa de Logística Reversa de Cartões. O
programa tem como objetivo reciclar de maneira segura e correta os cartões de PVC (matéria‐prima
utilizada em cartões de crédito, fidelidade, crachás, credenciais etc).
Três unidades coletoras, pertencentes ao Programa, já foram instaladas nas estações Sé, Conceição e
Tietê, do metrô de São Paulo. A estimativa é que quatro milhões de usuários por dia poderão fazer o
descarte. O objetivo é engajar o cidadão comum, pois quando o usuário decide se desfazer de seus
cartões, seu comportamento é diferente de quando descarta uma garrafa ou uma embalagem qualquer,
por motivos de segurança. Isso por que sua identidade, de alguma maneira, está contida nas
informações que estes cartões carregam.

A solução para esse tipo de situação foi a de criar uma máquina que não consome energia elétrica e que
por meio de um dispositivo é capaz de em poucos segundos triturar o material ali mesmo na frente do
usuário. Além de o quesito segurança ser 100% atendido, o dispositivo possui um contador que registra
essa operação e sabe exatamente quantos cartões estão sendo destruídos. O usuário insere o cartão no
devido local, gira a manivela e o cartão é cortado conforme o giro. Onde o cartão fica armazenado nessa
caixa fechada em segurança.

A coletora corta o cartão em pontos estratégicos, inutilizando inclusive chips e tarjas magnéticas, e seu
acionamento é manual para economizar energia elétrica e facilitar a instalação.
No Brasil a estimativa é de que exista mais de 680 milhões de cartões, cerca de três cartões por
habitante, de acordo com a Associação Brasileira de Cartões de Crédito (Abecs). Este volume empilhado
superaria a altura de 900 prédios ou o maior edifício localizado em Dubai.

Além disso, os cordões também são recicláveis e podem ser aproveitados após a higienização.

O Programa foi implantando junto com o Metrus (Instituto de Seguridade Social) para os funcionários do
Metrô – SP, e entre o período de lançamento – de novembro de 2011 a março de 2012 – já foram
recolhidos 32% da quantidade fabricada em 2010.

Essa é uma boa oportunidade de descartar estes materiais de forma consciente, uma vez que a
reciclagem dos plásticos economiza até 50% da energia gasta em sua produção.

3.3‐ Reciclagem em Construções Cívis:

Com a evolução tecnológica e a preocupação contínua pela preservação do meio ambiente, cientistas,
engenheiros ou pessoas comuns desenvolveram técnicas para a construção civil usando materiais
recicláveis como o pneu, as garrafas PET e o isopor. Esta estratégia, além de gerar menos lixo como o
entulho, resulta em uma boa economia no final da obra.

A indústria da construção civil é responsável por uma grande parte do lixo produzido nas grandes
cidades. As empreiteiras produzem milhares de quilos de entulho. Os resíduos de constuição cívil são
gerados quer por demiloções, obras em processo de renovação, quer por edificações novas, em razão do
disperdício de materias resultante da característica artesanal da contrução. No Brasil, 98% das obras
utilizam métodos tradicionais. Estes, por lei, não podem ser depositados em aterros sanitários e terrenos
baldios. Isto gera um grande problema para as metrópoles. No atual contexto global, é fundamental
melhorar e otimizar os processos de construção. Uma das possíveis soluções seria o uso de materiais
recicláveis.

Entretando a reciclagem de entulho entra como uma solução para os materiais que são inevitavelmente
perdidos, além de diminuir os impactos ambientais.
A recilagem transforma as montanhas de materiais desordenados de construção, em pilha de matéria‐
prima, que serve tanto para obras prediais como para obras públicas.
Já existem experimentos que usam o EPS (isopor) reciclado e garrafas PET para produzir blocos para a
construção civil. Os blocos são chamados de ISOPET. Eles são encaixados e cobertos por uma fina
camada de concreto leve. Com essa medida, a necessidade de produtos como areia grossa e fina – que é
escassa em muitas regiões – deixa de ser prioritária. Essa prática também reduz o consumo de energia
elétrica, fato que reduz substancialmente o valor final da obra.

Um dos pontos positivos do uso desses materiais alternativos é que, no caso do pneu e do isopor, pela
especificidade da sua composição química, eles produzem um resultado térmico muito bom. Eles
mantêm a temperatura estável dentro do imóvel. Ou seja: no inverno se tem uma casa mais quente, e
no verão mais fresca.

3.3.1 – A Casa Sustentável:
Casa de ‘lixo’ – Reciclavel

Em Tulsa no Novo México, no meio do deserto, existe uma sociedade alternativa que gosta de ser
chamada de hippie chique. Composta por 70 casas, que não tiram nem energia, nem água da rede. O
Ron é o construtor do projeto e morador.

O projeto tem como principal vantagem um custo zero quando a casa fica pronta. Não há custo com
conta de água ou luz. As casas usam materiais pouco convencionais. As paredes da estrutura são feitas
de pneus empilhados e barro. As outras têm latinhas e garrafas plásticas ou vidros em vez de tijolos. Os
fundos das casas são aterrados, para conservar a temperatura e todos os cômodos ficam de frente para
o sol. Pois no inverno o sol fica mais baixo no horizonte e penetra até o fundo da casa, aquecendo‐a. Mas
no verão fica mais alto, então a casa recebe menos calor. E se ficar quente demais, há um sistema de ar
condicionado natural. O ar é capturado de fora, passa dez metros pela tubulação enterrada sai gelado.

Os
eletrodomésticos
são
tocados
a
energia
E no meio do deserto, ele cultiva uma pequena horta dentro de casa.

solar

ou

eólica.

A casa pode ser auto‐suficiente também em alimentos, cultiva uvas, bananas e verduras, tomate direto
do pé.

A horta‐jardim e a fonte, onde são criados os peixes, são o sistema de tratamento de esgoto da casa. A
água usada, primeiro passa por um filtro bem artesanal, feito basicamente com pedras e areia. Depois
vai para o jardim, onde o esgoto ajuda a alimentar as plantas. Passa pela fonte e está limpa o suficiente
para voltar para o sistema, onde é usada para a descarga dos banheiros. E é esse ciclo interminável que
permite que uma casa dessas no meio do deserto possa ser auto‐suficiente em água apenas com as
chuvas.

Vantagens:


Aquecer e resfriar-se naturalmente



Recolher a sua própria energia solar e eólica



Captação de sua própria água da chuva e da neve derretida



São construídos inteiramente de materiais naturais e reciclados



Conter e tratar seus esgotos no próprio local



Produzir uma quantidade significativa de alimentos



São construídas utilizando os subprodutos da sociedade moderna, como latas, garrafas e
pneus

A casa modelo é a do criador do projeto, Michael Reynolds. Porque teve a petulância de propor fazer
casas com lixo, nos anos 70, teve sua licença de arquiteto cassada. Mas ela foi devolvida, e com honras,
quando a sustentabilidade passou a ser necessidade.

O visionário quer fazer as casas sustentáveis em escala, massificar a produção e mostrar que é possível
construir uma cidade inteira sem infraestrutura super cara. Reutilizando os materias para a construção
das casas, pensando em no planeta e em um mundo mais sustentável.

3.4 – Livros de Papel Sintético:

Um papel sintético fabricado com plástico descartado pós–consumo foi desenvolvido na Universidade
Federal de São Carlos (UFSCar) e testado em uma planta piloto da empresa Vitopel, fabricante de filmes
flexíveis com fábrica em Votorantim, no interior paulista.

Produzido em forma de filmes, são resistentes, permitem a escrita de caneta esferográfica, caneta de
ponta porosa e grafite. Essa é a tecnologia do livro de plástico, feito com plástico reciclado pós‐consumo,
aqueles que já foram usados em sacolas, embalagens e rótulos. Além de que o material pode ser
empregado em rótulos de garrafas, outdoors, tabuleiros de jogos, etiquetas, livros escolares e cédulas de
dinheiro. Por ser um papel sintético, ele é indicado para aplicações que necessitam de propriedades
como barreira à umidade e água sendo resistente.
Os novos livros terão características especiais: impermeabilidade, resistência a rasgos e amassos, e uma
economia de 20% na tinta de impressão, pois o plástico absorve menos tinta que o papel. Além disso,
quando o conteúdo do livro estiver defasado ou o estrago for muito grande, eles também podem ser
reciclados.

O grande diferencial desse processo é fabricar um papel sintético com material totalmente reciclado. O
produto final é feito a partir da resina virgem, com a vantagem que se aproveita o material que iria para
o aterro sanitário ou lixões.

Como o processo ainda está em desenvolvimento e a aceitação do mercado está boa devido à essa fase
de sustentabilidade, a empresa está à procura de fornecedores de material reciclado para continuar os
testes em escala ampliada.

A tecnologia utilizada na fabricação do papel sintético é a mesmo que a dos filmes flexíveis de
polipropileno, um plástico de fácil modelagem e coloração, utilizado na produção de embalagens de
alimentos, tubos de carga de caneta esferográficas, rótulos e até prancha de bodyboard.

No processo desenvolvido na universidade, os plásticos, depois de limpos e moídos, recebem a adição de
partículas minerais como brilho, brancura, contraste, dispersão e absorção de luz e resistência mecânica
ao rasgamento, tração e dobras. A mistura é colocada em uma máquina extrusora a altas temperaturas,
onde amolece e se funde. No final, o material transforma‐se em uma folha grande fina, semelhante a um
papel fabricado com celulose, que é enrolada e cortada de acordo com a aplicação.

Principais vantagens:


Maior durabilidade



Maiores resistências química e à água/umidade



Melhor aspecto (qualidade) visual



Maior resistência a intempéries



Menores impactos ambientais

Esses livros serão utilizados nas escolas técnicas e FATECs do estado de São Paulo. Serão 260 mil livros
didáticos. Para isso serão usadas 170 toneladas de Vitopaper, nome comercial da matéria prima. A
tecnologia desenvolvida para a reutilização do plástico é da Vitopel, terceira maior produtora de filmes
flexíveis do mundo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A reciclagem no mundo atual deve estar presente em todos os materiais que sejam possíveis a
reciclagem.

Conforme o mundo vai se desenvolvendo e crescendo é comum que o lixo cresça em uma
grande escala também. E o crescimento econômico deve estar alinhado com a preservação do meio
ambiente. Então é essencial pensarmos mais em um futuro com novas educações, para que não acabe
nosso recursos e para que possamos ter qualidade de vida. É crucial o ensinamento desde a infancia,
para que as futuras gerações já cresçam conscientes do que e como deve ser feito para mantermos o
fututo.

Muito materiais são 100% ou pelo menos, quase 100% recicláveis, então não existem motivos
para não reciclá‐los, uma vez que os benefícios são bem maiores.

Como se pode observar, é importante a educação contínua para o homem no sentido de
conscientizar a utilização os recursos da natureza, pode‐se ter, muito em breve, um mundo mais limpo e
mais desenvolvido. Desta forma, pode‐se conquistar o tão sonhado desenvolvimento sustentável do
planeta.
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ANEXOS:
ANEXO 1 – Orientações:
Como Reciclar

Com a colaboração do consumidor, podemos facilitar ainda mais o processo de reciclagem. A
reciclagem do material é muito importante, não apenas para diminuir o acúmulo de dejetos, como
também para poupar a natureza da extração inesgotável de recursos. Veja como fazer a coleta seletiva e
dar a sua parcela de contribuição na preservação do meio ambiente.
Passo a passo:
1. Procure o programa organizado de coleta de seu município ou uma instituição, entidade assistencial
ou catador que colete o material separadamente. Veja primeiro o que a instituição recebe. Não adianta
separar, por exemplo: plástico, se a entidade só recebe papel.
2. Para uma coleta de maneira ideal, separe os resíduos em não‐recicláveis e recicláveis e dentro dos
recicláveis separe papel, metal, vidro e plástico.
3. Veja exemplo de materiais recicláveis:
‐ Papel: jornais, revistas, formulários contínuos, folhas de escritório, caixas, papelão, etc.
‐ Vidros: garrafas, copos, recipientes.
‐ Metal: latas de aço e de alumínio’, clipes, grampos de papel e de cabelo, papel alumínio.
‐ Plástico: garrafas de refrigerantes e água, copos, canos, embalagens de material de limpeza e de
alimentos, sacos.
4. Escolha um local adequado para guardar os recipientes com os recicláveis até a hora da coleta. Antes
de guardá‐los, limpe‐os para retirar os resíduos e deixe‐os secar naturalmente. Para facilitar o
armazenamento, você pode diminuir o volume das embalagens de plástico e alumínios amassando‐as.
As caixas devem ser guardadas desmontadas.
Atenção:
Os objetos reciclados não serão transformados nos mesmos produtos. Por exemplo, garrafas recicláveis
não serão transformadas em outras garrafas, mas em outros materiais, como solados de sapato.

Porque Reciclar

A quantidade de lixo produzida diariamente por um ser humano é de aproximadamente 5 Kg.
* Se somarmos toda a produção mundial, os números são assustadores.
* Só o Brasil produz 240 000 toneladas de lixo por dia.
* O aumento excessivo da quantidade de lixo se deve ao aumento do poder aquisitivo e pelo perfil de
consumo de uma população. Além disso, quanto mais produtos industrializados, mais lixo é produzido,
como embalagens, garrafas,etc.
Tipos de lixo:
‐
Doméstico (alimentos)
‐
Industrial (carvão mineral, lixo químico, fumaças)
‐
Agrícola (esterco, fertilizantes)
‐
Hospitalar
‐
Materiais Radioativos ( indústria medicina...)
‐
Tecnológico (TV, rádios)

Em torno de 88% do lixo doméstico vai para o aterro sanitário. A fermentação produz dois produtos: o
chorume e o gás metano.
Menos de 3% do lixo vai para as usinas de compostagem(adubo).
O lixo hospitalar, por exemplo, deve ir para os incineradores.
Apenas 2% do lixo de todo o Brasil é reciclado!!
Por quê?
Porque reciclar é 15 vezes mais caro do que jogar o lixo em aterros.
Nos países desenvolvidos como a França e Alemanha, a iniciativa privada é encarregada do lixo.
Fabricantes de embalagens são considerados responsáveis pelo destino do lixo e o consumidor também
tem que fazer sua parte. Por exemplo, quando uma pessoa vai comprar uma pilha nova, é preciso
entregar a usada.

Uma garrafa plástica ou vidro pode levar 1 milhão de anos para decompor‐se. Uma lata de alumínio, de
80 a 100 anos. Porém todo esse material pode ser reaproveitado, transformando‐se em novos produtos
ou matéria prima, sem perder as propriedades.
Separando todo o lixo produzido em residências, estaremos evitando a poluição e impedindo que a
sucata se misture aos restos de alimentos, facilitando assim seu reaproveitamento pelas indústrias.

Além disso, estaremos poupando a meio ambiente e contribuindo para o nosso bem estar no futuro, ou
você quer ter sua água racionada, seus filhos com sede, com problemas respiratórios.
Algumas Vantagens:


Cada 50 quilos de papel usado, transformado em papel novo, evita que uma árvore seja cortada.
Pense na quantidade de papel que você já jogou fora até hoje e imagine quantas árvores você
poderia ter ajudado a preservar.



Cada 50 quilos de alumínio usado e reciclado, evita que sejam extraídos do solo cerca de 5.000
quilos de minério, a bauxita.



Quantas latinhas de refrigerantes você já jogou até hoje?



Com um quilo de vidro quebrado, faz‐se exatamente um quilo de vidro novo. E a grande
vantagem do vidro é que ele pode ser reciclado infinitas vezes.

Agora imagine só os aterros sanitários: quanto material que está lá, ocupando espaço, e poderia ter sido
reciclado!



Economia de energia e matérias‐primas. Menos poluição do ar, da água e do solo.



Melhora a limpeza da cidade, pois o morador que adquire o hábito de separar o lixo,
dificilmente o joga nas vias públicas.



Gera renda pela comercialização dos recicláveis. Diminui o desperdício.



Gera empregos para os usuários dos programas sociais e de saúde da Prefeitura.



Dá oportunidade aos cidadãos de preservarem a natureza de uma forma concreta, tendo mais
responsabilidade com o lixo que geram.

Onde Reciclar

No Brasil existem unidades industriais com capacidade instalada para reciclar resíduos, e qualquer
outro material que possa ser reciclado. Distribuídas de norte a sul do país, estas unidades são empresas
transformadoras de matérias‐primas, fabricantes de embalagens, retomadores e recicladores.
A Compam é uma delas, fornecemos total apoio, e um serviço diferenciado para atender todos os
clientes interessados em vender o seu material. Para qualquer formação sobre este assunto, mande um

e‐mail para:
vendas@compam.com.br

ANEXO 2 – Informações:

Vantagens e Desvantagens da Reciclagem

Vantagens da Reciclagem:


Aumento do tempo de vida e maximização do valor extraído das matérias-primas;



Poupanças energéticas;



Conservação dos recursos naturais;



Desviam-se os resíduos dos aterros ou outras instalações de tratamento mais
poluidoras;



Participação activa dos consumidores, o que implica uma maior consciência ambiental;



Redução da poluição atmosférica e da poluição dos recursos hídricos;



Criação de novos negócios e mercados para os produtos reciclados.

Desvantagens da Reciclagem:


Custos de recolha, transporte e reprocessamento;



Por vezes, maior custo de materiais reciclados (em relação aos produzidos com
matérias-primas virgens);



Instabilidade dos mercados para materiais reciclados, os quais podem ser rapidamente
distorcidos por
alterações na oferta e procura (nacional ou internacional).
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Introdução:
O presente trabalho procura identificar a importância do tema Responsabilidade
Social e sua influencia na sociedade. Influência esta que determina algumas atitudes.
Atitudes políticas, sociais, ambientais e econômicas. É sabido que, nos dias de hoje, a
Responsabilidade Social é vista como algo benéfico para a sociedade.
A explanação das atitudes de ações socialmente responsáveis no âmbito da politica,
economia e da sociedade e seus benefícios podem ser associadas ao êxito deste pensamento
que se intensifica na década de 1960, porém é a partir da década de 2000 que se torna
conceitualmente importante para a manutenção da qualidade de vida das pessoas.

1) Noção de Responsabilidade Social
1.1) Contexto Atual
O conceito de Responsabilidade Social é, hoje, de tal importância que não se pode
negar sua influência quando da tomada de decisões da sociedade, Governo como das
organizações. Ele foi se impregnando na concepção social ao longo do tempo que é de modo
inevitável se pensar em ações individuais, coletivas ou empresariais sem o respaldo deste
conceito.
O conceito de Responsabilidade Social sofreu ao longo dos anos modificações que
alteraram o sentido por detrás dessa expressão. É claro que este conceito está intimamente
ligado à cultura, política e ética das diferentes sociedades a que se está inserido. Portanto,
como concepção social, este conceito pode sofrer variações entre as diferentes sociedades
do globo, no entanto sua forma, estrutura e ideologia são universais.
Segundo a ISO 26000, norma internacional de Responsabilidade Social, o conceito se
expressa pelo desejo de se assumir atitudes éticas e de se responsabilizar pelas mesmas. A
responsabilidade social está integrada em toda a organização, em toda a vida social e leva
em conta os interesses de todas as partes. Os sete princípios da responsabilidade social
segundo a ISO são: Accountability, prestação de conta ao governo e a sociedade,
transparência, comportamento ético, respeito pelos interesses dos diferentes grupos,

respeito pelo Estado de direito, pelas normas internacionais de comportamento e pelos
direitos humanos.
Assim como relata Roberto Fonseca Vieira em seu trabalho ‐ A INICIATIVA PRIVADA
NO CONTEXTO SOCIAL, Exercício de Cidadania e Responsabilidade Social‐ no decorrer do
tempo, a expressão como conceito foi modificada várias vezes, sempre acompanhando a
evolução dos pensamentos das sociedades. Nos tempos modernos o conceito está
intimamente ligado à questão empresarial. Ele é entendido, conforme o instituto Ethos,
como forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos
os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais que
impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos
ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a
redução das desigualdades sociais.
Porém, a pluralidade de conceitos causa uma distorção voluntária, uma vez que
grupos de interesses conflitantes têm dúvidas sobre “quem” ou que partes da sociedade o
conceito deve prevalecer ou atingir. A sociedade é formada por muitos grupos, cada um com
interesses particulares, muitas vezes conflitantes entre si; a responsabilidade social vem,
assim, dar suporte à forma como a empresa pode atender verdadeiramente ao interesse
público, sem perder sua característica de unidade econômica e de obtenção de lucro.

1.2) Diferentes visões sobre um mesmo tema

Para Richard Eells e Clarence Walton, a responsabilidade social está conectada a
questões e princípios éticos adotados pela empresa no que cerne aos problemas de ordem
social que ela enfrenta. Surge aqui a ideia de empresa como elo entre sociedade, indivíduos
e governo, enquanto instrumento capaz de melhorar a qualidade de vida via
desenvolvimento econômico. Identifica‐se, pois, o grupo de acionistas que se interessam em
ser reconhecidos e assumir ações pela sociedade como socialmente responsáveis.
Archie Carrol, professor da universidade de Georgia, por sua vez, afirma que o
conceito deve ter necessariamente um respaldo econômico, legal e ético, concentrando‐se,
em princípio, na questão do quanto custa para a empresa ou para as pessoas adotarem e
serem socialmente responsáveis e não o simples fato de adotar tais comportamentos. Aqui
se observa o grupo que somente toma atitudes deste tipo se estas não representarem
grandes custos ou obstáculos pra a empresa.
Para o Instituto de tecnologia brasileiro, Responsabilidade Social é o reconhecimento
presente nos cidadãos/ organizações, individualmente e em conjunto, dos seus deveres
para com a comunidade em que vivem e a sociedade em geral. Este conceito se fundamenta
no princípio de que, em maior ou menor grau, as ações individuais sempre têm algum
impacto (positivo ou negativo) na vida de outros cidadãos e da coletividade. Já na visão de
Harold Koontz e Cyril O'Donnell, responsabilidade social é “uma obrigação pessoal de cada
um de quando age em seu próprio interesse, garantir que os direitos e legítimos interesses
dos outros não sejam prejudicados (...)”. “O indivíduo, certamente, tem direito de agir e falar
em seu próprio interesse, mas precisa sempre ter o devido cuidado para que esta liberdade

não impeça os outros de fazerem à mesma coisa”. Responsabilidade Social vista como a
obrigação cidadã dos indivíduos e das organizações.
Friedman, pai do liberalismo econômico, assim como outros estudiosos
conservadores, parte do princípio de que a prática de uma gestão socialmente responsável
está em desacordo com a economia de mercado, representando um ônus para a empresa,
um custo adicional que reduz sua eficácia. “Responsabilidade social é um comportamento
antimaximização de lucros, assumido para beneficiar outros que não são acionistas da
empresa”. Unicamente se adota atitudes responsáveis se essas forem proporcionar lucros
para a empresa em questão.
Como conceito ligado ao terceiro setor a responsabilidade social está associada à
transformação da realidade social. O Terceiro Setor pode ser definido como sendo o
conjunto das entidades da sociedade civil com fins públicos e não lucrativos. Diferente do
conceito de Responsabilidade Social, o Terceiro Setor está mais intimamente ligado à
questão do voluntariado. Existe uma estrutura que define as instituições ligadas ao Terceiro
Setor das outras instituições, que são:



Formação social Constituída: ter alguma forma de institucionalização, legal ou não,
e uma formalização de regras e procedimentos que assegurarem a sua permanência por
um período mínimo de tempo.



Estrutura básica não governamental: devem ser privadas, ou seja, não são ligadas
institucionalmente a governos.



Gestão própria: realizam suas próprias gestões, não sendo controladas
externamente.



Sem fins lucrativos: a geração de lucros ou excedentes financeiros deve ser
reinvestida integralmente na organização. Estas entidades não podem distribuir
dividendos de lucros aos seus dirigentes.



Trabalho voluntário: possui mão‐de‐obra voluntária, ou seja, que não é remunerada.
Podemos perceber que a conceituação de Responsabilidade Social é ainda

discrepante em alguns aspectos dependendo do grupo a que a está interpretando e o
contexto a que esta inserida. Porém, é certo que este conceito é de fundamental importância
para a manutenção das relações humanas e dos processos produtivos das organizações.
Podemos integrar todos estas diferentes visões práticas sobre o tema em um simples
pensamento: ser responsavelmente social significa agir com ética e justiça para que as
necessidades do presente sejam satisfeitas sem prejudicar a sociedade a ponto de as novas
gerações não terem a capacidade de satisfazerem suas próprias necessidades. Este último
tópico pode ser confundido com a sustentabilidade, que é um conceito contido dentro da
responsabilidade social; não se pode pensar em ações socialmente responsáveis sem a
sustentabilidade, uma vez que este conceito determina o uso consciente dos recursos
disponíveis, qualquer tipo de recurso, ambientais, políticos ou sociais, para que a sociedade
como um todo e também as futuras vivam de forma justa.

O conceito, contudo, ainda vem sofrendo suas alterações e aos poucos é de tal
maneira assimilada pela sociedade que se torna uma coisa única e respeitada por todos em
sua integridade. Por enquanto, as pessoas e organizações que se sentem na obrigação e
responsabilidade de serem socialmente responsáveis o são.

1.3) Conceito alinhado à sustentabilidade
A Sustentabilidade é um conceito extremamente definido e sistêmico que relaciona,
principalmente, a continuidade e manutenção dos aspectos econômicos, sociais, culturais e
ambientais da sociedade humana presente para, não só as futuras gerações, mas como para
garantir a qualidade de vida da presente. É um meio estabelecer atividades humanas
conscientes, de tal forma, que a sociedade e seus membros preencham suas necessidades e
expressar o seu maior potencial no presente, preservando a biodiversidade e os
ecossistemas naturais sem prejudicar sua dinâmica natural de vida.
Podemos trazer os exemplos das reuniões internacionais sobre sustentabilidade
para relaciona‐lo com a Responsabilidade Social dos Governos com suas respectivas
sociedades e de todas as Nações, como um todo. Como um exemplo destas reuniões a Rio
+20 traduz o “desejo” ou, pelo menos a obrigação, dos Estados para com este tema.
A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio + 20,
está sendo realizada de 13 a 22 de junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro. Tem como
MOTE principal a definição da agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas
décadas.

O objetivo da Conferência é a renovação do compromisso político das Nações com o
desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do progresso e das lacunas na
implementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do
tratamento de temas novos e emergentes.
As Discussões serão tomadas em nove dimensões: gestão das emissões de gases de
efeito estufa, recursos hídricos, resíduos sólidos, energia, transporte, construções
sustentáveis, compras públicas sustentáveis, turismo sustentável e alimentos sustentáveis.

2) Responsabilidade Social nas Empresas (RSE):
2.1) Conceito lidado à Globalização
A responsabilidade social nas empresas é uma noção que vem crescendo
exponencialmente na ultima década, não só pela preocupação de pessoas, organizações
filantrópicas como também pelos Governos, com a qualidade de vida para todos os cidadãos
e a ética nos negócios. Este súbito interesse que todos adquiriram para com a “saúde do
mundo e das pessoas que o habitam” talvez seja devido à própria globalização e da
necessidade de se construir um mundo onde as relações sociais e empresariais sejam mais
justas.
O Instituto Ethos, referência em relação ao tema presente, conceitua da seguinte
forma: “Responsabilidade social empresarial é uma forma de conduzir os negócios que
torna a empresa parceira e corresponsável pelo desenvolvimento social da sociedade”, é
ainda, “a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa para

com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas
empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando
recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e
promovendo a redução das desigualdades sociais”.
Uma empresa socialmente responsável é aquela que possui a sensibilidade para
ouvir os interesses das diferentes partes e proporcionar justamente as condições para que
todos se satisfaçam com o negócio; acionistas, funcionários, prestadores de serviço,
fornecedores, consumidores, comunidade, Governo e meio ambiente. A empresa
socialmente responsável também se preocupa em atender às demandas de toda a
sociedade, não apenas dos acionistas ou proprietários; de maneira simples pode‐se dizer
que a empresa socialmente responsável é aquela que tem os interesses da comunidade
incorporados em seus negócios.
Desnecessário dizer que para que uma empresa seja socialmente responsável é
preciso que haja coerência e harmonia entre suas ações e sua política. Ou seja, se a empresa
discursa pelo alinhamento de suas práticas mercantis com o bem‐estar da sociedade ela
deve exercer suas ações em função disso.

2.2) A RSE (Responsabilidade Social Empresarial) na prática
A Pesquisa do instituto Akatu de 2006/2007 já mostrava o desejo crescente dos
brasileiros de que houvesse interferência do Estado no sentido de obrigar ou fomentar a
ação das empresas no campo da responsabilidade social empresarial (57% dos brasileiros

esperavam essa interferência em 2004 e o número cresceu para 64% em 2006). Diversas
pesquisas mostram que o consumidor está deixando de valorizar os atributos de caráter
mais operacional das marcas e está cada vez mais valorizando a contribuição social da
empresa à qual a marca está ligada.
No estudo do Akatu de 2006/2007, 51% dos entrevistados concordavam com a
afirmativa de que a empresa deveria “estabelecer padrões éticos mais elevados, indo além
do que é determinado pela lei, ajudando ativamente a construir uma sociedade melhor para
todos”.
No estudo da Edelman deste ano, o público pesquisado era convidado a avaliar quais
atributos uma empresa precisa ter para se tornar mais confiável. No topo da lista, aparece
alta qualidade dos produtos e serviços oferecidos. No entanto, todos os outros atributos
ligados a capacidades operacionais e de liderança no mercado deixaram de ser importantes,
dando lugar a atributos sociais.

2.3) Visão geral
Podemos perceber em um cenário nacional que muitas empresas já assimilaram o
conceito da Responsabilidade Social em suas respectivas gestões e até em seu MVV, Missão
Visão e Valores, e se comprometem a seguir ações que respeitem tal forma de pensar.
Percebe‐se que estas empresas investem na relação ética e transparente de seus negócios,
na qualidade e a satisfação de todos os públicos com que se relacionam.

Em última análise, o ideal de empresa socialmente responsável seria, por exemplo,
que as empresas de medicamentos fossem, na realidade, empresas de saúde; as empresas
automobilísticas, empresas de transporte e mobilidade, ou seja, cada categoria de negócio
exerceria sua verdadeira função social; não somente sua atividade empresarial. Bem obvio
dizer que este estado de compromisso com a sociedade é bastante utópico para os dias de
hoje.

2
.4)
Impo
rtânc
ia do
tema
N
o meio
empre
sarial brasileiro, a discussão sobre o papel social das empresas vem ganhando espaço
crescente, embora as motivações para o exercício da responsabilidade social sejam de
diferentes naturezas.
As empresas enquanto voltadas unicamente ao lucro, e ao retorno de investimentos
financeiros, tendem a preferir os ganhos em curto prazo e menosprezar os ganhos de longo,

de forma que, quanto mais rápido o lucro melhor para a situação financeira da mesma. Mas
isto está mudando e, nos últimos anos há a preocupação com a saúde financeira futura das
empresas e, portanto cada vez mais, elas mantêm estratégias que garantirão não só o lucro
futuro mais seu crescimento como empresa. É o caso da crescente adoção de políticas de
responsabilidade social para com os grupos que integram o ambiente de negócios da
organização. Ainda que a noção responsabilidade social da empresa seja maior para com
seus sócios e acionistas, analisamos que o devido aprimoramento de seu relacionamento
com clientes e funcionários, será fundamental para um maior retorno financeiro.

2.5) Ser uma empresa socialmente responsável
Podemos analisar que uma empresa socialmente responsável tem como um dos
maiores ativos seus funcionários e reconhecem neles o principal fator de lucro da
organização. Com isto, elas promovem políticas motivacionais e gestões que prezam pelo
bem dos mesmos. Os funcionários não são apenas uma peça na engrenagem empresarial,
que pode ser substituída a qualquer momento, pela necessidade de redução de custos;
ainda que os cortes sejam muitas vezes necessários, é preciso se estabelecer limites a sua
realização, reduções no quadro de empregados não são vistas como redução de custos, mas
sim como prejuízos para àqueles que foram demitidos. Aos administradores que conseguem
visualizar um ser humano, por detrás de um uniforme funcional, a gratificação pelo
emprego, pela realização pessoal do indivíduo, proporcionará um envolvimento pessoal
maior deste funcionário no trabalho, que provavelmente, produzirá melhores resultados. Os

clientes, por sua vez, tendem a adquirir maior respeito por uma marca ou produto, na
medida em que identificam uma empresa socialmente responsável.
Daí descobre‐se a dimensão estratégica da responsabilidade social. Na medida em
que ela contribui para maior competitividade, implica em um ambiente coorporativo mais
motivador e eficiente e acarreta uma imagem institucional positiva para a empresa e, ainda,
mantem relacionamentos calcados em maior comprometimento com seus stakeholders
(Martinelli, 1997) a organização atinge uma margem de lucro maior por, ou conseguir
vender mais ou por elevar seus preços por ser “politicamente correta”.

Cabe aos

administradores da empresa criar estratégias que façam da responsabilidade social uma
estratégia empresarial de fortalecimento da marca institucional; de diferenciação de
produtos e/ou serviços e de relacionamento, para, assim, legitimarem suas operações e
ações empresariais. Segundo McWillians e Siegel (2002, P.35 apud BERTONCELLO &
CHANG, 2007 P.74) a responsabilidade corporativa como estratégia de diferenciação é
usada para criar novas demandas e obter um preço Premium para um produto ou serviço já
existente, por ser percebida como uma inovação nos produtos ou nos processos. A empresa
pode, ainda, cobrar preços médios maiores por seus produtos em relação a seus
concorrentes, de certa forma justificado pela prática socialmente responsável, ou manter o
preço e entregar maior valor agregado para seu cliente e o fidelizando.

Entretanto, como ainda, para que uma empresa seja socialmente responsável e siga
diretrizes deste naipe é conceitualmente caro para as organizações que desejam instituir
este conceito em seu escopo de negócios. Por isso, elas têm uma preocupação no que tange

a avaliar o "retorno" quanto às práticas de responsabilidade social adotadas pela empresa
percebidas pelos clientes, pela sociedade, pelos stakeholders e shareholders e, partir de
então, traçar estratégias.

Para a implementação de estratégias de Responsabilidade Social é apresentado um
quadro retirado do trabalho “Gestão estratégica com responsabilidade social: arcabouço
analítico para auxiliar sua implementação em empresas no Brasil” de Renata Buarque
Goulart Coutinho; T. Diana L. v. A. Macedo‐Soare, que relaciona as variáveis e os atributos
necessários a uma gestão estratégica de RS.

2.6) Benefícios estratégicos atingidos por uma empresa social
Segundo a norma ISO 26000, os benefícios que a responsabilidade social pode trazer
para as organizações são diversos, tais como: melhorias das práticas de gestão de risco da
organização, estímulo a processos decisórios que levem em conta às expectativas da
sociedade, melhoria da reputação da organização, geração de inovação, melhoria da
competitividade incluindo acesso a financiamento e status de parceiro preferencial,
melhoria do relacionamento da organização com suas partes interessadas, aumento da
fidelidade, envolvimento, motivação, participação e moral dos empregados, melhoria da
saúde e segurança dos trabalhadores, eficiência no uso de recursos, maior confiabilidade e
prevenção ou redução de possíveis conflitos com consumidores referentes a produtos ou
serviços.
O Instituo Ethos e o Sebrae (2003, p.12) indicam sete diretrizes da responsabilidade
social empresarial que podem contribuir para a melhoria da qualidade dos relacionamentos
da empresa nas suas áreas de interesse. Os sete passos são: adoção de valores e trabalho
com transparência, valorização de empregados e colaboradores, sempre se preocupar e

prezar mais pelo meio ambiente, envolvimento de parceiros e fornecedores, proteção de
clientes e consumidores e preservação da comunidade.

Estabelecidas as estratégias para fazer da empresa uma organização socialmente
responsável ela deve comunicar estas atitudes as partes interessadas e se fazer conhecida
por ser socialmente responsável. Sistemas de comunicação interna ou externa buscam
oferecer informações sobre impactos de suas atividades, produtos e serviços, reforçando a
reputação organizacional ao elevar a confiança de que elas ocorrem dentro dos princípios
de transparência e integridade. Estas redes de comunicação são:

Pesquisas feitas com empresas que tiveram sistemas de Responsabilidade Social
incorporados a sua base coorporativa demonstram que a relação existe entre ações sociais
e lucro, coexistem de forma positiva. Waddock e Graves (1997), por exemplo, realizaram
testes empíricos, utilizando como medida de desempenho social a classificação KLD e como
medidas de desempenho financeiro retorno sobre ativos, retorno sobre patrimônio líquido
e retorno sobre vendas. Os resultados da pesquisa indicaram que melhor desempenho
social

parece

estar

positivamente

ligado

o

melhor

desempenho

financeiro,

independentemente de qual das duas dimensões ‐ social ou financeira ‐ é utilizada como
variável dependente.
Dentro de um contexto local, vivemos um momento propício para que a
responsabilidade social corporativa tome forças. O Brasil está em franco crescimento
econômico, com o advento do préssal, jogos olímpicos e copa do mundo, e com isso muitas
oportunidades surgem para as empresas e estas podem alinhar seu crescimento financeiro
com a equidade social adotando politicas de Responsabilidade Social.

3) Responsabilidade Social na política
3.1) Conceituação histórica
A noção de Responsabilidade Social dentro da gestão pública retoma a hegemonia do
Estado Democrático. É à medida que o Estado se conscientiza da importância dos direitos
sociais e que seus cidadãos os reivindicam é que ele se torna realmente social. Antes das
grandes revoluções onde a noção de direitos humanos apareceu, a Revolução Americana e
Francesa, o Estado só se preocupava em se manter e não em manter a sociedade. Ora,
quando estas ideias surgiram institui‐se a crise do Estado Moderno dos modelos
oligárquicos conhecidos na América Latina e na Europa.
A partir de então, a sociedade tomou consciência da sua importância e começa então
a cobrar este tipo de postura do Estado. Robert Dahl (2001) chamou de “entendimento
esclarecido” dos cidadãos.
Fazer com que os cidadãos e as organizações da sociedade civil participem no
processo de formulação de políticas públicas é uma concepção contemporânea de gestão.
Com o tempo, as relações existentes entre Estado/Sociedade foram se desenvolvendo e
complexando‐se a favor, sempre, do cidadão e da manutenção de seus direitos. Tanto é que
os anos 1990 corresponderam à institucionalização da consulta da população em geral, de

associações, dos sindicatos, dos experts e de segmentos empresariais no processo de
formulação de projetos de desenvolvimento e de políticas públicas.

3.2) Modelo da Responsabilidade Social na esfera pública
Do ponto de vista analítico, o apelo ao cidadão e das organizações da sociedade civil
para que participem da formulação de políticas públicas locais pode ser visto em três níveis.
Em primeiro lugar, a participação pode significar controlar a qualidade dos serviços
prestados. Isso significa que a participação cidadã na prestação de serviços sociais pode
aumentar a qualidade dos resultados obtidos ao contrapor‐se às formas monopólicas de
produção de serviços sociais (Cunill Grau, 2004). Ela pode ajudar a incrementar a
efetividade dos serviços sociais, tornando os gastos mais eficientes. Em segundo lugar, a
participação pode significar a expressão de prioridades acerca de bens públicos futuros. Em
terceiro lugar, participar pode ser sinônimo de politizar as relações sociais no processo de
constituição de espaços públicos para a formulação de políticas públicas locais. “direitos
sociais, econômicos e culturais são verdadeiros direitos fundamentais e, por isso, devem ser
reivindicados como direitos e não como caridade ou generosidade” PIOVESAN (1998: 12).
Concomitante a isso, as ideias sobre responsabilidade social pública se multiplicam a
partir do final da década de 60, com artigos de revistas e notícias de jornais que refletiam a
novidade oriunda dos EUA. Na década de 70, a doutrina se difunde pelos países europeus,
tanto nos meios empresariais, quanto nos acadêmicos. Sendo que é a França que dá o passo
oficial na formalização do assunto.
Na compreensão de Alves (2001), a opinião pública personaliza o comportamento
das organizações, percebendo‐as como indivíduos e, como tais, capazes de bom ou de mau

comportamento. O mal estar é agravado quando se constata que grandes empresas agem
livremente, sobretudo nos países emergentes ou em desenvolvimento, adotando padrões de
conduta social consideradas inaceitáveis nos países desenvolvidos, quase sempre contando
com a aceitação passiva, quando não com o apoio das instituições governamentais.
Diferentemente da Responsabilidade Social a Responsabilidade Pública traz o
cidadão para dentro das suas práticas, na discussão de suas diretrizes e no atendimento às
demandas sociais. A Responsabilidade Pública diz respeito à consciência dos direitos
republicanos por parte do cidadão, diz respeito ao tratamento da "coisa pública" pela
sociedade, dessa forma as práticas de Responsabilidade Pública e Cidadania das
organizações públicas não consistem em fazer o bem ao outro, mas em garantir o exercício
da Cidadania dentro do Estado.
Com estes conceitos inerentes à sociedade tanto as organizações como o Governo
não podem mais agir em desconformidade com a responsabilidade social. Por isso, desde
1998, o Prêmio da Qualidade do Governo Federal – PQGF tem demonstrado uma
preocupação crescente, por parte das organizações que compõem o Estado, com a melhoria
dos resultados das ações públicas, buscando por meio de processos de mudança
organizacional o estabelecimento de parcerias e de novas práticas de gestão, ampliação dos
níveis de eficiência, eficácia e qualidade dos serviços.
As Práticas de Responsabilidade Pública e Cidadania vêm a contribuir para o
exercício do controle social, na regulamentação e na avaliação feita pela sociedade dos

serviços prestados pelo Estado. Sob outro aspecto essas práticas são uma tentativa de
diminuir a ambiguidade de interesses público e privado.
A Responsabilidade Pública de uma organização pública envolve muito mais do que
a

filantropia

passando

obrigatoriamente

pela

identificação,

reconhecimento

e

caracterização dos seus próprios aspectos públicos, como também das crenças e padrões de
conduta que interagem com os meios de vida e organização social da comunidade na qual
está inserida, pela avaliação e determinação do tipo e magnitude do grau de mudança que
as práticas podem causar na qualidade de vida dos cidadãos e sua interrelação com o
Estado, pelo estabelecimento e gerenciamento de planos de ação que promovam a melhoria
nos padrões de desempenho público da organização.

3.3) No tocante aos Governos
No tocante às práticas de Responsabilidade Pública e Cidadania, dentro do serviço
público, espera‐se que esses promovam algum tipo de inovação em estratégias técnicas ou
administrativas e contribuam, para o aumento da capacidade de atendimento das
demandas da república e dos direitos republicanos diferenciando‐se assim, das práticas de
responsabilidade social da iniciativa privada.
No mínimo duas características precisam estar presentes nas Práticas de
Responsabilidade Pública e Cidadania: a liberdade política e a oportunidade para a
elaboração e desenvolvimento de conhecimento, de aprendizagem, de educação, no sentido
da participação nas políticas públicas. Porém, ainda hoje, existem as práticas de

manipulação, de dominação, nos espaços da gestão pública, ainda existem práticas de
restrição ou exclusão da cidadania. Este é o primeiro local onde as práticas de
Responsabilidade Pública e Cidadania devem atuar: dentro de casa, isto é, dentro do órgão
público.
Podemos perceber ainda hoje que um dos principais impedimentos às politicas
públicas é o paradigma do clientelismo. Os governos têm na prática do clientelismo a
garantia do voto, e a sociedade a garantia do ganho pessoal.

Não basta assegurar

legalmente à população o direito de participar da gestão pública estabelecendo‐se
conselhos, audiências públicas, fóruns procedimentos e práticas, esta precisa da real
atuação junto à política.
Partindo‐se do pressuposto de que o acima referido é uma realidade para uma
parcela considerável de organizações e sociedade, se encontra aqui uma cidadania
incompleta que pode ser também denominada de cidadania passiva, onde o cidadão é visto
apenas no uso das atribuições enquanto eleitor, contribuinte e cumpridor das leis.
Contrapondo‐se a esta concepção restrita de cidadania, cita‐se a construção da
cidadania onde o cidadão é criador de direitos para abrir novos espaços de participação
política, (BENEVIDES, 1996). O conjunto de experiências examinadas pode equivaler a uma
fotografia do estágio atual do desenvolvimento das práticas de Responsabilidade Pública e
Cidadania no Brasil.

3.4) No Brasil
Segundo Tenório (2004), quando relacionado ao Brasil, a discussão sobre o tema
Responsabilidade Social está associada à transição de valores que o país vem atravessando
desde 1960, quando primeiro este conceito se firmou, de uma sociedade industrial, onde os
valores eram estritamente econômicos, para uma sociedade pós‐industrial, onde se valoriza
a cidadania e aspectos relacionados à melhoria da qualidade de vida social.
A noção de Responsabilidade Social na vida pública se relaciona a todos os aspectos
de vida em sociedade, não só às ações e atitudes dos Governos em si, mas de todos quando
em público.

Neste sentido, muito se remete a gradual incorporação da noção de

Responsabilidade Social por toda a sociedade devido à educação nas universidades. É com
a formação que este conceito vai se arraigando, aos poucos, em toda a sociedade, desde sua
“criação”. Por assim dizer, de um modo mais amplo, coube e cabe à universidade (ensino
superior), em primeira mão, cumprir sua função de, não só de transmitir conhecimentos,
mas também de socializá‐los para que novos conhecimentos sejam criados sempre levando
em consideração o caráter social do mesmo e de modo peculiar à humanização dos seres
humanos. Pode‐se dizer que a Responsabilidade Social aqui se encontra de duas formas:
quanto à conscientização social propriamente dita desta forma de pensar e quanto à
formação profissional dos seres humanos de forma que esta seja completa e não somente
limitada à área de conhecimento dos estudantes. A universidade tem um papel de formação
de cidadãos do mundo e não somente da realidade social que vivem, é neste sentido que a
Responsabilidade Social está presente.

Em um contexto público podemos afirmar que a Responsabilidade Social prevê que
os progressos da sociedade devem ser fundamentados na ética, na justiça social e em
políticas de inclusão e melhoria da qualidade de vida em sociedade. “A responsabilidade
social da educação superior deve significar relevância científica e pertinência,
fortalecimento da vida democrática e da justiça social, aprofundamento da ética e do
sentido estético da sociedade. Seu sentido essencial consiste em produzir e socializar
conhecimentos que tenham não só mérito científico, mas também valor social e formativo.
Portanto, que sejam importantes para o desenvolvimento econômico e que tenha sentido na
cidadania pública”. (DIAS SOBRINHO, 2005).
A Responsabilidade Social, por sua vez, estimula o desenvolvimento da cidadania
entre as pessoas e como tal engloba todos os que participam da vida em sociedade:
indivíduos, governos, empresas, grupos sociais, movimentos sociais, igreja, partidos
políticos entre outros. Assim sendo, qualquer ação em sociedade, de qualquer grupo que
seja é permeada pala Responsabilidade Social ou pela falta dela.

3.5) Divisor de águas do conceito relacionado à vida pública
É claro que ao se falar em vida pública agrupamos a relação existente entre
Governos/ Sociedade e Indivíduos / Sociedade. A primeira noção corresponde à gestão
pública, à forma como os governos e governantes enquanto governantes e não indivíduos se
relacionam com a sociedade em si e a segunda nos remete a qualquer nível de vida em
sociedade, seja o mais simples e o mais complexo. Um show, um supermercado, as escolas e

universidades bem como políticas fiscais, de inclusão social ou as contas de prefeituras,
suas contratações e suas obras; tudo se agrupa à vida pública.
A Responsabilidade Social, por conseguinte, está na simplicidade de como as pessoas
se relacionam em um show, como também, na complexidade dos sistemas de gestão pública
das prefeituras, governos estaduais e o do Federal e de todos os órgãos e entidades que se
relacionam diretamente com estas estancias.
Aqui se vai buscar explanar a Responsabilidade Social correlacionada à gestão
pública.
Incontestável que o objetivo da administração pública é, ou deveria ser, o alcance do
bem‐estar social. A regulação, o controle e a transparência das ações do governo,
especialmente quando envolvem a aplicação de recursos públicos, constituem instrumentos
fundamentais para se garantir uma administração pública responsável. E é a
Responsabilidade Social que irá garantir que os governantes sempre prezem por este fim.

De outro lado, a responsabilidade social individual quanto ao setor público, vem da
vontade, do desejo, dos cidadãos de participarem também da gestão pública fiscalizando as
decisões governamentais perante a sociedade e exigindo seus direitos. Se compararmos, a
grande diferença entre o Brasil e os demais países da Europa e os EUA, por exemplo, é que
nestes países existem muitas entidades renomadas que fiscalizam e controlam as atitudes
do Governo, Municípios e Estados no que tange às políticas públicas e exigem dos mesmos

os direitos sociais da população e ainda pode‐se afirmar que a sociedade, culturalmente, é
muito mais atenta a questões deste tipo e não admite maus gatos no setor público.

Conforme o artigo Responsabilidade na gestão publica: os desafios dos municípios a
Lei de Responsabilidade Fiscal foi elaborada para que se tivesse mais transparência quanto
aos gastos do poder público, pode‐se dizer que esta lei foi uma conquista da sociedade
quanto a seus direitos sociais. Com esta lei a sociedade pode, cada vez mais, cobrar do setor
público atitudes que a beneficiem. A Lei ainda regulamenta os gastos públicos, controla a
sua utilização e prevê a ajuda federal para as questões do orçamento público deficiente.
Também limita o endividamento municipal.

Com o intuito de o Estado organizar os processos da administração pública e debater
uma melhoria nos mesmos para garantir a máxima eficiência social, a SAE, Secretaria de
Assuntos Estratégicos da União, lançou em 2009 a Agenda Nacional de Gestão Pública. A
iniciativa de se promover um debate em torno da modernização da gestão pública deve‐se
ao reconhecimento da sua importância central para a superação de uma série de desafios
nacionais, a reforma da administração pública é tarefa permanente.
A Agenda Nacional de Gestão Pública teve por tópico discutir reformas
administrativas a serem feitas nos sistemas públicos do País e um debate organizado sobre
o desenvolvimento sustentável do País. A agenda discutiu temas como: profissionalismo
baseado na meritocracia, a qualidade da política pública, o pluralismo institucional e o
papel dos órgãos de controle e governança. Como resultados desta reunião podemos citar o
fortalecimento das carreiras de Estado, para assim, melhor estruturar uma burocracia

profissional de mérito. A substituição de grande parte dos cargos discricionários por cargos
de carreira e o fortalecimento das carreiras de generalistas multifuncionais foram exemplos
de duas ações iniciaram este processo. Outro tema discutido pela Agenda foi a eficiência nos
processos e práticas empresariais do setor público. Esforços em busca da qualidade da do
gasto público, de indicadores e parâmetros de qualidade nas políticas públicas e da gestão
por resultados foram certificados pelos gestores presentes como desafios a serem
transpassados.

É importante definir e renovar de forma permanente, em cada setor das políticas
públicas, melhorias de desempenho, desenvolvendo mecanismos para este fim. Dessa
forma, os serviços públicos serão oferecidos para a sociedade com mais qualidade e de
modo mais simples, rápido e econômico. Preocupada em garantir uma gestão de resultados
eficiente, a Agenda sugeriu o desenvolvimento de indicadores de qualidade da política
pública, com previsão de instrumentos de avaliação externos ao Estado e de total
transparência dos resultados. Sugeriu, também, a criação de um censo nacional de
percepção da qualidade das políticas públicas pela população.

As inovações propostas na Agenda Nacional de Gestão Pública, como dito, não
surtiriam o efeito esperado, se não fossem acompanhadas de uma discussão sobre a
qualidade da governança pública e a criação de mecanismos e instituições capazes de
prover transparência, participação e controle social nas atividades prestadas pelo poder
público.

A governança surge, assim, como uma capacidade vital que deve ser estimulada e
empregada pela administração pública. Apenas com essa percepção, será possível dar vazão
ao modelo de desenvolvimento sustentável, democrático e inclusivo que se pretende, ou
seja, ao modelo Sócio Responsável do poder público.

Podemos notar, que em teoria, todas as propostas de mudanças cogitadas pala
Agenda possuem o mais alto grau de noção da Responsabilidade Social que o Estado tem
para com os cidadãos. Todas as propostas enriquecem o modelo democrático de gestão
pública. Em teoria o Estado está cumprindo sua função Social, porém, cabe agora aos
cidadãos terem a Responsabilidade Social de chagarem se estas mudanças estão sendo
realmente feitas e, se não, exigirem‐nas.

Conclusão
Como visto, o tema da Responsabilidade Social, que se instaura no Brasil
propriamente a partir da década de 60 com seu auge na década de 90, é de suma
importância nos dias de hoje seja na esfera social, na política como na empresarial. O
conceito pode ser taxado como moldador da sociedade uma vez que determina atitudes
essenciais à cidadania.
É certo que o tema presente varia significativamente de sociedade para sociedade
visto que está intimamente ligado à cultura, valores, ética e política e, como, cada Nação é
única e diferente das outras, as ações depreendidas ou resultantes da teoria podem ser
diferentes, se comparadas. Porém, na ideologia social de que a Responsabilidade Social
deve, primeiramente, guardar e cuidar para que os indivíduos da Nação adquiram a plena
cidadania, o conceito é universal.
Conceito universal, prática variada. Mesmo entre órgãos e autores renomados, nota‐
se que o entendimento acerca da prática do ser socialmente responsável pode variar e
sofrer até pequenas diferenças entre as conotações. Diferenças mínimas que, logo, não
alteram a raiz da questão. Podemos dizer, segundo Roberto Fonseca Vieira em seu trabalho
‐ A INICIATIVA PRIVADA NO CONTEXTO SOCIAL, Exercício de Cidadania e Responsabilidade
Social‐ que no decorrer do tempo, a expressão deste conceito é modificada várias vezes,

sempre acompanhando a evolução dos pensamentos das sociedades. Nos tempos atuias, por
exemplo, o conceito está intimamente ligado à questão empresarial.
Como teoria, podemos relacionar a “mais correta” das explicações como sendo a da
norma internacional de Responsabilidade Social, a ISO 26000, onde está dito que os
conceitos para se ser considerado socialmente responsável são norteados por 7 princípios:
accountability ‐ prestação de conta ao governo e a sociedade‐ transparência,
comportamento ético, respeito pelos interesses dos diferentes grupos, respeito pelo Estado
de direito, pelas normas internacionais de comportamento e pelos direitos humanos. E
como prática, nos dias de hoje, podemos dizer que a explicação do instituto ETHOS sobre a
Responsabilidade Social empresarial é a mais útil: “forma de gestão que se define pela
relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona
e pelo estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento
sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as gerações
futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais”.
Ao analisarmos a relação entre a Responsabilidade Social e as empresas o principal
talvez seja que uma empresa socialmente responsável é aquela que satisfaz e proporciona
uma boa relação com todos os grupos com quem faz negócio; acionistas, funcionários,
prestadores de serviço, fornecedores, consumidores, comunidade, Governo e meio
ambiente, por exemplo. Este é o papel social da empresa que pode ser ainda entendido
como o de atender as demandas da sociedade de forma a garantir a cidadania a todos seus
membros, tendo os interesses da comunidade incorporados em seus negócios.

É obvio que as empresas e organizações privadas não tem a obrigação de “salvar” a
sociedade e promover inúmeros projetos sociais; esta obrigação é do Estado; o que as
empresas devem ter em mente é que, agir de forma socialmente responsável, na medida em
que podem, ‐ sem se prejudicar economicamente‐, gera benefícios a sua imagem
coorporativa porque corresponde ao ideal de cidadania da mesma.
Interessante analisar a visão de que as empresas, neste contexto social, não
exerceriam sua função empresarial sem antes pensarem em sua função social. Como
exemplo, teríamos que as empresas de medicamentos seriam, na realidade, empresas de
saúde e as empresas automobilísticas, empresas de transporte e mobilidade. É claro, que,
em um mundo capitalista, onde o objetivo principal das organizações privadas e diria até
das públicas também é o lucro, este pensamento é simplista e utópico.
Do lado da política, a participação dos cidadãos na vida pública é uma concepção
contemporânea. As relações entre Estado e a Sociedade se intensificaram com o tempo e, se
tornaram mais complexas, exigindo que o cidadão participasse mais da vida política da
sociedade. Os anos 1990 foram o auge da criação de sindicatos e órgãos reguladores
públicos para garantir que os direitos sociais estejam sendo plenamente alcançados.
É dever do cidadão prezar pelo bem de sua própria comunidade, e a
Responsabilidade Social é a noção que respalda que o Estado não é dono da sociedade e sim
ela mesma, e, portanto o Estado deve agir para garantir que os direitos e oportunidades
sejam plenos. A Responsabilidade Pública, ou Responsabilidade Social da gestão Pública,
tem o objetivo de atender as demandas sociais da Nação, de salvaguardar todos os direitos

ao cidadão, de forma que as práticas dessa gestão não se constituam em fazer o bem ao
outro, mas em garantir o exercício da cidadania dentro do Estado. Dentro do serviço
público, espera‐se que este promova algum tipo de inovação nas estratégias de gestão.
É inegável que os resultados gerados pela Responsabilidade Social na sociedade são
todos benéficos e contribuem para o desenvolvimento humano da mesma.
Alguns dos benefícios que a Responsabilidade Social garante à empresa que os
pratica são: maior motivação de seus funcionários e consequentemente maior eficiência nos
processos são demonstradas, maiores vendas e maiores receitas, reconhecimento e
prestígio por parte da sociedade e dos stekeholders.

Descobre‐se, então a dimensão

estratégica da responsabilidade social.
O Instituo Ethos e o Sebrae (2003, p.12) indicam sete diretrizes da responsabilidade
social empresarial que podem contribuir para a melhoria da qualidade dos relacionamentos
da empresa nas suas áreas de interesse. Os sete passos são: adoção de valores e trabalho
com transparência, valorização de empregados e colaboradores, preocupação e zelo pelo
meio ambiente, envolvimento de parceiros e fornecedores, proteção de clientes e
consumidores e preservação da comunidade.
A noção de Responsabilidade Social na vida pública, por sua vez, se relaciona a todos
os aspectos de vida em sociedade, não só às ações e atitudes dos Governos em si, mas de
todos quando em público. Ela estimula o desenvolvimento da cidadania entre as pessoas e
como tal engloba todos os que participam da vida em sociedade: indivíduos, governos,
empresas, grupos sociais, movimentos sociais, igrejas, partidos políticos entre outros.

A primeira grande noção de Responsabilidade Social pública corresponde à gestão
pública, à forma como os governos e governantes enquanto governantes e não indivíduos se
relacionam com a sociedade em si, e a segunda nos remete a qualquer nível de vida em
sociedade, seja o mais simples ou o mais complexo. Um show, um supermercado, as escolas
e universidades bem como políticas fiscais, de inclusão social ou as contas de prefeituras,
suas contratações e suas obras; tudo se agrupa à vida pública.
Como o principal meio da gestão pública, a Responsabilidade Social determina que
os Governos ajam de forma sempre ética e transparente e deixem claras à população suas
políticas e tenham o intuito de sempre melhorá‐las.

Anexo
Exemplo concreto de ações em Responsabilidade Social de uma
empresa exportadora de cafés.
Criada em 1969, a Ipanema Coffees é uma empresa brasileira, situada na cidade de
Alfenas MG, focada na comercialização e produção de cafés especiais, sendo hoje uma das
mais reconhecidas produtoras de café do mundo, presente em mais de 20 países.
Como exemplo de ações socialmente responsáveis que uma empresa se propõe a
fazer e o seu planeamento para tanto, cita‐se, resumidamente, o relatório de 2001 das ações
da empresa citada.
Muito antes dos movimentos de responsabilidade social se tornarem comentados e
quase que parte integrante da gestão empresarial a Ipanema já tinha em seus acionistas
exemplos de atitudes cidadãs e socialmente construtivas que colocavam as pessoas à frente
das coisas. Estes exemplos foram fundamentais para que também a Ipanema buscasse
formas de participar e influenciar no crescimento das pessoas, não só funcionários, mas
também das comunidades a ela ligadas.
Essas ações no seu início eram pontuais e atendiam basicamente às solicitações que
chegavam à empresa, mas não havia um estudo claro de quais delas resultavam
efetivamente em melhorias de padrão de vida para as pessoas envolvidas. Foi somente a
partir de 1997, com o Comitê de Ação Social, composto por funcionários voluntários, que a

empresa criou um fórum, não só de discussão e análise dos inúmeros projetos e pedidos
que chegavam, mas também um centro de discussão da realidade social que a cercava e de
como ela poderia reduzir o déficit social existente.
A experiência adquirida por esse Comitê foi a percussora para a criação e
organização do Instituto Ipanema, em 2000, sendo constituído em 2003, o segmento da
empresa responsável por idealizar e executar todas as ações sociais da mesma. O Instituto,
portanto, definiu uma série de linhas de atuação, nas quais a empresa investe não somente
capital, mas também tempo, no sentido de criar soluções para a transformação da realidade
social daqueles que ela se propõe.
Estas áreas de atuação e suas respectivos projetos são:
EDUCAÇÃO
 Projeto Educação em Ação, aulas de reforço escolar, apoio pedagógico, educação
ambiental, além de atividade física ministrada por profissionais de educação. A faixa
etária do projeto é de 7 a 14 anos, sendo assistidas cerca de 130 crianças num fluxo
mensal de 90 usuários no período matinal e vespertino.
 Centros Educacionais, suporte financeiro a centros educacionais já existentes na
cidade de Alfenas, Campos Gerais, Cambuquira, Conceição do Rio Verde e Paraguaçu.
 Projeto “Eu Quero Mais”, concebido em 2011, o projeto concede bolsas de estudo
para o ensino médio. Provas de conhecimentos gerais são aplicadas aos interessados
para que as bolsas sejam distribuídas. Para o ano de 2012, três foras distribuídas. O
projeto conta com a parceria de um colégio da cidade, o qual concede as vagas.

RESGATE SOCIAL
 Cozinha Comunitária, entidade que beneficia e distribui leite e pães de soja a mais
de 600 famílias mensalmente na cidade.
 Farmácia Comunitária, entidade que distribui remédio gratuito a pessoas
cadastradas. Para este projeto a empresa conta com o apoio do Sistema SERPRAM de
Saúde de Alfenas para a obtenção dos remédios, além de auxilio financeiro.
ATENDIMENTO AOS DOENTES
RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS
RECUPERAÇÃO DE MORADORES DE RUA
INCENTIVO AO VOLUNTARIADO
 Dia do Voluntariado – Dia V, dia de incentivo ao voluntariado em que as pessoas
são convidadas a ajudar a comunidade.
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
 Cursinho Pré‐vestibular, aulas preparatórias para o vestibular.
Assim é feito um escopo de uma empresa social bem atuante em sua comunidade e nas
partes que se relacionam com ela. É claro, que aqui só as ações propriamente de
responsabilidade social foram explicadas, ainda a empresa possui ações e projetos ligados à
sustentabilidade, recuperação de ecossistemas e reservas naturais, além de planos variados
de fidelização de clientes.
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1 INTRODUÇÃO

A escolha do tema “A sombra nas organizações empresariais” se deu em razão
da procura de uma aplicação do conceito de“sombra” da psicologia analítica de Carl
Gustav Jung, dos quais já se tinha interesse, na área de Gestão de Pessoas estudada
no curso de Administração de Empresas.
O objetivo desse trabalho é o de ressaltar a importância do reconhecimento e da
sombra no ambiente empresarial, abordando seus efeitos e propondo uma solução para
tratamento da sombra.
O trabalho foi executado em duas etapas. A primeira se constituiu de uma
pesquisa bibliográfica sobre o tema, e na segunda foi realizado o trabalho escrito.
As questões norteadoras do trabalham foram: O que é sombra? Quais seus
efeitos sobre o comportamento individual e coletivo? Como reconhecer e lidar com
esses efeitos em nível pessoal e organizacional?
Foi utilizada uma abordagem qualitativa, que é uma abordagem subjetiva que
visa descrever significados socialmente construídos. E o método de procedimento
utilizado foi fenomenológico que descreve, compreende e interpreta os fenômenos em
sua essência, como eles se apresentam à consciência.
No segundo capítulo, foi feita um relato sobre a vida e obra de Carl Gustav Jung,
assim como a assimilação dos principais conceitos derivados da psicologia analítica
criada por ele.
No terceiro capítulo foi abordado o conceito jungiano de “sombra”. Primeiramente
houve uma introdução sobre a origem da sombra, seguida da especificação dos seus
efeitos sobre o indivíduo e, por fim, uma descrição dos tipos de sombra existentes
segundo Graf Dürkheim.

Ao quarto capítulo foi dedicado o desenvolvimento do objetivo do tema: “a
sombra nas organizações empresariais”, que foi dividido em duas partes. A primeira
relaciona os conceitos de sombra do capítulo anterior ao ambiente empresarial, e a
segunda propõe uma solução para o tratamento da sombra.
Esse trabalho destina-se a todos os que procuram caminhos para o
autoconhecimento e melhoria das relações interpessoais. Também destina-se à
aqueles que se interessam em melhorar as relações interpessoais de suas instituições.

2 VIDA E OBRA DE CARL GUSTAV JUNG

2.1A VIDA DE C. G. JUNG

Carl Gustav Jung nasceu dia 26 de Julho de 1875, na cidade sueca de Kesswil, e
até o fim de sua vida seria um dos nomes mais conhecidos na psiquiatria por suas
teorias e por ter fundado a psicologia analítica, conhecida também por psicologia
jungiana.
Jung passou a maior parte da sua juventude como filho único e, por isso,
desenvolveu fortemente sua imaginação. Suas fantasias e seus sonhos ainda seriamlhe muito úteis nos anos que se seguiriam a sua formação.
Ao entrar na faculdade de medicina em 1895, comprometido com seu interesse
pelas ciências humanas e biológicas, Jung encontrou um novo caminho na psiquiatria.
Por ser filho de pastor e sobrinho de mais oito pastores, Jung entrou em contato desde
cedo com questões religiosas e espirituais. Contudo, o desencontro entre os conceitos
espirituais que o pai de Jung lhe ensinava e a ciência que estudava criava um conflito
que Jung desejava solucionar. Ele ansiava unir as duas instâncias, e foi isso que o
levou a iniciar seu estudo no campo da psiquiatria, onde teria a possiblidade de abordar
dados biológicos e espirituais para uma mesma finalidade.
Em 1902 ele se formou em medicina, e casou-se em 1903 com Emma
Rauschenbach, sua eterna companheira de vida e mãe de seus cinco futuros filhos.
Por volta de 1905, Jung assumiu o cargo de médico superior da Clínica
Psiquiátrica de Zurique, na qual era interno desde 1900. Nessa época ele conduziu
estudos sobre as reações de pacientes mentais com a associação de 11 palavras. Jung
apresentava uma lista de palavras aos pacientes, que deveriam lhe responder com a
primeira coisa que lhes viesse à mente.

Reações específicas a certas palavras

revelavam o que Jung passou a chamar de “complexo”, que diferia a cada paciente.
Esse estudo sobre complexos levaram Jung a ser reconhecido mundialmente.
Desde essa época, Jung inovava o campo médico ao tomar atitudes humanistas
frente aos pacientes. O médico já adotava a ideia do que chamamos hoje de “Holismo”,
ou seja, tratar cada homem como um ser de complexibilidade individual, e em sua
totalidade. Jung evitava a generalização de métodos e considerava cada paciente
único, se distanciando de padronizações.
Sobre sua famosa amizade com Freud, Jung achou no famoso psicólogo uma
companhia para discutir seus sonhos, ideias e teses. Freud, por sua vez, chegara até
mesmo a chamar Jung de “filho” em uma de suas cartas, pois acreditava que o mesmo
daria continuidade às suas ideias. Ambos trocaram muitas cartas e o primeiro encontro
que tiveram, acontecido em Viena, em 1907, foi marcado por se tornar uma conversa
de treze horas ininterruptas.
Depois desse encontro a amizade entre os psiquiatras durou cerca de 6 anos até
o inevitável rompimento entre eles. Após tanto tempo de trocas de análises, sonhos e
confidências, as diferenças entre ideais tornaram-se muito claras e conflitantes. Jung
jamais aceitara certos preceitos de Freud, principalmente aqueles que associavam
conflitos psicológicos a traumas sexuais. E o próprio Freud não admitia como válidos os
estudos de dados espirituais feitos por Jung para diagnóstico desses mesmos conflitos.
O resultado disso foi uma separação definitiva em 1914. Jung desistiu da
presidência da Sociedade Internacional de Psicanálise, cargo que conseguira por
insistência de Freud, e passou os 50 anos seguintes de sua vida desenvolvendo suas
próprias teorias sobre o inconsciente e seus símbolos, formulando uma nova linha de
estudo no campo da psiquiatria chamada de Psicologia Analítica.
Viajou para muitos lugares, entre eles Quênia, Tunísia, Índia e Novo México,
estudando culturas e povos diferentes. Com base nessas viagens, Jung formulou seus
conceitos sobre inconsciente coletivo e arquétipos. Também utilizou seus próprios
sonhos e experiências de material para sua pesquisa, e em suas próprias palavras: “Os
anos durante os quais me detive nessas imagens interiores constituíram a época mais
importante da minha vida e neles todas as coisas essenciais se decidiram.”.

Foi durante esse período de interiorização que Jung desenvolveu o método
chamado de “imaginação ativa”, que criava uma interação mais direta com os símbolos
do inconsciente para elevar o entendimento do si mesmo.
Jung morreu aos 86 anos em 6 de junho de 1961, a beira do lago de Zurique em
Küsnacht. Dentre suas principais obras publicadas, estão as seguintes:


O Homem e Seus Símbolos



O Desenvolvimento da Personalidade



Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo



Sincronicidade



Aion: Estudos sobre o Simbolismo do Si-mesmo



Tipos Psicológicos



O Livro Vermelho



Psicologia da Religião Ocidental e Oriental



Psicologia do Inconsciente



Psicologia e Alquimia



Símbolos da Transformação: Análise dos Prelúdios de uma Esquizofrenia



A Energia Psíquica



A Prática da Psicoterapia



A Vida Simbólica: Escritos Diversos

2.2 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA PSICOLOGIA ANALÍTICA

Jung realizou o estudo de manifestações do inconsciente através de símbolos,
sonhos e complexos, além de estudos sobre religiões, alquimia e mitologia, para
formular originar o sistema teórico chamado de Psicologia Analítica, ou Psicologia
Jungiana.
Essa é uma teoria que abrange de forma extensa os comportamentos e
pensamentos humanos baseados nas informações que nos são apresentadas pelo
consciente e principalmente, pelo inconsciente. A terapia se baseia no conhecimento
profundo dessa última camada do ser, com o objetivo de equilibrar a totalidade do
indivíduo com ele mesmo e no ambiente em que se insere.

2.2.1 TIPOS PSICOLÓGICOS

Os conceitos principais de Jung sobre o tema são o de Introversão e
Extroversão.
Ao estudar a motivação do homem de forma que não se restringisse a fatores de
cunho sexual, Jung propôs que a energia utilizada na motivação e comportamento
humano pode ser orientada tanto para o exterior (mundo material e sensorial) quanto
para o interior (mundo das ideias e do inconsciente).
Indivíduos que costumam direcionar sua energia para o exterior são chamados
Extrovertidos, e se adaptam facilmente a novas situações e ambientes. Indivíduos que
preferem direcionar sua energia para o interior são chamados de Introvertidos, e
chamam a atenção por serem reservados e isolados de outros.
Esses dois conceitos não são mutuamente exclusivos. Uma pessoa pode ceder a
ambas atitudes dependendo do ambiente em que é colocada. O ideal é o equilíbrio
entre as duas, e a utilização apropriada delas em função da situação.

Jung também identificou quatro funções psicológicas fundamentais, sendo que
cada uma poderia ser experienciada tanto de forma introvertida quanto extrovertida.
São elas: pensamento, sentimento, sensação e intuição.
As primeiras duas se referem à tomada de decisão e julgamento. O pensamento
relaciona verdades, fatos objetivos e lógica. Já o sentimento toma como referência
valores pessoais para tomada de decisão.
A sensação e a intuição dizem respeito à forma de obtenção de informações. A
primeira acumulando informações através das percepções dos cinco sentidos básicos
(olfato, visão, tato, audição e paladar), e a segunda através do sexto sentido, ou seja,
através de processos inconscientes.
O ideal seria a combinação das quatro funções para que um indivíduo estabeleça
uma visão e atitudes equilibradas em relação ao mundo. Contudo é inevitável a
dominância de certas funções sobre outras.

2.2.2 INDIVIDUAÇÃO

Para Jung, o processo de individuação consiste em levar o homem a completarse, a atingir plenamente seu potencial. Para tal, ele teria que procurar nas mensagens
enviadas por seu inconsciente qual é esse potencial, e achar ali a força para seu
desenvolvimento. É nesse confronto do consciente com o inconsciente que o homem
encontra sua totalidade e se sintetiza em um indivíduo inteiro.
A direção que o processo toma é para o centro, que Jung chama de Self, ou Simesmo. A personalidade se torna completa quando o inconsciente é ordenado pelo
Self. Contudo a psique humana é por demais complexa (compreendendo, entre outras
coisas, a variável do ego consciente) para formular um padrão do processo de
individualização.

2.2.3

SELF

O Self é o centro da psique. É a totalidade da personalidade, e envolve tanto o
consciente quando o inconsciente. É ele que ordena, equilibra e fornece energia para
todos os processos psíquicos. Ele é o homem inteiro, sua individualidade e seus
objetivos.
É o arquétipo central que pode se mostrar na forma de sonhos e eventos ou
pessoas simbólicos. Por vezes também é representado em mandalas, como a
totalidade das diversas formas e divisões contidas nelas.

2.2.4 PERSONA

“Persona” era o nome dado às máscaras usadas nos teatros gregos para
representar os personagens das peças. A expressão é utilizada por Jung para
denominar a forma que escolhemos para nos apresentar para o mundo, e isso inclui
papéis sociais e nossa forma de expressão pessoal.
Também chamada por Jung de “arquétipo da conformidade”, ela pode ser
utilizada de forma positiva, para proteger o ego de atitudes sociais diversas, e é
instrumento útil de comunicação. Contudo ela também pode desempenhar um papel
negativo uma vez que nosso ego pode se alterar a medida que mudamos nossa
Persona, e isso pode causar um desequilíbrio em relação ao Self.

2.2.5 EGO

Enquanto o Self é o centro da psique, o Ego é o centro da consciência. É o
acúmulo de lembranças, pensamentos, ideias e sensações superficiais do homem, que
dão direção ao nosso consciente.
De acordo com Jung, o ego emerge do inconsciente reunindo memórias e
elementos trazidos de experiência pessoal.

2.2.6 ANIMA E ANIMUS

São símbolos do inconsciente que representam a parte sexual oposta de cada
indivíduo. Quando essas estruturas se manifestam, o homem ou mulher pode se
perceber agindo ou pensando de maneira contraditória ou simplesmente de uma forma
que não aconteceria normalmente.
No homem, a Anima é primeiramente projetada na mãe, assim como na mulher o
Animus toma como projeção o pai. Mais tarde, a imagem pode se transformar em um
professor(a), parente, parceiro(a), etc. Ambos podem se manifestar de maneira positiva
ou negativa, contudo é necessário o desenvolvimento positivo deles para que exerçam
sua função de ponte entre o consciente e o inconsciente.
A Anima pode se manifestar de maneira positiva no homem através da
sensibilidade, ternura, paciência, etc. Do contrário, se manifestaria por meio da vaidade
excessiva, desequilíbrio emocional, entre outros.
O Animus em uma mulher, pode se manifestar positivamente através da
criatividade, força intelectual e confiança. Contudo de forma negativa pode trazer a tona
o autoritarismo, rigidez, etc.

2.2.7 SINCRONICIDADE

Jung surgiu com esse conceito através do estudo da alquimia e do pensamento
renascentista. Seria uma forma encontrada por ele de explicar racionalmente
fenômenos que a ciência não consegue explicar, mas que se mostram significativos
para os indivíduos envolvidos.

2.2.8 INCONSCIENTE COLETIVO

Os símbolos são os meios utilizados pelo nosso inconsciente para se expressar.
Isso quer dizer que seu estudo é fundamental para a compreensão do inconsciente.
Sabendo disso, Jung iniciou seu estudo sobre os símbolos, e chegou a notar muitas
semelhanças entre símbolos de culturas diferentes. Isso o levou a criar um novo
conceito que chamou de “inconsciente coletivo”.
Esse novo conceito difere-se de “inconsciente pessoal”, pois, ao contrário deste,
não se relaciona a experiências pessoais. O inconsciente coletivo é uma herança
psicológica que herdamos ao nascer. É composto do que Jung chama de “imagens
primordiais” ou “arquétipos”, que surgem da repetição de uma mesma experiência
durante muitas gerações, e são as estruturas que Jung acredita que originam tanto as
fantasias individuais como os folclores e mitologias de povos. São as tendências
estruturais dos símbolos.
No inconsciente coletivo, os arquétipos são universais e comuns a toda a
humanidade. Entre os principais arquétipos estão os conceitos de “mãe”, “morte”, “sol” e
“lua”. O arquétipo de “mãe”, por exemplo, é a imagem que possuímos de nascença da
função materna. À medida que adquirimos experiências individuais, essa imagem vai se
adaptando e tornando-se mais particular.
Dessa forma, o inconsciente coletivo surge em primeiro lugar na estruturação da
nossa psique, no momento do nosso nascimento, pois é uma herança de símbolos
comuns a todos os povos. O inconsciente pessoal surge para completar a totalidade da
psique com nossas experiências e memórias,a medida que elas se formam, tendo como
base os arquétipos herdados do inconsciente coletivo.

3SOMBRA

3.1INTRODUÇÃO: A ORIGEM DA SOMBRA

Jung escreveu: “A triste verdade é que a vida humana consiste num complexo de
opostos inseparáveis (...). Nem sequer estamos certos de que o bem superará o mal ou
a alegria derrotará a dor.”.
Há uma verdade inegável que existe desde a criação: o universo é formado por
opostos. Não há quem discorde do fato de que cada coisa no mundo possui dois lados
que se contradizem. Para o branco, existe o preto, e para o gelo, existe o fogo. Mais do
que isso, nenhuma dessas coisas existiria sem seu oposto. Não existe morte sem
nascimento, como não existe luz sem escuridão.
O universo é regido pela lei da dualidade, e o homem não foge a regra. O poder de
criação do homem é tão grande quanto seu poder de destruição. Somos feitos de
sentimentos e pensamentos de compaixão e felicidade, assim como de tristeza e
vingança.
Ao nascermos, todos somos inteiros. Não há níveis de importância para nossas
vontades, nem limites para nossas atitudes. Entretanto, somos moldados na infância
por familiares, pela religião e pela sociedade em geral para seguir o padrão desejado
de atitudes e valores. Aprendemos que alguns sentimentos são ruins e certas atitudes
são repulsivas.
A sombra é o arquétipo do ego sombrio. Todos nós herdamos esse arquétipo, que
contém todos os desejos e atitudes consideradas imorais com o passar das gerações.
Nossa personalidade é dividida uma vez que selecionamos dela apenas o que é
socialmente aceito, e somos obrigados a esconder e reprimir aspectos integrantes da
nossa totalidade. Buscamos criar uma persona específica que esteja de acordo com as

exigências da sociedade e descartamos tudo o que, em nós, não é incompatível com
ela. Esses aspectos ficam concentrados no inconsciente, e tornam-se destrutivos à
medida que negamos sua existência.
Todas essas características da personalidade que são rejeitadas, os impulsos que
são negados e comportamentos que são reprimidos, constituem a sombra do homem.
Sentimentos de raiva, tristeza, arrogância, egoísmo, entre outros, que são subjugados
pela sociedade, formam a sombra envolta do Self, que se revela nos momentos mais
inesperados para nos lembrar do que temos vergonha de admitir que somos.
Consequências dessa repressão são vistas todos os dias nos jornais. Pessoas que
não se aceitam e cometem suicídio, guerras travadas por motivos egoístas e inferiores,
assassinatos cometidos por pessoas que nunca mostraram indícios de que o poderiam
fazer. Essas pessoas mostram para a sociedade o rosto que esta quer que elas
mostrem. Contudo estão divididas por dentro, lutando contra elas mesmas, guardando
uma energia que não é direcionada a lugar nenhum. E então, um dia, elas explodem.

3.2 A SOMBRA E SUA INFLUÊNCIA NA NOSSA VIDA

3.2.1O EFEITO SOMBRA

A Sombra nasce porque dividimos nosso Self para nos moldarmos ao ideal de
perfeição da atualidade. Separamos da nossa personalidade tudo o que não agrada a
terceiros, tentando criar uma nova imagem de nós mesmos que satisfaça a eles. Tudo o
que não está alinhado com a persona que desejamos mostrar, forma um aglomerado
de segredos que cresce com o tempo e nos mantém prisioneiros de nós mesmos.
Vivemos para guardar esses segredos e somos pressionados por nós mesmos para
não baixar a guarda com eles.

O livro de ficção de Oscar Wilde, “O retrato de Dorian Gray”, trata sobre um jovem
chamado Dorian que deseja manter-se belo toda a vida. Para tal, o jovem pactua com
forças ocultas, de forma que sua juventude e beleza permanecem intactas enquanto
que os traços de envelhecimento que ele adquiriria, além de resquícios de seu
egoísmo, crueldade e obsessões, são transferidos para um retrato dele mesmo.
Ninguém além de Dorian tem permissão de ver a pintura. E cada vez que o jovem olha
para a mesma, percebe que sua imagem torna-se mais feia e repugnante com o tempo.
Assim como Dorian, todos nós possuímos qualidades que desejamos mostrar para
o mundo, ao mesmo tempo em que temos defeitos e vontades que preferimos que
ninguém veja.
O retrato amedronta Dorian por mostrar sua verdadeira face, marcada pela
maldade. Contudo a feiura apenas afeta o quadro quando o próprio Dorian toma
atitudes cruéis. Da mesma forma, quando não suportamos a vergonha da nossa
sombra, nós nos rendemos a ela, e tomamos atitudes que não tomaríamos
normalmente, acabando apenas por aumentar a vergonha que sentimos de nós
mesmos.
Rejeitando grande parte do que somos, confinamos no inconsciente nosso lado
“sombrio” que desejamos esconder do mundo. Esse processo torna-se interminável,
pois quanto mais experiências adquirimos, mais lembranças, características e atitudes
tornam-se parte da sombra. Em certos momentos a sombra acaba se mostrando, nos
lembrando do que não gostamos em nós mesmos, e a nossa vergonha nos transforma
em pessoas agressivas, ciumentas, ou até mesmo depressivas. No livro “O Efeito
Sombra”, a autora Debbie Ford utiliza uma metáfora para ilustrar esse processo:
Imagine que cada característica, cada emoção, cada pensamento sombrio que você
tenta ignorar ou negar seja como uma bola de praia que você segura embaixo d'água.
Você pega o self egoísta, o raivoso, o excessivamente bom, o não tão bom assim, o
tolo, o convencido — todos eles — e, subitamente, está oprimido com todas essas
bolas de praia que tenta segurar. Se você ainda é jovem, tem bastante energia para
conseguir administrar muitas bolas — consegue reprimir muitas das características
indesejadas. Mas depois, quando está cansado, de coração partido ou doente;
quando não acredita mais na possibilidade de um futuro emocionante; quando abaixa
a guarda; quando sua atenção está na família, ou na expectativa de uma promoção;
quando já tomou drinques demais... de repente, bum! Você, ou alguém ao seu redor,

faz algo sem pensar e uma ou mais bolas emergem e o atingem no rosto. Esse é o
Efeito Sombra. (Debbie Ford, 2010, p.149)

No momento em que somos pegos de surpresa pela sombra, somos
impulsionados a agir da forma que normalmente não nos permitiríamos. Brigas,
traições, mentiras, comportamentos que nos assustamos ao assumir são todos efeitos
da repressão e dor que causamos a nós mesmos. São as atitudes que tomamos sobre
o nosso “eu” que aumentam e fortalecem a sombra.
O primeiro passo que damos é o do segredo. É quando não revelamos o que
somos ou o que desejamos.
Em segundo lugar, sentimos culpa cada vez que nos lembramos de esconder o
segredo, e o julgamos por nos causar essa sensação de vergonha. Aprendemos a
chamar de “errado” tudo o que nos causa esse sentimento, e por senti-lo, nos julgamos
pessoas más.
Em terceiro lugar, não suportamos o peso de culpar a nós mesmos, e procuramos
jogar a culpa em terceiros. Essa etapa chama-se projeção, onde atribuímos nosso
desconforto às ações de outros. Acabamos por descontar nossa raiva em pessoas que
gostamos, ou nos incomodando excessivamente com atitudes de pessoas que não
deveriam nos afetar.
Na quarta etapa é quando dividimos nosso Self. Entramos em conflito, pois as
projeções não são suficientes para sanar a ferida que criamos em nós mesmos ao nos
julgar. Por mais que tentemos culpar os outros pelas nossas falhas, elas continuam nos
atormentando, pois ainda são nossas, e ainda existem.
A sombra aumenta sempre que tentamos manter segredos de outros, porque é
uma forma de negação. A negação, a repressão e a projeção são as principais fontes
de energia da sombra. São essas as atitudes que a fortalecem. Muitas guerras foram
travadas na história por conta de homens que não conseguiam lidar com a própria
sombra. A intolerância religiosa é outro exemplo de pessoas que, não conseguindo
aceitar seus próprios defeitos, projetam em outros seus medos. Essas pessoas que
julgam excessivamente quem possui uma maneira diferente de pensar, o fazem por
julgarem da mesma forma suas próprias vontades.

Quanto maior a sombra, maior o poder dela sobre a nossa vida. Quanto mais a
fortalecemos, mais nos tornamos escravos de sua vontade. Fazemos de tudo para nos
esconder pelo maior tempo possível, porém os segredos tornam-se tantos que não
somos capazes de escondê-los por muito mais tempo. Cada vez que nossos defeitos
aparecem para nós, ficamos com mais medo de mostra-los para o mundo, e acabamos
nos afastando das pessoas como último recurso para que elas não notem o quanto
somos falhos.
Utilizamos da raiva, da solidão, e da tristeza para nos afastar do mundo, uma vez
que não somos capazes de nos livrar da nossa sombra. Esses instrumentos tomam a
forma de atitudes repulsivas, como traição, escândalos políticos ou mesmo tentativas
de suicídio.
Se não for reconhecida, a sombra pode nos levar a assumir comportamentos que
exprimem exatamente o que procurávamos esconder desde o princípio. Ela se utiliza da
repressão que causamos a nós mesmos para mostrar seu pior lado em um momento de
fraqueza. Quando estamos estressados, com medo, aflitos, sensíveis, é nesse
momento que a sombra aproveita do nosso estado de fragilidade para se revelar. É o
momento em que fraquejamos e damos abertura para que nossos segredos escapem.
E como a repressão que criamos é grande encima deles, eles surgem com força e de
maneira descontrolada.
Ironicamente, isso geralmente acontece quando estamos em nosso melhor
momento. Uma jovem professora que joga a carreira fora por abusar sexualmente de
uma criança de 14 anos, um grande empresário que se envolve em um escândalo por
um comentário racista, uma grande artista que se envolve em um problema com
drogas. Nas palavras da autora e palestrante Debbie Ford “Uma sabotagem pessoal é a
exteriorização da vergonha interna escondida nos recônditos escuros”. Somos uma
bomba-relógio prestes a estourar a qualquer momento.
Esse é o efeito negativo que a sombra cria sobre a nossa vida. Ela nos faz viver
com medo, e como parte do nosso inteiro, ela não some. Pelo fato de não
conseguirmos fazer as pazes com o que receamos em admitir que somos, isso é
exteriorizado à força para recuperar o que rejeitamos e nos obrigar a voltar ao estado

do Self pleno. Reaparece quando não suportamos a pressão que criamos sobre nós
mesmos, e pode nos levar a cometer atos que são contrários a tudo o que gostaríamos
de ser, afetando não só a nós mesmos, mas a todos que nos rodeiam.

3.2.2A LUZ DA SOMBRA

Como foi dito anteriormente, no mundo há sempre o outro lado da moeda, pois à
tudo podemos atribuir pontos positivos e negativos. É o princípio da dualidade das
coisas. Até agora falamos sobre os efeitos negativos da sombra encima daqueles que
negam parte do que são. Contudo não são apenas negativas as influências que a
sombra pode ter sobre o nosso comportamento.
Nossa personalidade e essência estão em boa parte contidas na sombra, por isso
nosso Self se divide quando escolhemos rejeitar esses traços de quem somos. A
sombra é necessária para o nosso desenvolvimento, pois ela é a responsável pela
nossa criatividade eespontaneidade.
O reconhecimento da sombra nos leva a descobrir forças e qualidades que
ignorávamos a existência. A energia gasta com a violência resultante da nossa
repressão é a energia que a nossa sombra possui, e que poderia ser gasta em
atividades saudáveis para o corpo e para a mente. A força que fazemos para confinar
nossos segredos e a força que eles utilizam para se libertarem poderia ser direcionada
para outros fins que nos ajudariam a desenvolver como seres humanos.
As nossas vontades e pensamentos que são reprimidos fazem parte da nossa
individualidade. A sombra é o que nos diferencia como pessoas. Seu conteúdo forma
nossos ideais, e quando nos damos a liberdade para expressa-los, quando os
admitimos como parte do que somos, somos capazes de enxergar além e desenvolver
esses ideais. Aí descobrimos nossa capacidade criativa. Porém isso só é possível,
quando não negamos a existência da sombra.

Quando damos liberdade à nossa essência, descobrimos habilidades que não
sabíamos que tínhamos. Um homem que sente raiva dele mesmo, que ressente os
erros que cometeu e se julga por eles, por exemplo, pode, como foi visto no capítulo
anterior, acabar descontando essa violência que faz a ele mesmo em outras pessoas.
Pode acabar se tornando um assaltante ou acabar ferindo alguém de quem gosta
muito. Mas e esse mesmo homem deixasse de gastar energia judiando a si mesmo, ele
não sentiria a necessidade de atingir os outros. Ele poderia descobrir que tem uma
capacidade incrível para trabalhos manuais e construção ou mesmo que pode utilizar a
energia de sua raiva para dar discursos fortes e claros.
O egoísmo de um homem pode ser necessário para proteger o que ele mais ama,
a vaidade de uma mulher pode servir de grande autoestima, cada erro cometido pode
nos acrescentar um ensinamento novo. Toda fraqueza da qual temos vergonha pode
ser tornar nossa força.
Há inúmeros exemplos de como a sombra pode e deve ser utilizada
positivamente. Quem não já ouviu histórias de pessoas que tinham compulsão por
comer e acabaram se tornando importantes chefs de cozinha? Ou de outras que se
entregaram em algum momento às drogas, mas hoje são palestrantes e grandes
autores de livros de autoajuda? Milhares de pessoas que possuem poucas condições
financeiras superam a vergonha do modo de vida que são obrigadas a viver e focam
nos valores que de humildade que agregam da situação. O próprio Sílvio Santos,
conhecido hoje por ser dono da rede de televisão SBT no Brasil, iniciou como uma
criança pobre e sem muitas condições, que achou seu dom para os negócios e foi
reconhecido. Hoje, ele é uma das pessoas mais ricas do país.
E segredo de todas essas pessoas é simples. Apenas transformar a energia gasta
para esconder o que somos, em criatividade e em atividades construtivas.

3.3 TIPOS DE SOMBRA

No livro “Terapeutas do Deserto”, Jean-Yves Leloup afirma que para
GarfDürckhein existem vários tipos de sombra. (LELOUP, 1997, p.96)
A primeira sombra reconhecida é a repressão da agressividade. Quando a energia
que utilizaríamos para dar um soco ou um chute é bloqueada, ela se volta contra o
nosso próprio corpo. Um exemplo disso é dado por Jung em sua teoria sobre a
ascensão nazista na Alemanha. De acordo com essa teoria, o fenômeno nazista teve
uma de suas causas na educação protestante dada às crianças germânicas. Os
ensinamentos de “bom comportamento” reprimiam qualquer agressividade que essas
crianças poderiam expressar. Essa repressão passou a dimensionar no inconsciente
coletivo, e quando a agressividade acumulada no interior de cada um finalmente se
exteriorizou, foi em forma de um manifesto social.
A segunda forma de sombra é a da repressão sexual. Dürckheim explica que não
podemos nos prender ao conceito básico do ato sexual, pois nesse contexto, a
sexualidade é o conjunto de todas as manifestações do amor, isto é, o carinho, a
ternura, a compaixão, o perdão, o devotamento, a gratidão, etc. Se bloqueamos essa
experiência amorosa, bloqueamos também a possibilidade de trilharmos um caminho
espiritual legítimo.
O terceiro tipo de sombra é o da repressão do feminino, tanto para homens quanto
para mulheres.Dürkheim explica o feminino como sendouma dimensão contemplativa
do ser. A valiosidade de ficar no silêncio para um momento de reflexão e
autoconhecimento. Contudo a autora Nancy Qualls-Colbert conseguiu se aprofundar
mais na questão do feminino em seu livro “A Prostituta Sagrada – A face eterna do
feminino”. Nancy cita Jung quando relaciona o feminino no homem com sua Anima.
Como visto anteriormente, a anima é a estrutura do inconsciente masculino que
expressa a visão da mulher que o homem tem durante sua vida. A anima é o fator que
no homem traz as mesmas qualidades que caracterizam a feminilidade nas mulheres. O
homem é conhecido por ser detentor da razão e da lógica, enquanto a mulher é
reconhecida por seu contato mais direto com os sentimentos e intuição. Dessa forma,
pode-se dizer que o feminino é a parte do Self que entra em maior contato com o
inconsciente e com o aspecto subjetivo do ser.

Em resumo, a prostituta sagrada, na psicologia masculina,corresponde ao aspecto da
anima que funciona como força psíquica propulsora e transformadora. Ela tem relação
direta com a compreensão consciente e com a integração no homem de sua própria
natureza contra-sexual. Ela modifica a auto-imagem do homem, seus valores e
atitudes em relação à mulher em sua vida externa. (QUALLS-COLBERT, 1990, p151)

A quarta sombra é a repressão da individualidade criativa. Todos nós temos uma
habilidade artística, seja com palavras, dança, desenho, ou sob qualquer outra forma de
expressão pessoal. A limitação do trabalho criativo pode nos adoecer ou, no mínimo,
nos levar à depressão, pois é grande o impacto de uma vida onde não conseguimos
nos expressar da maneira que desejamos por vezes. É o efeito da sociedade no
homem contemporâneo, que não tempo de nada a não ser para sanar as obrigações no
trabalho e com a família. Sem tempo para si mesmo e para fazer o que deseja, esse
homem fica preso numa rotina fria e não experimenta a sensação de liberdade que é
direito seu.
A quinta e última sombra reconhecida por Dürkheim é a da repressão da
espiritualidade. Ele também caracteriza essa sombra como a “recusa do ser essencial”.
Nessa última expressão, o “ser essencial” representa o valor de cada ser humano. Em
sua conclusão, Leloup traz a diferença do ser essencial e do ser comum através de
uma lembrança da construção da Catedral de Notre-Dame, em Paris. Nessa lembrança,
um forasteiro pergunta a dois trabalhadores de pedras o que estão fazendo. O primeiro
responde “Estou quebrando pedras”, já o segundo responde “Estou construindo uma
Catedral”. As respostas de cada trabalhador expõem a visão que cada um tem sobre si
mesmo. É importante que o homem lembre que ele não é somente um quebrador de
pedras. Ele tem uma função, é parte de algo maior. O ser essencial é a visão inteira de
nós mesmos, nossas influências, conquistas, e objetivos. Reprimir a espiritualidade é
reprimir tudo o que somos e nossa função no mundo. Perdemos o rumo se nos
esquecemos do porque fazemos o que fazemos, não encontramos mais sentido para
nossa vida. Eventualmente podemos entrar em depressão ou até mesmo cometer
suicídio se nos esquecermos de quem somos.

4.

A SOMBRA NAS ORGANIZAÇÕES EMPRESARIAIS

4.1A INFLUÊNCIA DA SOMBRA NO AMBIENTE
ORGANIZACIONAL

Normalmente a sombra se manifesta por meio dos mecanismos inconscientes de
defesa do ego. São eles: a negação, a repressão e a projeção.São efeitos desses
recursos que podem ser observados numa vivência em comunidade.
O principal recurso utilizado é a projeção. Manifestamos a nossa sombra através
de sentimentos exagerados em relação a outros. Brincadeiras impróprias e constantes,
atitudes impulsivas, repulsa sobre características de terceiros que normalmente não nos
afetariam, são os meios que utilizamos para exteriorizar o desconforto interno que nos
causamos.
A negação é quando procuramos nos convencer de que o problema que
identificamos em nós, simplesmente não existe. A repressão é quando nos é
conveniente expulsar o conhecimento desse problema de nossa consciência. Tanto um
quando o outro, esses recursos acabam eventualmente nos levando à projeção dos
problemas

que

negamos/reprimimos

em

outras

pessoas.

Muitos

desejos

e

pensamentos pessoais se escondem na projeção.
Numa dimensão coletiva, a projeção pode causar conflitos interpessoais. O fato de
reagirmos exageradamente a erros alheios pode ter várias consequências para a
pessoa na qual estamos nos projetando, como raiva, inveja, sentimento de humilhação,
tristeza, etc. Tudo isso culminará em uma discórdia causada por brigas, fofocas ou, no
mínimo, um ambiente de trabalho hostil.
A própria empresa pode acabar trazendo condições para que a sombra de seus
funcionários se fortaleça. Quando um vendedor é obrigado a criar uma persona nova
para vender um produto, mesmo não estando de acordo com as ideias que deve passar

e atitudes que deve tomar, ele reprime suas vontades e seus ideais para o lucro da
empresa. Quando nos sentimos obrigados a agradar nosso chefe, colegas ou clientes,
ou pressionados a “passar por cima” de alguém para ser reconhecido, escondemos
qualidades que não são valorizadas no nosso trabalho, e buscamos ser alguém que
não somos.
Também a carga de trabalho influencia na vida pessoal dos funcionários, e pode
afetar sua individualidade criativa ou leva-lo a descontar em seus familiares as
insatisfações do trabalho. Dessa forma o trabalhador torna-se compulsivo e não se
sente feliz nem com sua família, nem em seu trabalho.
A motivação influencia na sombra coletiva de uma empresa quando esta não
apresenta para seus colaboradores uma possibilidade de crescimento, ou não deixa
explícita a importância da função de cada um para a formação da empresa. A falta do
sentido do trabalho é um motivo para a repressão da espiritualidade.
Tudo isso pode levar os funcionários a adoecer constantemente, a diminuir seu
rendimento e a criar um ambiente de trabalho cheio de intrigas. Pessoas com maior
poder dentro da empresa, quando finalmente exteriorizam a sombra, também possuem
maior poder para tomar atitudes antiéticas, se envolverem em escândalos de todo o
tipo, ou simplesmente descontarem injustamente sua repressão em seus subordinados.
Os efeitos da repressão da sombra são os principais causadores de conflitos
internos de qualquer empresa. Empresas são feitas de pessoas, e quando estas se
encontram em conflito com sua sombra, toda a empresa entra em decadência, pois
cada atitude tomada por essas pessoas, trilha o destino de toda a organização.E numa
guerra contra a nossa própria sombra, as atitudes que tomamos são destrutivas para
nós e, consequentemente, para todos que se encontram no meio organizacional.

4.2FAZENDO AS PAZES COM A SOMBRA

A sombra faz parte do nosso Self. Sem ela, não somos inteiros.

O trabalho com a sombra nunca termina, pois nosso desenvolvimento pessoal e
nossas experiênciasnos tornam seres dinâmicos, assim como nosso inconsciente.
Porém somos recompensados com a sensação de plenitude e capacidade de perdão,
tolerância e compaixão, iniciando com nosso próprio eu para expandir para o próximo.
No livro “O Efeito Sombra”, os autores Deepak Chopra, Debbie Ford e Marianne
Williamson elaboram um questionário com 20 perguntas, que procuram definir a
dimensão que efeitos da sombra tomam em nossa vida, e como costumamos reagir a
eles. Esse questionário foi anexado a este trabalho para aqueles que sentirem
curiosidade de respondê-lo.
Já sabemos que a sombra é a essência da nossa criatividade e motivação. Como
então transformar em aliada essa estrutura do nosso inconsciente que tanto nos
amedronta?
A primeira coisa que deve ser realizada, é a tomada de consciência da sombra em
cada um de nós. A princípio parace simples. Tão simples que chega a ser algo batido.
Ouvimos falar em “tomada de consciência” toda a nossa vida, e muitos podem acreditar
que tal resposta no fundo não quer dizer nada. Deepak Chopra, no livro “O Efeito
Sombra” reponde essa questão com o seguinte:
Chegamos a uma encruzilhada. Ou a consciência pertence às outras respostas falsas
ou ainda não foi experimentada corretamente. Gostaria de dizer que esta última opção
é a verdadeira. A consciência superior é a resposta — a única resposta duradoura —
para o lado sombrio da natureza humana. Não é a resposta que nos falta — é a sua
aplicação. Há incontáveis caminhos para a cura da alma, assim como há incontáveis
tratamentos alternativos para o câncer. Mas ninguém tem tempo e energia suficientes
para experimentar todos eles. É vital escolher um caminho que o leve aonde você
quer ir. Para que isso aconteça, é necessária uma análise bem mais profunda da
sombra. Se você abordá-la superficialmente, ela sempre persistirá, pois a sombra não
é um simples inimigo como uma doença, um demônio ou um diabo cósmico. Ela é um
aspecto tão básico da realidade da criação que somente seu total entendimento pode
confrontá-la com sucesso. (CHOPRA, 2010, p.20)

A consciência, portanto, inclui um estudo profundo da sombra e suas influências
em nossa vida. E o primeiro fato que tem que ser compreendido, é que a sombra não
pode ser derrotada. Como parte de quem somos, ela esteve presente em nosso
nascimento e estará presente até a nossa morte. Chopra escreveu: “Assim que falar em
"vencer", já perdeu. Você foi arrastado para a dualidade do bem e do mal. Quando isso
acontece, nada pode acabar com a dualidade”.

Se a sombra não pode ser derrotada, resta-nos trata-la como aliada. Ela é a
ferramenta que poderá nos auxiliar no conhecimento de nós mesmos.
O próximo passo é parar de projetar. Sendo a projeção o meio mais comum que
utilizamos para tentar nos livrar da sombra, é lógico que a observação de nossas
projeções no dia-a-dia é inevitável para o processo. Jung dizia: “Tudo o que nos irrita
nos outros, pode nos levar a um conhecimento de nós mesmos”.
As projeções podem tomar formas variadas. As principais podem ser citadas
aqui como sendo projeções de:
 Superioridade: Quando nos achamos melhores do que outros. Pode vir em forma
também de arrogância. Ela pode ser utilizada para esconder sentimentos de
fracasso, inferioridade ou raiva profunda.
 Injustiça: Quando dizemos a nós mesmos que não merecemos as coisas ruins
que acontecem conosco. Geralmente camufla a sensação de culpa e baixa
autoestima.
 Defensiva: Quando agimos de forma a achar que qualquer um pode estar nos
atacando. Muitas vezes a paranoia é uma forma de defesa. É possível associar
essa projeção com sentimentos de indignidade e fraqueza.
 Culpar os outros:Essa projeção procura apontar os defeitos de outros antes de
apontar os próprios. A culpa está por trás da pessoa que aponta.
 Idealizar os outros:Comumente utilizada por pessoas que sentem a necessidade
de serem protegidas por se sentirem fracas e indefesas. Acontece quando
endeusamos alguém próximo ou atribuímos a ele qualidades inexistentes.
 Preconceito:Ao subjugar alguém ou um grupo de pessoas, camuflamos o
sentimento de inferioridade e repugnância de nós mesmos.
 Ciúme: Quando acreditamos que estamos sendo traídos, mesmo sem provas.
Muitas vezes o ciúme excessivo camufla o próprio impulso de inadequação
sexual.

Outra forma de perceber quais as características da nossa personalidade que
escondemos, é pedindo a outros que mostrem sua visão de nós mesmos. A pergunta
“como você me vê?” tem que ser respondida por alguém que o conhece
profundamente. Se a pessoa nos atribuir uma característica que não concordemos, ou
nos deixe tristes ou surpresos, essa é provavelmente uma qualidade sua que foi jogada
na sombra. Da mesma forma, examinar mudanças fortes de humor ou lapsos de
comportamento pode nos dar uma boa ideia dos momentos em que somos afetados
pela sombra.
A terapia também é importante para o autoconhecimento, assim como a
meditação e análise dos nossos sonhos e fantasias. Jung realizava esse último através
do que ele chamou de “imaginação ativa”. Esse método consistia na interação direta
com nossas visões e sonhos, através de, por exemplo, conversas com os personagens
e símbolos que sua mente criava. Todas essas práticas nos levam à interiorização e
aumentam o contato com o nosso inconsciente, justamente onde se encontra a nossa
essência e, portanto, nossa sombra. Tudo isso é o confronto da sombra, essencial para
conhecê-la a fundo, para então conseguirmos aceita-la.
Uma vez que passamos a perceber os momentos em que projetamos e a
identificar o sentimento que nos levou a isso, o próximo passo é fazer as pazes com
esse sentimento. É necessário achar a causa, o que o levou a se sentir dessa forma, e
então perdoar-se por se sentir assim. É absolutamente normal sentirmos raiva, tristeza
ou inveja. Isso faz parte de todo ser humano. Não nos tornamos pessoas piores por nos
sentirmos assim, contando que não nos sentimos culpado de sentir.
O que acontece em seguida é que paramos de nos julgar, e assim, não sentimos a
necessidade de exteriorizar nossa dor, simplesmente porque não há dor. Paramos
instantaneamente de projetar nossas emoções e desconfortos.
A expressão da criatividade é ainda mais um meio de “desreprimir” a sombra.
Exteriorizar de forma saudável seus sentimentos e pensamentos pode revelar muitos
segredos sobre sua personalidade. Podemos também utilizar de outras válvulas de
escape como esportes ou mesmo ter a experiência de socar um travesseiro quando

sentimos raiva. A agressividade também tem que ser exteriorizada. No fundo, essas
são práticas importantes para libertar o nosso Self reprimido.
Há, entretanto, perigos a serem evitados no trabalho com a sombra. Existem,
basicamente, três atitudes que podem ser erroneamente tomadas quando nos
comprometemos a iniciar esse processo.
A primeira acontece quando nos identificamos somente com o ser ideal. Se
iniciarmos o trabalho com a sombra procurando nos tornar o ideal da perfeição ou o
exigido pela sociedade, já começaremos errado. Acabamos nos preocupando muito
mais com a nossa persona e renunciamos nossos aos nossos desejos mais autênticos
para satisfazer aos outros. Geralmente somos levados pelo medo de sermos excluídos,
e criamos a ansiedade de obedecer aos códigos sociais. A sombra é para ser
trabalhada sem a interferência de desejos e pensamentos alheios. É um processo muito
pessoal.
O segundo erro é nos identificar unicamente com a sombra. Acreditamos que ela
compõe o nosso inteiro, e começamos a adotar comportamentos desviantes, infantis e
regressivos. Somos subjugados pelos nossos desejos, vivemos apenas para eles,
porém confundimos o nosso desejo de nos expressar com o desejo de descontar no
mundo nossa sombra. Se nos deixarmos guiar apenas pela sombra, afetamos nosso
ego consciente, esquecendo de nossos valores e princípios.
A conseqüência desse erro está bem ilustrada no livro “O médico e o monstro” de
Robert Louis Stevenson. O livro é uma ficção, e trata de um médico chamado de Dr.
Jekyll que bebe uma poção inventada por ele mesmo, tornando-se uma pessoa sórdida
e sem escrúpulos chamada Mr. Hyde. Ao entrar em contato com seu alter-ego, o
médico descobre certo prazer de agir sem pensar nas consequências. Ele tenta se
convencer que realiza a experiência em nome da ciência, e qualifica a sua
transformação como “inofensiva”. Porém ao aceitar tornar-se sua sombra, o médico
atinge um pondo sem retorno, onde todos seus princípios morais e o domínio de si
mesmo perdem-se por completo. Acaba até mesmo assassinando um grande amigo.
A terceira e última atitude a ser evitada é a identificação ora com a sombra, ora
com o ser ideal. Normalmente ocorre quando uma pessoa possui uma imagem

exemplar para os outros. Ela atinge externamente o ser ideal que desejava se tornar.
Contudo a sombra não deixa que essa imagem se perpetue. Quando finalmente
abrimos um espaço para que ela retorne, a sombra vem à tona com uma força incrível
na forma de extravagâncias amorosas, aventuras sexuais, excesso de bebida, calúnias,
acessos de raiva, etc. Depois de experimentar os efeitos da sombra, a pessoa toma
consciência do que fez e arrepende-se de seus erros. Tenta retornar ao que era antes,
podendo nunca sair desse ciclo. Ela desenvolve uma sub-personalidade que aparece
quando damos vazão à sombra.
Essas são as precauções que devemos ter ao trabalharmos com a sombra. Não
podemos acreditar que somos afeitos apenas de sombra, mas é necessário entender
que ela uma parte inevitável do que somos, e temos que abrir nossa mente para aceitála como parte do nosso Self e até mesmo nos orgulharmos da força que ela nos provê.
Dessa forma entramos em harmonia com nós mesmos e não somos levados a cometer
atos dos quais nos arrependeremos futuramente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Asombra está presente indiscutivelmente em todo ser humano. Nascemos com ela
e temos boa parte da nossa totalidade escondida nela, principalmente aspectos da
nossa criatividade e espontaneidade.
A repressão dessa sombra cria conflitos internos que logo se exteriorizam na
forma de atos prejudiciais a nós e às pessoas em volta, tornando-se necessário,
portanto, uma interiorização profunda para o autoconhecimento e aceitação do nosso
Self.

O reconhecimento dos “inimigos” que criamos dentro de nós é primeiro passo para
a plenitude. Uma vez que conseguimos aceitar esses aspectos de nós mesmos,
transformamos uma capacidade destrutiva em construtiva. E para reconhecê-los, temos
que encontrar as projeções que criamos em outros, os defeitos próprios que atribuímos
a terceiros.
Esse trabalho com a sombra é extenso e exige um grande comprometimento.
Contudo o resultado é um equilíbrio do nosso Self e unilateralidade de nossas atitudes
e pensamentos conscientes e inconscientes.
No ambiente organizacional, a sombra é prejudicial a todo um grupo quando
reprimida, tornando o ambiente de trabalho hostil e cheio de conflitos interpessoais.
Portanto podemos atribuir à empresa a função de incentivar o trabalho com a sombra
em todo o sistema organizacional.
O incentivo ao funcionário para prestar mais atenção a si mesmo e em sua relação
com o mundo, deve ser somado de boas qualidades de trabalho e possibilidades de
crescimento dentro da empresa, tanto profissional quanto pessoal. A visão do homem
holístico que Jung possuía é indispensável no tratamento dos funcionários. Assumir
cada integrante da organização como um ser inteiro e individual deve fazer parte dos
valores da empresa, pois valorizar as especificidades do indivíduo e colabora para a
autoestima do mesmo e seu desenvolvimento. Incentivos aos talentos dos funcionários
ou em formas de despertar a criatividade são benéficos também para a empresa, pois
trazem qualidade a seus profissionais. Através também de investimentos em cursos e
terapias para o autoconhecimento e em palestras sobre o assunto, as empresas podem
não só diminuir os conflitos entre seus funcionários, mas estariam assegurando maior
saúde para os mesmos.
O compromisso que a empresa faz em auxiliar seus funcionários em seu
desenvolvimento pessoal,cria as condições necessárias para o maior rendimento deles.
A organização cresce ou entra em decadência em função das pessoas que nela
trabalham, e quando há diminuição dos conflitos internos e melhora no ambiente de
trabalho, há uma melhora também em sua funcionalização.
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ANEXOS A – QUESTIONÁRIO DO LIVRO “O EFEITO
SOMBRA”
Responda honestamente as perguntas:

1. Há quanto tempo você vem trabalhando os mesmos assuntos, seja na carreira, na
saúde, nos relacionamentos pessoais ou nas finanças?
A Menos de doze meses
B um a três anos
C Mais de cinco anos
D Mais de dez anos

2. Nos últimos doze meses, quantas vezes você guardou algo importante no lugar
errado, recebeu uma multa de trânsito, teve um acidente ou destruiu algo de valor?
A Nenhuma
B Uma ou duas
C Mais de cinco vezes
D Mais de dez vezes

3. Com que frequência você se sente falso, inautêntico, ou acha que precisa de muito
esforço para fazer com que as pessoas o vejam de determinada maneira?
A O tempo todo
B Ocasionalmente
C Quase nunca
D Nunca

4. Se seus amigos, colegas de trabalho e familiares fossem entrevistados, eles diriam
que você reclama...

A Raramente, ou nunca
B Talvez uma vez por dia
C Frequentemente
D O tempo todo

5. Nos últimos doze meses, quantas vezes você disse ou fez algo de que se
arrependeu depois, seja imediatamente ou com o passar do tempo?

A Nenhuma
B Uma ou duas vezes
C Mais de cinco vezes
D Mais de dez vezes

6. Depois de uma realização pessoal - alcançar o peso desejado, pagar as contas de
seu cartão de crédito, organizar casa ou escritório etc. -, quais das emoções abaixo
você é mais inclinado a sentir?
A Aliviado por ter conseguido, mas cauteloso para não voltar aos antigos
comportamentos.
B Orgulhoso, no direito de receber um prêmio por todo seu trabalho duro!
C Inspirado por seu sucesso e comprometido a continuar o bom trabalho
D Ressentido por precisar trabalhar tanto

7. Com que freqüência você percebe que está se sentindo inadequado, indigno,
insuficientemente bom ou não amado?
A O tempo todo
B Ocasionalmente
C Quase nunca
D Nunca

8. Numa escala de 1 a 10, que disposição você tem de falar a verdade, mesmo quando
ela vai de encontro à opinião dos outros?
A 8 a 10 - Sou muito disposto a falar a verdade
B 5 a 7 - Na maioria do tempo estou disposto a falar a verdade
C 3 a 5 - Ocasionalmente estou disposto a falar a verdade
D 1 a 2 - Quase nunca estou disposto a falar a verdade

9. Qual é o foco primário de sua vida nesse momento?
A Avançar na carreira, melhorar a saúde, construir riqueza ou aprofundar
relacionamentos.
B Administrar relacionamentos desgastados ou "apagar incêndios" no trabalho ou em
casa

C Fazer um progresso mensurável na direção de seus objetivos, ao longo de um
período razoável de tempo
D Tentar desviar ou evitar o desastre imediato nas finanças, nos relacionamentos ou na
carreira

10. Com que porcentagem de seu tempo você pode dizer que honra sua palavra e suas
promessas - seja a si mesmo ou aos outros?
A Menos de 10%
B Menos de 25%
C Aproximadamente metade do tempo
D A maior parte do tempo

11. Quanto tempo você gasta diariamente com fofoca – seja sobre alguém que você
conhece, lendo tablóides ou assistindo a programas de fofoca na televisão?
A Tempo algum
B Menos de uma hora por hora
C Mais de uma hora por dia

D Mais de três horas por dia

12. Qual das afirmações abaixo você usaria para descrever sua vida?
A Na maior parte do tempo, as coisas funcionam para mim com certa facilidade
B Eu tenho muitos talentos e dons, mas não os utilizo em seu total potencial
C Sou perseguido pelo azar e me vejo numa situação ruim após a outra
D Preciso trabalhar duro só para manter a média

13. Quantas horas por dia você passa trabalhando para atingir seus objetivos de longo
prazo?
A Nenhuma
B Menos de vinte minutos por dia
C Uma hora ou mais por dia
D Você não tem objetivos de longo prazo

14. Com que frequência você se sente maltratado, incompreendido, ou como se alguém
tirasse proveito de você - tanto na vida pessoal quanto na profissional?

A Todo dia
B Frequentemente
C Ocasionalmente
D Raramente ou nunca

15. Quando lhe pedem que faça algo que você não tem interesse em fazer, você fica
mais inclinado a:
A Dizer não, de consciência tranquila
B Dizer não, mas se sentir culpado por isso
C Dizer sim, mas não cumprir
D Dizer sim, mas se ressentir por isso

16. Imagine que sua vida é uma casa com muitos cômodos – de alguns, você gosta, de
outros, tem vergonha. Quantas pessoas você permite ver todos os seus cômodos?
A Ninguém
B Uma pessoa significativa - cônjuge, amante, melhor amigo ou irmão etc.
C Um pequeno punhado de pessoas me conhece tão bem assim
D Há muita gente em minha vida que me conhece tão bem assim

17. Quando você se sente magoado por alguém ou algo, o que tende a fazer?
A Guarda para você
B Reflete, perdoa e segue em frente
C Confronta a situação
D Fala a respeito com todos, menos com a pessoa envolvida

18. Quando você tem um impulso ou uma ideia de como melhorar algum aspecto de
sua vida, o que faz?
A Ignora completamente
B Dá alguns passos na direção certa, mas raramente vê o projeto chegar até a linha
final
C Diz a si mesmo que "um dia desses, eu faço"
D Cria uma estrutura de apoio ao redor de si mesmo, para garantir que você entre em
ação

19. Na última vez que você se viu, inesperadamente, com um período de tempo livre, o
que fez?
A Desperdiçou, fazendo compras em catálogos, vendo televisão ou navegando na
internet
B Usou a oportunidade para seguir adiante em um projeto importante
C Relaxou e se rejuvenesceu tirando um cochilo, meditando ou lendo
D Sua vida é tão caótica que você nem consegue se lembrar de quando teve um tempo
livre inesperado

20. Quando você comete um erro, o que é mais provável que faça?
A É gentil consigo mesmo e resolve fazer as coisas de forma diferente no futuro
B Coloca as coisas em perspectiva, reconhecendo a si mesmo pelo que fez certo
C Cai na autocrítica
D Interpreta seu erro como uma evidência de que você é incompetente e para de tentar

Calcule sua pontuação

No gabarito a seguir, circule a resposta que você escolheu para cada pergunta e, ao
terminar, some os pontos.

Pergunta 1
A = 1, B = 3, C = 5, D = 8
Pergunta 2
A = 1, B = 3, C = 5, D = 8
Pergunta 3
A = 5, B = 3, C = 1, D = 0
Pergunta 4
A = 0, B = 1, C = 3, D = 5
Pergunta 5
A = 0, B = 1, C = 3, D = 5
Pergunta 6
A = 0, B = 5, C = 0, D = 3
Pergunta 7
A = 5, B = 3, C = 1, D = 0
Pergunta 8
A = 0, B = 1, C = 3, D = 5

Pergunta 9
A = 0, B = 3, C = 0, D = 5
Pergunta 10
A = 8, B = 5, C = 3, D = 1
Pergunta 11
A = 0, B = 3, C = 5, D = 8
Pergunta 12
A = 0, B = 3, C = 5, D = 3
Pergunta 13
A = 5, B = 3, C = 0, D = 5
Pergunta 14
A = 5, B = 3, C = 1, D = 0
Pergunta 15
A = 0, B = 3, C = 3, D = 5
Pergunta 16
A = 5, B = 3, C = 1, D = 0
Pergunta 17
A = 5, B = 0, C = 1, D = 5
Pergunta 18
A = 5, B = 3, C = 3, D = 0
Pergunta 19
A = 5, B = 0, C = 0, D = 3
Pergunta 20
A = 0, B = 0, C = 5, D = 5

Agora descubra como o Efeito Sombra está agindo sua vida

Se marcou entre 3 e 37 pontos

Você está na zona neutra, o que significa que está livre (por ora) de muitas crenças e
ferimentos internos que dão origem aos comportamentos destrutivos causados por sua
sombra. Você possui uma elevada autoestima, suas ações estão proximamente
alinhadas aos seus valores e você provavelmente está realizando um progresso em
direção aos seus objetivos de longo prazo. Continue amando e ouvindo a si mesmo.

Se marcou entre 38 e 75 pontos

Talvez você não esteja vivenciando totalmente o peso e o impacto da sombra nesse
momento, mas, provavelmente, está empregando muito esforço para reprimir e
esconder partes que desgosta de si mesmo e de sua vida. A energia que está usando
para impedir que as coisas fujam ao controle — seja no trabalho, em casa, ou em
relação à saúde e bem-estar — estaria mais bem empregada se fosse direcionada na
obtenção de seus objetivos e desejos.

Se marcou entre 76 e 112 pontos

Ou você gasta muito tempo e energia tentando administrar a opinião alheia a seu
respeito, ou está profundamente resignado quanto às condições de sua vida. Isso é a
sombra trabalhando, e ela o paralisa na tomada de ações corretivas. Se for deixada à
revelia, o caos interno que está vivenciando pode levá-lo ao caminho do desastre. No
entanto, a boa notícia é que cada ato de sabotagem própria apresenta uma
oportunidade de despertá-lo ao que é verdadeiramente importante. Abra seu coração,
examine a sombra e você começará a ver como a sua dor mais profunda, quando
digerida e compreendida, é moldada para levá-lo ao seu destino maior.
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Introdução
Os contínuos aumentos do salário mínimo - 3,5 vezes em termos nominais e
duas vezes em termos reais nos últimos 10 anos -, que referencia o custo de mão de
obra de pedreiros, mestres de obra e ajudantes, impactam rapidamente no setor.
Programas de infraestrutura como o PAC também aumentam a procura por esse
profissional, pressionando o mercado de trabalho. Há ainda registros preocupantes de
falta de mão de obra qualificada, como engenheiros e arquitetos, encarecendo toda a
cadeia de construção. Vale registrar que o PIB da construção civil tem crescido acima
da média de alta do PIB. Em 2011, por exemplo, o setor representou cerca de 15% da
economia brasileira e cresceu 3,6% frente a 2,7% do PIB total. O efeito riqueza também
explica o aumento do preço dos imóveis em zonas residenciais e comerciais nobres. O
valor de mercado das empresas cotadas em bolsa de valores cresceu em 500%, média
de quase 20% ao ano desde 2002. Por outro lado, a contínua apreciação da taxa de
câmbio - 30% em termos nominais e mais de 60% em termos reais desde 2003 -,
ajustam os preços em dólares dos imóveis para cima, tendo como referencial o
mercado mundial de imóveis. Ainda do lado da oferta, o país está experimentando a
falta de imóveis comerciais e industriais. Escritórios bem localizados e galpões com
acesso a infraestrutura estão sendo intensamente disputados, em especial nas duas

principais cidades do país, Rio e São Paulo, o que eleva seus preços. No caso
específico do Rio de Janeiro, há ainda a Copa e a Olimpíada de 2016-além do pré-salpressionando a demanda por terrenos e imóveis. É possível que, após esses eventos, o
crescimento do valor dos imóveis cariocas passe por uma acomodação. No entanto, é
pouco provável que o patamar de preços baixe sensivelmente, a não ser que a crise
econômica mundial tome proporções catastróficas, o que, por ora, parece uma hipótese
remota. O cenário brasileiro passa longe do que aconteceu nos EUA ou mesmo na
Espanha onde uma bolha foi criada por taxas de juros negativas, excessiva
alavancagem do setor bancário e por derivativos pouco transparentes. Esses países já
contavam com mercados imobiliários maduros e crédito farto, em torno de 70% do PIB,
ao contrário do Brasil, que gira entre 5% e 10% e tem muito espaço para crescer ainda.
Estruturalmente, os preços devem se elevar para completar o ajuste pelo qual passa a
economia brasileira.
As baixas deverão ser conjunturais, de acordo com os ciclos econômicos. O PIB
fraco no ano passado e a queda recente da bolsa já se refletem no preço de imóveis
usados, exemplificando esse tipo de movimento conjuntural. Portanto, não há uma
bolha imobiliária prestes a explodir no Brasil. Há apenas o grande ajuste estrutural
derivado do cenário inédito de juros baixos e de mudanças institucionais profundas, que
só toma ares de bolha para o observador pouco atento. Os preços altos vieram para
ficar. Estruturalmente, os preços devem se elevar para completar o ajuste pelo qual
passa a economia brasileira.

Cenário nacional do mercado imobiliário

Nos anos recentes, sobretudo a partir da criação do Ministério das Cidades,
instalação do Conselho Nacional das Cidades, formulação de uma nova Política
Nacional de Habitação, alterações relevantes no financiamento e subsídio habitacional,
gerando uma forte ampliação de todas as fontes de recursos (oriundos do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, do Fundo de Arrendamento Residencial –
FAR, do Fundo de Desenvolvimento Social

– FDS,

do

Fundo de Amparo ao

Trabalhador – FAT, do Orçamento Geral da União – OGU, da CAIXA e do Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimo – SBPE), assistiu-se a estruturação de um
cenário muito dinâmico à cadeia produtiva da construção civil brasileira. Tendo como
pano de fundo o cenário econômico favorável – estabilidade monetária; sinais de
crescimento da economia; recuperação do emprego formal, renda e consumo; formação
de uma nova classe média; crescimento da taxa de expansão do crédito imobiliário – o
mercado habitacional brasileiro passou por expressiva expansão. “A Lei Federal
10.391/2004 deu maior segurança jurídica para o financiamento; a resolução de 2005
do Conselho Monetário Nacional obrigou os bancos cumprirem a exigência legal de
investir em habitação os recursos da poupança; e como conseqüência destas medidas,
25 empresas imobiliárias abriram seus capitais na Bolsa, captando mais de 20 bilhões
de dólares no mercado de capitais. Com as alterações, as aplicações com recursos do
SBPE (poupança) passaram de menos de R$ 2 bilhões em 2003 para cerca de R$ 18
bilhões em 2007”. A aprovação da Lei nº 11.124/2005, que instituiu o Sistema Nacional
de Habitação de Interesse Social e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social
e seu respectivo Conselho Nacional, vieram aperfeiçoar a política habitacional em vigor,

particularmente no que se refere ao subsídio habitacional para famílias de baixa renda
(Programa de Subsídio Habitacional – PSH). O orçamento do FGTS para habitação
atingiu R$ 7 bilhões em 2007 e a grande novidade foi a Resolução 460/2005 do FGTS,
que ampliou os subsídios chegando a R$ 1,8 bilhão anuais. Os recursos fiscais
cresceram com a implantação, em 2006, do FNHIS, atingindo cerca de R$ 1,3 bilhão
por ano. Assim, o subsídio total atingiu R$ 3,1 bilhões em 2007. Com o ambiente de
estímulo às contrapartidas

estaduais, houve uma significativa ampliação do

atendimento na faixa de renda onde se concentra o déficit habitacional do país (mais de
90% atingindo famílias com renda mensal até 3 salários mínimos, segundo a Fundação
João Pinheiro – FJP, 2007). A criação do Subsistema de Financiamento de Habitação
de Interesse Social e a abertura dos créditos possibilitando a presença da iniciativa
privada como instância de produção propiciou a criação do chamado “mercado popular
de habitação”. Já a partir de 2004 observa-se uma inflexão importante na política de
habitação e direcionamento dos investimentos, registrando uma redução percentual dos
atendimentos habitacionais nas faixas de renda acima de 5 salários mínimos em favor
das faixas de renda menores (até 3 salários mínimos). O impacto da crise financeira
internacional quando do seu agravamento a partir de setembro de 2008, também afetou
o setor da construção civil levando a perspectivas de retração dos investimentos
programados e perdas pontuais de emprego no setor. Todavia, a economia brasileira foi
muito menos afetada pela crise do que os países desenvolvidos, e já ao final do
primeiro semestre de 2009, com a relativa estabilização da crise norte americana e
como resultado das medidas anticíclicas adotadas pelo Governo, havia nítidos sinais de
recuperação dos indicadores, sinalizando positivamente para os agentes econômicos.
Especificamente quanto ao setor da construção, foi decisivo a manutenção do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o lançamento do programa
habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV) em abril de 2009. Ao completar 01 (um)
ano do MCMV o cenário do mercado imobiliário brasileiro é de muita euforia. Segundo
balanço da CAIXA o volume de crédito imobiliário (recursos onerosos do SBPE mais o
FGTS) alcançou o recorde de R$ 49,3 bilhões no ano de 2009, volume 09 vezes
superior ao realizado em 2002, de cerca de R$ 5,4 bilhões. E grande parte desse

desempenho é atribuída ao “programa de moradia popular MCMV que foi responsável
por 45,7% de novas unidades habitacionais financiadas por todas as entidades
integrantes do Sistema Financeiro de Habitação em 2009.” A partir do Banco de Dados
CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Do total de empréstimos
imobiliários concedidos em 2009, conforme informações da CAIXA, R$ 14,1 bilhões
foram destinados ao programa MCMV, e dentro do programa MCMV o destaque foi o
crédito destinado a famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos: foram contratadas
168.926 propostas de construção de novas unidades habitacionais, de um total de
275.528 imóveis financiados pelo Programa (ou 61,31% dos contratos assinados). Já
em abril de 2010 (1 ano do MCMV) os investimentos alcançaram a cifra de R$ 22,8
bilhões no financiamento de 408.674 imóveis – significando que somente no primeiro
trimestre deste ano foram contratadas 133.146 novas moradias pelo Programa: das
quais 203.997 contratações destinadas às famílias com renda de 0 a 3 salários
mínimos, representando 120% da meta estipulada”. No ano de 2010, somente nos
primeiros 6 meses, a CAIXA informa que “o volume de financiamentos habitacionais no
Brasil somou R$ 34,1 bilhões (janeiro a junho), representando expansão de 95,1% em
relação a igual período do ano de 2009. (...) a previsão é de que até o fim de 2010 a
aplicação de recursos em crédito imobiliário supere a marca dos R$ 60 bilhões.
Acredita-se que o atual “ciclo virtuoso

deve se manter ao longo dos próximos anos, e

com isso espera se que o crédito imobiliário no Brasil chegue a 10% do Produto Interno
Bruto (PIB)

– atualmente representa apenas 3% do PIB.” Ante este cenário, as

perspectivas de investimento de 2010 seguiram-se muito otimistas e os ânimos de toda
a cadeia da construção foram renovados, tanto que “as construtoras comemoraram um
novo milagre econômico, a exemplo do que ocorreu na década de 70, depois de
atingirem o fundo do poço na depressão financeira dos anos 80 e 90.” É visível a
“euforia” gerada pelo programa MCMV e pelo Programa de Aceleração do Crescimento
– PAC, aumentada com o lançamento do PAC 2 e as vultosas cifras de metas de
investimentos entre 2011 e 2014, dentre os quais: “R$ 278,2 bilhões para o PAC Minha
Casa Minha Vida e a previsão de construção de 2 milhões de unidades habitacionais
(reservados 60% dos recursos para a baixa renda); o que vem gerando uma espécie

de “efeito manada” para o mercado habitacional popular brasileiro. Com a enxurrada
de recursos do Governo, o setor empresarial parece, finalmente, ter despertado para
esse “filão de mercado” – o segmento econômico de imóveis – e o grande desafio das
construtoras hoje é ocupar esse novo espaço, se adequando para de fato produzir
imóveis abaixo de R$ 100 mil (valor do imóvel do MCMV hoje varia de: R$ 80 mil a R$
130 mil para famílias que ganham entre 6 e 10 salários mínimos; até R$ 60 mil para
famílias que ganham entre 3 e 6 salários mínimos; e até R$ 40 mil para famílias que
ganham até 3 salários mínimos). Os atuais valores do MCMV vêm sendo criticados
pelo setor construtivo como muito baixos para cobrir os custos de produção –
principalmente para o atendimento da Habitação de Interesse Social – HIS (valor até R$
60 mil). Embora não se pretenda discutir no espaço deste artigo os limites e
possibilidades de toda essa reestruturação no mercado habitacional brasileiro, ou
especular a retórica hipótese da “bolha em formação”, de imediato, pode-se afirmar
que o impacto das medidas e programas implementados pelo governo federal sobre a
economia alcançou grande êxito. Do ponto de vista da política habitacional, no entanto,
já existem sinais de alerta, que confirmam as preocupações de alguns economistas. A
definição de HIS associa, de forma sucinta, duas categorias de condicionantes: o tipo
ou padrão de moradia (área útil entre 30m2 e máxima de 80m2; máximo de 1 banheiro
e 1 vaga de garagem) e a faixa de renda das famílias (máximo de 6 salários mínimos )
estratégia de fortalecimento do papel do setor público na produção de moradias em
detrimento da produção empresarial. A supervalorização do preço da terra tendo em
vista processos especulativos em decorrência do superaquecimento da demanda é a
questão mais preocupante: o aporte de subsídios federais para a construção de 1
milhão de casas (PAC 1) e mais 2 milhões de casas (PAC 2) pela iniciativa privada
provocou uma verdadeira corrida a terrenos, o que fez sumir os espaços ainda vazios
para construção e o preço do metro quadrado disparar, principalmente nas periferias
dos grandes centros (Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento
Urbano – FNSHDU, abril de 2010). Conforme noticiado em vários veículos de
comunicação “os preços de imóveis estão em disparada nas principais capitais do
Brasil, com valorizações chegando em 100% em cidades que recebem o impacto direto

de grandes empreendimentos como Olimpíadas, Copa, Trem Bala etc”. A conseqüência
disso pode passar tanto pela falta de terrenos para a construção de empreendimentos
de interesse social, quanto pela dificuldade real de acesso pelas classes populares.
Outro problema a vista é quanto ao temor de esgotamento dos recursos de
financiamento devido aos sucessivos recordes do crédito habitacional – teme-se que o
crescimento da poupança não acompanhe o dos empréstimos (por lei, os bancos são
obrigados a destinar apenas 65% dos depósitos em poupança para o crédito
habitacional), e por isso a necessidade de criar fontes alternativas de financiamento,
além dos recursos do FGTS e do SBPE. A

Problema da Inadimplência
A inadimplência em relação aos pagamentos de aluguéis de imóveis é uma
grande preocupação de empresas do ramo imobiliário. Desta forma, é uma vantagem
para uma empresa imobiliária utilizar modelos estatísticos que consigam realizar
previsões com relação à classificação de um novo cliente, antes mesmo que o contrato
seja assinado, possibilitando à mesma a recusa de um cliente que o modelo tenha
classificado como futuro inadimplente. Pode-se definir um cliente como inadimplente
quando ele não cumpre os compromissos, muitas vezes pagando com demasiado
atraso, ou até mesmo não pagando os aluguéis contratados; em contrapartida, um
cliente é considerado adimplente quando paga seus aluguéis corretamente, de forma a
cumprir os compromissos assumidos perante o contrato de aluguel. Desta maneira, o
Banco Central iniciou medidas para conter a expansão do crédito. As medidas devem
diminuir o volume de vendas de imóveis, porém, também reduzirão a inadimplência que
atingiu o maior índice dos últimos nove anos: aumentou 25% no primeiro bimestre de
2011, comparado com o mesmo período de 2010. É claro que todo mundo quer diminuir
o déficit habitacional do país, mas o consumidor também precisa fazer uma boa
aquisição. Comprar um bom imóvel e conseguir pagar depois é o mais importante, e por
isso que o setor imobiliário já esperava medidas preventivas do Banco Central diante da
alta da inflação e da inadimplência. As mudanças que vem pela frente vão fazer as
construtoras reverem os projetos futuros depois de viverem o boom imobiliário de 2010.
Entretanto, através de outra análise, percebe-se que a inadimplência dos contratos de
financiamento imobiliário tem caido gradativamente há dez anos. Considerando os
contratos com mais de três prestações atrasadas, o índice de inadimplência é de
2,46%, segundo dados do Banco Central (BC). A atual segurança jurídica no sistema
financeiro imobiliário, aliada ao aumento do prazo das prestações e o aumento real de

renda da população contribuem para o menor índice de inadimplência. Se considerados
os contratos mais recentes, o índice é menor ainda, similar ao padrão de países
europeus com a economia estável.
“A taxa de inadimplência caiu, principalmente, após a instituição da alienação fiduciária
que aumentou a garantia jurídica da operação imobiliária para os bancos”, afirma o
gerente do segmento imobiliário da Serasa Experian, José Augusto Périgo. De acordo
com esse mecanismo, o comprador só terá a propriedade “plena” do imóvel após quitar
o financiamento. Caso ocorra a interrupção do pagamento das parcelas, o banco
consegue recuperar na Justiça a propriedade e a posse do imóvel no período de um
ano. Os momentos de dificuldade eventualmente enfrentados pelos constratantes,
fizeram do crédito imobiliário também um importante instrumento para os bancos
cativarem os clientes. As instituições financeiras procuram ser úteis principalmente no
momento de aperto financeiro. No Brasil, há pesquisas apontando que o cliente com
financiamento imobiliário consome até outros cinco produtos no mesmo banco ao longo
dos 20 anos de financiamento. Em mercados mais maduros, os clientes adquirem até
dez produtos, explica Périgo, da Serasa. Em 2009, alguns bancos já ofereciam aos
clientes em dificuldades com outros financiamentos a opção de incorporar o saldo de
outras dívidas no financiamento imobiliário, de modo que não comprometesse até 30%
da renda líquida com a prestação e a garantia de 80% do valor do imóvel. Segundo
Périgo, as instituições também praticam a boa concessão do crédito, com modelos de
risco de crédito (credit scoring) sofisticados, que analisam cada cliente. Mesmo para os
trabalhadores sem registro em carteira, alguns bancos verificam o patrimônio da família,
aplicações financeiras e outros bens. “A boa concessão do empréstimo, com eficaz
administração e gerenciamento do risco, contribuem para o baixo índice de
inadimplência”, diz. Tanto o banco como o incorporador querem evitar os casos de
inadimplência. Enquanto o empreendimento não é finalizado, continua no nome da
incorporadora que se esforça para evitar ação de execução contra o cliente em
dificuldades financeiras no período pré-chave. Se ele for executado, no futuro não
poderá obter o financiamento imobiliário para pagar o incorporador. Além das soluções

apresentadas pelo incorporador e pelo banco para a quitação das parcelas atrasadas,
evitando a devolução do imóvel, a maior tranquilidade para o pagamento do
financiamento também se deve à maior consicência do consumidor. “As pessoas estão
lúcidas em relação ao nível de endividamento”, explica Thomaz Assumpção, presidente
da consultoria Urban Systems, que analisa riscos de negócios imobiliários. O
consumidor agora conta com um ambiente propício para fazer compras racionais. A
inadimplência no pagamento de aluguel entre os meses de fevereiro e março aumentou
61,53%. O índice de atraso maior que 30 dias no pagamento passou de 3,2% para
5,2%. Foi a primeira vez o índice cresceu, desde 2010. Para as entidades do setor,
aumento foi pontual e ainda não representa uma tendência. No entanto, o atraso no
pagamento de outras esferas do varejo pode influenciar o pagamento do aluguel. De
acordo com dados da Serasa Experian, a inadimplência do consumidor entre fevereiro
e março também aumentou. A alta foi de 4,9%. Foi a primeira elevação do ano, de
acordo com a entidade. “Não somos uma ilha. Se houver inadimplência generalizada,
nós também seremos afetados”, comenta Luiz Valdir Nardelli, presidente do Secovi.
Para ele, o aumento em um mês não é representativo, mas reflexo de uma situação
específica. “Em janeiro e fevereiro há muitos gastos extras, como impostos e viagens, e
achamos que o pessoal pode ter se apertado”, comenta.

Tecnologia com Jovens endividados.
O aquecimento do mercado e a facilidade de crédito fizeram um novo personagem
ganhar destaque no mercado de empréstimos e financiamentos: o jovem endividado. Os
cartões de crédito, dizem especialistas, são os maiores vilões dos marinheiros de primeira
viagem, que sem terem tido nenhuma experiência com pagamentos a prazo, acabam se
descontrolando com as dívidas. Empresas especializadas em recuperação de crédito, no
entanto, já conseguiram encontrar um meio de cobrança que tem gerado bons retornos. Além
das tradicionais cartas de cobrança e telefonemas, estas empresas têm adotado estratégias
mais tecnológicas, como uso de SMS e chats para negociar as dívidas. "Todo mundo hoje em
dia tem um celular e o que percebemos é que entre os jovens esse meio de comunicação é
mais dinâmico, gera maior retorno do que no público em geral", comenta o sócio do Grupo
Cercred, Leonardo Coimbra. Coimbra conta que 90% da recuperação de crédito ainda se dá
pelo meio tradicional. Mas nos 10% restantes, as empresas têm de usar estratégias mais
criativas. No caso do SMS entre os jovens, ao ver a mensagem de texto no celular, boa parte
retorna a ligação. "Enquanto no público em geral temos retorno de 4%, nos jovens esse número
é de 8%", diz. Veja ao lado um exemplo de mensagem que é mandada para este público. A
intenção de todo consumidor é pagar as suas dívidas, mas especialistas acreditam que até por
serem iniciantes no mercado de crédito, os jovens muitas vezes não têm o hábito de se
programar para pagar todo mês as contas. Às vezes, por uma questão de esquecimento,
acabam não acertando o compromisso. Por isso, a mensagem SMS gera bom retorno, já que
muitas vezes funciona como um lembrete. "A partir de mais ou menos 20 dias que o devedor
não paga a conta mandamos um SMS, para lembrá-lo", diz Coimbra. A TeleCheque, empresa
especializada em verificação de crédito em compras com cheques, um meio de cobrança que
também é utilizado é o chat. "Isso tem muito a ver com a inclusão digital. O jovem que está
interessado em negociar sua dívida não precisa nos ligar ou marcar uma reunião. Entra na
internet e conversa com um funcionário pelo chat", explica o vice-presidente da TeleCheque,
José Antônio Praxedes Neto. Outra maneira adotada para tentar negociar a dívida é

organizando eventos em hotéis periodicamente. Na Cercred, quando o evento é sobre dívidas
com veículos, 18% do público que comparece é jovem. Em outros créditos - financiamento de
roupas, bicicletas, etc - a participação é de 42%. Cerca de 1% a 2% do público não é
encontrado em nenhum destes meios. Então, as empresas vão a casa da pessoa com
negociadores profissionais. "Em geral dá certo porque mandamos outro jovem. Então o
consumidor se sente próximo", afirma Coimbra.

O jovem endividado
Segundo uma pesquisa da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), consumidores
endividados com idades de até 20 anos correspondiam a 4% do público total endividado em
março de 2009, valor que subiu para 8% em março deste ano. "A recessão técnica que o
mundo viveu absorveu muitos jovens no mercado de trabalho. Não é pela idade e sim por ser a
primeira experiência com um meio de pagamento a prazo que muitos jovens acabam se
endividando", diz o economista da ACSP, Emílio Alfieri, ao lembrar que a classe de renda baixa,
que nos últimos anos também teve o primeiro acesso ao crédito, também sofreu aumento do
número de endividados. Se o jovem possui somente um cartão de crédito não há problema. O
banco lhe dá exatamente o limite de crédito que ele conseguirá quitar. "A questão é que ele tem
acesso a vários meios de pagamento. Ele não possui somente o cartão do banco X, mas
também do Y e do Z. Ele alavanca a sua capacidade de crédito", diz Praxedes Neto. O jovem
endividado, contam os especialistas, é justamente o consumidor que possui diversos cartões,
cheques e financiamentos. A dívida, no entanto, geralmente envolve valores menores. Já que é
a partir de 25 anos que normalmente o consumidor passa a fazer financiamentos de imóveis e
automóveis. Entre as causas de inadimplência, conta Alfieri, a mais comum é o desemprego,
38% dos pesquisados. "O descontrole do gasto (14%), que mostra justamente a falta de
experiência em lidar com o crédito, é a segunda causa", diz o economista da ACSP.

Precauções
Existe uma relação causa-efeito no atual boom imobiliário brasileiro, sustentado
essencialmente pela grande oferta de crédito - ainda que seja necessário o justo
reconhecimento do bom momento econômico vivido pelo país, com conseqüente
aumento da renda das famílias. Os reflexos do crescimento econômico, entretanto, são
relativamente pequenos: o que de fato “sacode” o mercado é o dinheiro “fácil” oferecido
pelos bancos. O crescimento de vendas de lançamentos é impressionante e em
algumas regiões o ritmo de construção é alucinado, a ponto de faltar mão de obra ou
insumos

(ou

os

dois).

Além da satisfação de milhares de brasileiros com a compra da tão sonhada casa
própria e do fortalecimento de um segmento de mercado importantíssimo para a
geração de empregos no Brasil, resultados que merecem uma justa comemoração, já
começam, infelizmente, aparecer efeitos negativos dessa correria. Não dava para
esperar outra coisa mesmo: o setor privado quer mais é vender e o estado, sobretudo
na esfera municipal, quer mais é aparecer na foto, sem prejuízo para as benesses de
uma maior arrecadação de impostos, claro. Planejar e controlar o crescimento neste
momento deve ser, no mínimo, uma lembrança incômoda. Por um lado, empurra-se

com a barriga um problema cada vez mais grave em quase todas as grandes cidades
do país. A ocupação desordenada, ainda que homologada pelo poder público, indica
uma queda na qualidade de vida das pessoas. São Paulo comemora o ritmo de mais de
2 lançamentos (verticais) por dia juntamente com recordes de congestionamento.
Brasília, outrora um exemplo de planejamento, experimenta os efeitos negativos do tal
“boom imobiliário”, tanto com relação à qualidade de vida de seus habitantes, no curto,
médio e longo prazo (como a expectativa de colapso no abastecimento de água, entre
vários outros problemas), quanto com relação aos custos de moradia, hoje um dos mais
altos do país. Essas cidades, que fique claro, não são exceções: falta de planejamento
urbano e crescimento desordenado são características comuns a quase todos os
municípios do Brasil: exceções existem, mas são minoria e porque ainda não entraram
na mira do mercado imobiliário. Por outro lado, um outro preocupante sub-produto
desta festa é encarecimento dos imóveis, a começar pelos terrenos adquiridos para a
construção dos lançamentos. Sem nenhum rubor, há regiões em que se fala de preços
200% mais caros do que os praticados em períodos inferiores a um ano. A migração de
construtoras da região sul/sudeste para o nordeste, por exemplo, gerou uma incrível
disparada nos preços dos terrenos em regiões próximas ao litoral. Na mesma balada o
preço do m2 construído bate um recorde atrás do outro. Valores outrora impraticáveis,
como pagar um milhão de reais por um apartamento comum de 150 m2 (cerca de R$
6.500/m2), hoje fazem parte do cotidiano dos que buscam um padrão de conforto
“médio/alto” em algumas cidades do país. Se o cidadão compra é porque tem dinheiro,
certo? Não necessariamente: cerca de 80% dessas compras são feitas através de
financiamento imobiliário. Comprar é uma coisa, pagar é outra. Se o povo americano,
que tem um histórico de consumo no mínimo mais consolidado do que o nosso, não se
preocupou com essas distorções e provocou por lá uma bolha que espalhou seus
efeitos negativos por todo o planeta, inclusive por aqui, o que dirá de nós, pobres
tupiniquins, iniciantes nessa ciranda consumista. E novos capítulos prometem ser mais
emocionantes ainda. Brasileiros da classe “C” estão cada vez mais na mira de grandes
construtoras e incorporadoras em todo o país. Se por um lado existe o aspecto positivo
em atender uma parcela da população que historicamente sempre esteve à margem

dos planos de marketing, por outro, a tendência é o relativo aumento do m2 construído
(não em termos de custos, mas de venda, ou seja, lucro imediato). Existem vários
exemplos no mercado: apartamentos “populares” com 50 m2 de área com preços “a
partir” de R$ 150 mil não são nenhuma novidade. A fórmula é relativamente simples:
um pequeno valor de entrada (que pode ser o único patrimônio atual do pretendente) e
o restante parcelado em 30 anos e “está feito o negócio”. O problema é que há uma
grande chance dessa bomba ir estourar lá na frente: qualquer tropeço na vida desses
consumidores, seja de que classe for, pode representar uma grave ruptura nessa
relação. Antigamente era comum as pessoas comprarem ágios, fazerem contratos de
gaveta e assumirem o financiamento alheio. Aquele que inicialmente contraiu o
financiamento “passava a bola” para o futuro “mutuário” e recuperava uma boa parte do
que investiu. Não era tão traumático assim. Muitos até consideravam um bom
investimento contrair um financiamento e depois repassar o ágio, com o lucro, inclusive,
decorrente da valorização do imóvel. Em tese isso continua sendo uma verdade... a
menos que o preço de partida atual dos imóveis esteja muito acima da real capacidade
do mercado... Se isto estiver acontecendo, e em muitos casos acredito que sim, como
chamar de popular um imóvel que custa R$ 150 mil, estamos produzindo nossa própria
bolha. É como pensar em um “Plano B” para cada imóvel vendido através de
financiamento imobiliário no país. Se o atual mutuário não conseguir pagar suas
parcelas, alguém terá que assumir essa dívida (terá que pagar aquele preço). Isso vai
acabar acontecendo, seja porque o primeiro comprador conseguiu convencer alguém a
continuar pagando as prestações (uma tradicional relação de cessão de direitos) ou
porque o banco lhe tomou o bem e o colocou à venda através de leilão. A dúvida é
saber quantas pessoas estarão futuramente interessadas em pagar aquele preço. Nos
Estados Unidos faltaram interessados e muitos imóveis “micaram” nas mãos dos
bancos.
Diferente do que aconteceu lá, aqui ainda precisamos ter em mente que a falta de
planejamento urbano é uma conta a ser paga. Invariavelmente e em termos reais: o seu
patrimônio vai valer mais ou menos em função das práticas neste quesito. Falta de

planejamento associada com bolha nos preços pode ser uma combinação com
resultados bastante desagradáveis.
Não foram todas as imobiliárias que sentiram o atraso no pagamento dos
aluguéis. A severidade na hora de fazer o cadastro é a medida tomada pela maioria das
empresas para evitar a falta de pagamento no futuro. “Nós somos rígidos para aprovar
o cadastro e por isso não sentimos qualquer alteração nos últimos meses. Mas estamos
preparados. Se a pessoa deixa de pagar o aluguel é porque já está devendo em outros
lugares e temos a estratégia de chegar rápido ao inquilino para receber o quanto
antes”, conta Marília Gonzaga, diretora da Imobiliária Gonzaga. Na empresa, três dias
de atraso já são suficientes para que o setor de cobrança procure o locatário. O setor
de aluguel da Habitec sentiu o atraso no pagamento nos imóveis comerciais. “Foi de
fevereiro para março. Alguns clientes que nunca haviam atrasado, que não tem
histórico de falta de pagamento acabaram atrasando”, comenta Sariva Lima, gerente de
locação da empresa. A imobiliária optou por negociar com os clientes inadimplentes.
“Estamos tentando entender o que aconteceu para o atraso, para evitar chegar até o
jurídico e manter o contrato”, explica. (TB)

Preços e rendimentos

Apesar do aumento no preço dos aluguéis, investir em imóveis para locação
pode não ser a melhor escolha para quem procura rentabilidade maior. Isso porque,
quando comparado com outros investimentos de renda fixa como, por exemplo, títulos
públicos do tesouro, fundos de investimento ou debêntures, o aluguel tem se
desvalorizado como investimento. Segundo o economista Luciano D’Agostini, doutor
em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), a
rentabilidade do aluguel – de 0,5% ao mês, que equivale a 6,17% ao ano – em
comparação com o preço total do imóvel tem diminuído bastante ao longo do tempo,
desvalorizando o investimento de quem compra imóveis para locação. “Uma pessoa
que adquire um imóvel por R$1 milhão dificilmente conseguirá alugá-lo por R$ 10 mil,

valor que equivale a 1% do valor total”, explica. Para D’Agostini, o aumento dos
aluguéis é uma tentativa de elevar essa rentabilidade defasada. “É importante ressaltar
que o preço dos aluguéis tem uma importante restrição que vem do salário dos
trabalhadores, que não cresceu no mesmo patamar”, diz. O reflexo desse desequilíbrio
é o crescente índice de endividamento das famílias, que ocorre paralelamente ao
aumento da inadimplência, alerta o economista. O endividamento já compromete
42,87% da renda das famílias, de acordo com dados de 2011 do Banco Central. “A
realidade do último mês, levando em conta o pagamento do aluguel, só comprova que a
inadimplência está em níveis de alerta. As famílias estão endividadas e não conseguem
arcar com todas as despesas”, comenta Luciano D’Agostini, economista e doutor em
desenvolvimento econômico. Para ele, a falta de pagamento reforça que o preço do
aluguel tem um limite. “A inflação dos aluguéis não combina, a longo prazo, com a
inflação dos salários, ou seja, não tem uma relação de equilíbrio. Se a taxa de
crescimento da inflação dos alugueis for maior do que o salário dos trabalhadores ano a
ano, chegará um momento que não haverá renda salarial suficiente para pagar o
aluguel”, explica. O acumulado dos últimos 12 meses aponta uma elevação de valores
que ultrapassam os índices da inflação, da qual o valor do aluguel está indexado. Nas
locações de imóveis residenciais, o preço do aluguel subiu 11,04%. Nos comerciais o
aumento chegou a 15,91%. A alta dá sinais de arrefecimento. Desde janeiro, esse
índice tem sido menor e baixou 1,78% entre março e fevereiro. “Nossa expectativa para
2012 é que os preços se acomodem. Eles aumentaram muito durante o ano passado,
porque havia um desajuste com relação ao preço para compra e venda”, explica
Nardelli. A possibilidade de um aluguel caro ter gerado a falta de pagamento não é
levada em conta pelo Secovi. “Quem pagou um valor de aluguel em janeiro deveria
conseguir pagar em março. Por isso é que a situação não deve ser corriqueira”,
defende.

Tendência
No entanto, para o Secovi, apenas se o índice de inadimplência continuar
aumentando nos próximos meses é que haverá motivo para preocupação. “Nos
últimos dois anos, é a primeira vez que a inadimplência sobe. Se, no próximo mês,
não retornar aos patamares costumeiros, aí sim podemos falar que a inadimplência
será um problema para o setor de locação”, afirma Nardelli. A média de inadimplência
vem caindo nos últimos três anos. Em 2009, ficou em 3,3%; em 2010, 2,5% e 2,1%
em 2011. “Nossa série histórica mostra que a tendência é de estabilidade ou queda.
Não é um mês diferente que vai deixar o mercado alarmado”, considera. A Lei do
Inquilinato, que mudou em 2010, tornou mais ágil a ações de cobrança e despejo. “A
regra está mais severa e ninguém quer o despejo. Por isso,achamos que a
inadimplência não vá continuar”, diz Nardelli.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, garantiu, no Congresso Nacional, que
o governo está atento ao nível de inadimplência no país, ao falar sobre os estímulos
para que a população tome mais empréstimos como forma de tentar aquecer a
economia. "Temos mecanismos para reestruturar a inadimplência. Estamos estudando
medidas para isso”, destacou Mantega, que participa de audiência pública na
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado sobre as novas regras de
cálculo da poupança. Mantega voltou a defender a redução do custo financeiro por
parte dos bancos para diminuir a inadimplência. Ele também voltou a dizer que os
bancos devem reduzir as taxas para evitar que os cidadãos transfiram suas dívidas
para instituições que ofereçam condições melhores e destacou que o governo tem
elaborado estudos para facilitar a portabilidade do crédito imobiliário. O ministro
destacou a importância das mudanças nas regras da poupança. Segundo ele, as
alterações, previstas na Medida Provisória 567, permitirão a queda da taxa básica de

juros, Selic, sem provocar a fuga de grandes investidores dos fundos de renda fixa
para as cadernetas. A migração poderia criar problemas para a rolagem da dívida
pública, pois esses fundos têm em suas carteiras títulos do Tesouro Nacional. As
novas regras para a poupança foram anunciadas no começo do mês. A mudança na
remuneração só vai ocorrer quando a taxa básica de juros estiver em 8,5% ao ano ou
menor do que esse patamar. Nesse caso, o rendimento passa a ser 70% da Selic
mais a Taxa Referencial (TR). Atualmente, a Selic está em 9% ao ano. Assim, a
remuneração continua sendo 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial. No final do mês,
o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) se reunirá para decidir
a nova taxa básica de juros. A expectativa de alguns analistas do mercado financeiro
é que haja uma redução. Para o final de 2012, é possível que a taxa chega a 8% ao
ano. A redução da taxa, que remunera os títulos públicos depositados no Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), pode beneficiar tanto o consumidor que
depende de financiamentos quanto o setor produtivo, que pode investir mais. Um
estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgado recentemente
indica que o Banco Central pode baixar os juros sem elevar a inflação em situações
como a que o país enfrenta no momento.

Conclusão

O crescimento do mercado imobiliário em 2012 está sendo bem próximo à
expansão da economia.

O volume de vendas está entre 3,5% e 4% maior que o

registrado em 2011. E essa é uma tendência. Cada vez mais a variação do mercado
ficará próxima do desempenho do PIB (Produto Interno Bruto). Se depender do
financiamento da Caixa, a demanda por novos imóveis não vai esfriar, já que a oferta
de crédito vai crescer neste ano. O banco trabalha para tentar superar a estimativa de
volume de crédito contratado para este ano - inicialmente projetada em R$ 90 bilhões,
crescimento de 12% em relação a 2011. O forte ritmo de crescimento nas vendas
imobiliárias registrado nos últimos cinco anos não foi sustentável e a escassez de
terreno na capital paulista e a falta de mão de obra qualificada, por sua vez, são
preocupações das construtoras. O comportamento do mercado de imóveis novos
residenciais na capital paulista reforça a expectativa do Secovi-SP para 2012, de
crescimento de 10% nas vendas em unidades e retração de 5% nos lançamentos em
unidades em relação ao ano passado. É importante ressaltar, a predominância de
imóveis de 2 e 3 dormitórios, com a comercialização em unidades superior ao total

lançado no período. Além disso, o crescimento em unidades e em valores mostra que o
preço deixou de ser a explicação principal para o aumento do Valor Global de Vendas,
o VGV, e desta maneira, o mercado imobiliário da cidade de São Paulo deve manter a
tendência de crescimento.
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Introdução
Carrefour é um grupo, ou melhor, uma rede internacional de hipermercados francesa, criado em
1959 pelas famílias Fournier e Defforey. Atualmente, está posicionado como sendo a primeira
empresa de distribuição européia e a segunda empresa mundial, atrás apenas do gigante americano
Wal-Mart.

A ambição de conquista do grupo se estendeu rapidamente na dinâmica internacional. O
Carrefour, hoje, está presente em três continentes. As famílias criadoras do grupo geraram uma
verdadeira revolução econômica e social, transformando o cenário comercial francês e internacional.

O logotipo do Carrefour, com as suas cores representativas da República Francesa, é bem
conhecido: azul, vermelho e o « C » em branco. Reconhecido muito rapidamente pelos consumidores,
o logo será um sinal de potência e de valorização da marca Carrefour. Além disso, a letra C é
sobreposta por duas setas, uma vermelha, à esquerda, e uma azul, à direita, que justificam o nome da
empresa Carrefour (“Carrefour” significa “cruzamento” em português).

A política do Carrefour deu certo com base em alguns elementos de extrema relevância. O
grupo assumiu as suas responsabilidades de comerciantes, de empregador privado e franqueador.
Buscou se diferenciar dos seus concorrentes, escutando os consumidores e antecipando as suas
necessidades. Além disso, se aproveitou da globalização para o seu crescimento, tendo assim o seu
reconhecimento em todos os países em que está presente.

É importante buscar entender qual é a estratégia territorial do Grupo Carrefour. O interesse é
entender como que o Carrefour faz para implantar as suas lojas por toda parte, sobretudo no Brasil e
em São Paulo.

Serão abordados diversos temas no trabalho: a história do Grupo, informações deste, o seu
dinamismo a níveis internacional e nacional e é claro a sua forte concorrência com Wal-Mart, fundado
por Sam Walton em 1962, mas também com o Grupo Pão de Açúcar, controlado por Abílio Diniz e
pelo

Grupo

Casino

(de

capital

francês),

fundado

em

1948.

Uma informação que saiu no começo de maio de 2012, que pode afetar positivamente ou
negativamente o Carrefour no Brasil, é de que Abílio Diniz foi retirado do Conselho de Administração
do Grupo Carrefour pelo Grupo Casino. Uma das explicações dadas foi o fato de Abílio ter tido a
iniciativa de comprar o Carrefour no Brasil, principal rival do Grupo Casino na França.

Capítulo I – Apresentação do Grupo
1. Histórico

Me
mbr
os
fund
adores do Grupo Carrefour
Annecy – França

1ª

loja

em

1959: Criação do Grupo Carrefour por Marcel Fournier, Dennis Defforey e Jaques Defforey (ver foto
acima).
1960: Primeiro supermercado localizado em Annecy – França. O supermercado se encontrava em um
cruzamento de ruas que em francês se diz “Carrefour”, por isso o nome do Grupo (ver foto acima).
1961: Criação da SARL Promodis, mais tarde chamada de Promodès.
1963: Carrefour introduz um novo modelo de comércio: o hipermercado. Assim, os clientes passam a
comprar absolutamente tudo em uma mesma loja.
1969: Promodès adota a insígnia « Champion ». Carrefour abre a sua primeira loja fora da França (fora
do país), na Bélgica.
1975: Carrefour abre a sua primeira loja, fora da Europa, no Brasil. É a loja Pinheiros que, por sinal,
existe até hoje.
1989: Inauguração do primeiro Carrefour na Ásia, em Taiwan.
1994: Implantação das « Stations de Service Carrefour », isto é, Estações de Serviço Carrefour.
1999/2000: Carrefour e Promodès tornam-se o mesmo grupo devido a uma fusão. No mesmo ano, o
grupo adquire, compra 85 lojas no Brasil.
2008: Aquisição da rede de lojas Atacadão, no Brasil, com o formato atacadista / Cash & Carry.

2. Dados do Grupo

O Grupo Carrefour detém atualmente o maior canal de mercados na Europa em receitas. A
escala mundial, Carrefour é o segundo distribuidor em receitas, depois do Wal-Mart. A sua receita
bruta, com taxas, é de 98,3 bilhões de euros.

A empresa possui 15 000 lojas ao redor do mundo e está presente em 30 países com
aproximadamente 490 mil funcionários. A sede da empresa se encontra em Évry (Essonne) – Paris,
França.

Carrefour é o líder em vendas em 10 países e conta com mais de 3 bilhões de transações (em
compras) por ano, em todos os formatos de lojas. Os seus mercados mais rentáveis são a França,
Espanha e o Brasil. Para termos uma idéia da força do Grupo, por dia, estima-se que 2 milhões de
clientes entram nas lojas do Carrefour. O PDG (“Président Directeur Général”), isto é o CEO da
multinacional, é o espanhol José Luis Duran.

3. Formatos e Insígnias do Grupo Carrefour



Hipermercados (completo: alimentícios, não alimentícios): Carrefour, Atacadão.



Supermercados (como o hipermercado, mas sem o têxtil e eletrônicos): Carrefour Express,
Carrefour

Market,

Carrefour

BairroChampion,

Supermercados, GS, Norte, Gima, Artima.

Champion

Mapinomovaoe,

Globi,

GB



Supermercados de desconto (lojas de bairro, menores que os supermercados): Dia %, Ed,
Minipreço.



Lojas de proximidade/conveniência (pequenas lojas para compras rápidas): 5 minutes, 8 à huit,
Marché Plus, Proxi, Sherpa, Díperdí, Smile Market, Ok!, Contact GB, GB Express, Shopi.



Atacadista e Cash & Carry (grandes lojas para compras de produtos em grande quantidade):
Promocash, Docks Market, Gross IPer.



E-commerce (vendas pela internet): Boostore.com e Ooshop.com.

Capítulo II – Carrefour na dinâmica internacional

1. Carrefour no mundo
Criado em 1959, Carrefour abre o seu primeiro hipermercado em 1963 em Geneviève des Bois.
Desde então, há aproximadamente 5400 lojas Carrefour de todos os formatos. A França é o mercado
histórico do grupo e é a fonte de renda mais importante.

Carrefour é pioneiro em países como o Brasil (1975) e a China (1995). O desenvolvimento
internacional nunca deixou de existir e está hoje concentrado nos três mercados majores do mundo.
São eles: Europa, América Latina e Ásia.

Pres
ença
diret
a
Pr
esença através de parceria
O grupo está presente, atualmente, em 30 países e mais de 50% de suas receitas são concebidas
no estrangeiro. Ademais, Carrefour está presente em mercados onde a tendência é de um crescimento
progressivo cada vez mais importante. São eles China, Brasil, Indonésia, Polônia e Turquia. Em
diversos países, Carrefour é o primeiro empregador privado.

Repartição da Receita do Grupo em 2007

O grupo sempre soube detectar os mercados em crescimento para a sua implantação no
estrangeiro. Ele soube também, e isso foi a maior eficácia do grupo, se desengatar de certas zonas
onde o mercado não tinha um futuro promissor (mercados como os Estados-Unidos, o México e o
Chile), com base no crescimento mercadológico da empresa.
De certa forma, a repartição da receita do grupo deixa claro e permite a dedução, por parte dos
analistas, de que foram feitos estudos mercadológicos bem pontuais/precisos para que o Carrefour
tivesse resultados tão marcantes e efetivos. Pode-se atribuir essa conquista do grupo às pesquisas de
mercado e de marketing feitas pelo grupo; pesquisas que serão estudadas adiante.

Hoje, o Grupo Carrefour é o líder europeu de distribuição e é o segundo distribuidor a nível
mundial, atrás apenas do Wal-Mart. São os dois grandes varejistas (retalhistas) do mundo. O grupo se
desenvolveu acerca de quatro formatos majores: o hipermercado, o supermercado, o supermercado de
desconto e as lojas de proximidade/conveniência. Em 2007, o grupo revelou uma receita bruta (com
taxas) que girava em torno de 98,3 bilhões de euros e contava com mais de 490 mil colaboradores no
mundo.

Nota-se que, a repartição da receita do Grupo Carrefour, no mundo, por formato, em 2007, é
feita em quatro “pedaços”. 60% em hipermercados; 17,4% em supermercados; 9,2% em
supermercados de desconto e, por fim, 13,4% em outros tipos de formatos. No que diz respeito à
repartição pelo mundo, constata-se que, em 2007, 45,80% da receita do grupo encontra-se na França,

37,50% na Europa, 10% na América e 6,70% na Ásia.

Em escala mundial, eis um histograma com o número de lojas, por formato, abertas até o fim de
2007:

Em escala mundial, eis um gráfico com o número de lojas no final do ano de 2007, por formato:

Hipermercados: 1163 lojas (onde 77 são franqueadoras) sob a insígnia Carrefour.
Supermercados: 2708 lojas (onde 1006 são franqueadoras) sob inúmeras insígnias.
Supermercados de desconto: 6166 lojas (onde 1343 são franqueadoras) sob diversas insígnias.
Outros: 4800 lojas de proximidade e 154 lojas atacadistas sob diversas insígnias.

Esses números evidenciam, num ponto de vista distante, o poder de barganha que o grupo vem
conquistando e adquirindo no mercado mundial nas duas últimas décadas. Junto com o Wal-Mart, são
os dois grandes pioneiros de redes de supermercado do mundo. A rivalidade se mostra bastante forte
entre os dois. Adiante, a rivalidade será colocada em pauta.

2. Carrefour em cada continente

A. Carrefour na Europa
No coração da zona Europa, quatro países são líderes em vendas (França, Espanha, Bélgica e
Itália). Porém, Carrefour está presente em outros 9 países. Em 2007, a receita bruta da zona Europa foi

de 82 bilhões e 486 milhões de euros.

A França

A França, mercado histórico do Grupo Carrefour, é a fonte de renda mais importante do
grupo, como já havia sido dito anteriormente. É deste fato que a França é considerada, somente a ela
mesma, como uma zona geográfica.

O conjunto de serviços, em todos os formatos, está presente na França.

Carrefour trabalha com um grande número de franqueadores para a operação de certas lojas.

O grupo possui 218 hipermercados, 1021 supermercados, 897 supermercados de desconto e
3245 lojas de proximidade, como mostra o gráfico abaixo, totalizando uma receita de 46 bilhões e 470
milhões de euros, no ano de 2007.

A Bélgica

A presença do Grupo Carrefour na Bélgica se dá da fusão deste com a Promodès, no ano de
2000.

Carrefour possui 56 hipermercados, 280 supermercados e 257 lojas de proximidade, totalizando
uma receita de 5 bilhões e 570 milhões de euros, no ano de 2007.

A Espanha

Presente na Espanha desde 1973, Carrefour é líder de distribuição neste país. As primeiras lojas
são criadas como resultado da parceria com o grupo Radar, mas, com o desaparecimento deste,
Carrefour assume o total controle de todas as lojas. Depois da fusão com Promodès, todas as lojas
passam a existir sob a insígnia Carrefour.
Carrefour possui 161 hipermercados, 280 supermercados, 302 supermercados de desconto e 30 lojas
de proximidade, totalizando uma receita de 14 bilhões e 749 milhões de euros, em 2007.

A Itália

Carrefour está presente na Itália desde 1993, através de três formatos: os hipermercados
(Carrefour), os supermercados (GS) e, desde 2001 as lojas de proximidade (Di per Di). O grupo é o
segundo distribuidor do país. Carrefour possui 59 hipermercados, 485 supermercados e 1015 lojas de
proximidade, totalizando, por exemplo, uma receita de 7 bilhões e 771 milhões de euros, em 2007.

Resto da Europa

Fora dos quatro países onde o Carrefour é líder em vendas, sabe-se que o grupo está presente em
outros tantos países. São eles: Grécia, Polônia, Romênia, Portugal, Rússia, Turquia e Bulgária.

B. Carrefour na América do Sul

O grupo reforça os seus esforços nos dois maiores países da América do Sul; Brasil e Argentina.
Fora isso, Carrefour vai procurar também se implantar numa pequena parte da Colômbia. Em 2007, a
receita do grupo totalizou, nesta área geográfica, 9 bilhões e 693 milhões de euros.

A Argentina

Carrefour se implantou na Argentina desde 1982, com a abertura de um primeiro hipermercado.
Após a fusão com o grupo locar Norte, o conjunto de lojas da insígnia passa sob a insígnia Carrefour.

A multinacional possui 59 hipermercados, 103 supermercados e 395 supermercados de desconto
para uma receita de 2 bilhões e 053 milhões de euros, em 2007.

O Brasil

Carrefour está presente no Brasil desde 1975. Hoje, é o primeiro distribuidor do país graças a
sua presença sobre os diversos segmentos de mercado tais como hipermercados, supermercados e
supermercados de desconto. Possui 157 hipermercados, 38 supermercados, 300 supermercados de
desconto e 5 lojas de proximidade, totalizando assim 500 lojas pelo país e que, geraram, no ano de
2007, uma receita de 6 bilhões e 591 milhões de euros.

A Colômbia

O grupo está presente no país desde 1998, graças a associação com 2 grupos locais (Bavaria e
Sigla). Em 2003, Carrefour torna-se proprietário destes. O grupo é o segundo maior distribuidor do
país.

Carrefour possui 46 hipermercados, que geraram uma receita de 1 bilhão e 049 milhões de
euros, em 2007.

C. Carrefour na Ásia
A China

Presente desde 1995. É o primeiro distribuidor estrangeiro do país e o quinto incluindo os
distribuidores locais. O grupo concentra a sua atividade nos hipermercados e maxi promoção.

Carrefour possui 112 hipermercados e 275 supermercados de desconto, que geraram uma receita
de 2 bilhões e 964 milhões de euros, em 2007.
Além de sua presença na China, Carrefour possui lojas na Indonésia, na Malásia, em Singapura, em
Taiwan e, por fim, na Tailândia. É importante deixar claro que todas as receitas reveladas foram do
ano de 2007.

Capítulo III – Carrefour na dinâmica nacional
1. Carrefour no Brasil
Introduzido em 1975, o Grupo Carrefour está presente sob diversas insígnias nas maiores
cidades e regiões do país. O grupo está localizado nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Ceará, Paraná e, de forma mais passiva, em outros estados
brasileiros.

A.

Hipermercados

O Brasil foi o país escolhido para a introdução do Grupo Carrefour no continente sul
americano. Com a abertura de novas lojas e a aquisição de diversos grupos regionais tais como
Atacadão, Planaltão, entre outros, o Carrefour tornou-se um dos grandes distribuidores do país. As
rivalidades, para estar sempre no topo do mercado brasileiro, eram fortes e sempre numerosas e até
hoje, continuam sendo. Porém, quando anunciada a aquisição do Atacadão pelo grupo, em 2008,
muitos achavam que o Carrefour havia se tornado o líder do mercado.

Supermercados

B.

No Brasil, a marca Champion tornou-se Carrefour Bairro. Essas lojas são reduções de um
hipermercado. Foi uma estratégia feita pela multinacional para expandir o seu mercado no Brasil.
Recentemente, o grupo adquiriu o grupo Gimenez, no Estado de São Paulo.

C.

Elementos de Marketing: forças do grupo

O Marketing, em toda empresa, é primordial para que se possa atingir os propósitos
mercadológicos da empresa. Mas, isso só é possível quando a empresa se baseia nos focos seguintes:
foco no produto, foco no relacionamento com o cliente e foco nas vendas.

É certo que, toda empresa deve se preocupar com os três focos para buscar a maior lucratividade
possível, mas sempre há um deles onde a empresa consegue buscar, ou melhor, consegue se
diferenciar dos concorrentes num determinado mercado.

Por isso, o marketing procura atender e entender o mercado de forma eficiente (atingir os
objetivos mercadológicos propostos) e eficaz (alcance dos resultados necessários).

Com base no que foi dito, pode-se dizer que o foco principal do Grupo Carrefour está nas
vendas, dado que o seu objetivo principal é a venda em grande escala para um grande público, apesar
de possuir também características dos outros dois focos. Características importantes para tal foco serão
apresentadas em quatro vertentes: política do preço justo, promoção e divulgação, logística e, por fim,
segmentação de mercado (esta última será explicada de forma mais clara adiante). Antes de tudo, é
necessário explicar a idéia de cada umas das características para que depois se explicite na empresa
Carrefour.



Política do preço justo

A empresa deve ter consciência do quanto valem seus produtos no mercado e precificá-los
(com base nos insumos utilizados para a produção, os benefícios que trazem o produto, a marca da
empresa)

de

forma

justa

para

o

mercado

como

para

ela

própria.

É importante que o preço não seja nem muito baixo, pois as vendas podem não ser suficientes e
satisfatórias para a empresa pelo simples fato do cliente duvidar da qualidade do produto que está
sendo proposto a ponto de recusá-lo (será que tem algo de errado com o produto?), nem muito alto
pelo fato do preço ter que ser bem justificado e pelo fato do cliente achar que não é necessária a
compra de um produto com o preço altíssimo, a ponto de ignorá-lo (deixá-lo de lado).



Promoção e divulgação

A empresa deve-se fazer conhecer pelo mercado através de propagandas, publicidades,
merchandising, buzz marketing e também por estratégias de descontos periódicos.
Promoção: divulgação do produto aos clientes através da propaganda é a alma do negócio,
pois os clientes saberão que o produto existe e poderão adquiri-lo. A promoção não só é entendida
como parte da divulgação, mas também como estratégias de redução de preços por um tempo limitado
para que mais produtos sejam consumidos e conhecidos pelo mercado.

Buzz marketing é o processo no qual os consumidores, ao gostarem de um produto,
começam a comentá-lo entre si.
Merchandising é qualquer técnica ou ação promocional usada para proporcionar informações e
melhor visibilidade a produtos, marcas ou serviços, com o propósito de motivar e influenciar as
decisões de compra dos consumidores. O merchandising tanto pode usar a propaganda (quando

divulga ofertas na mídia) como a promoção de vendas (quando se utiliza de preços mais baixos ou
brindes) para a ampliação de sua estratégia.



Logística

A empresa precisa ter uma logística bem estruturada, onde as estratégias de disponibilização
dos produtos no mercado e a reposição destes são obrigatórias e essenciais. Ou seja, a empresa deve
ter inúmeros pontos de venda para que o cliente possa adquirir facilmente e quando desejar um
determinado produto.



Segmentação de mercado

A empresa deve vender o seu produto somente para o segmento de mercado no qual o produto
foi proposto.

Como que se aplicam ao Grupo Carrefour essas quatro características do foco nas vendas?

Para o primeiro aspecto, três frases ilustram bem o conceito de política do preço justo. São
elas:
“Preço baixo na hora da compra”;
“Todas as reduções de custos são repassadas aos preços”;
“Vender sempre pelo melhor preço ou devolver a diferença no caixa”.
Esta última é a mais interessante porque é ousada e reflete num compromisso direto com o
público.

Essas frases evidenciam uma estratégia do Carrefour voltada a induzir o seu público-alvo a

comprar os seus produtos, mas também em produzir e vender os seus produtos em grande escala.

Em suma, o Grupo Carrefour busca proporcionar baixos preços e economias (“no bolso”) ao
consumidor.

Já no segundo item do foco nas vendas, exemplos de promoção atuais feitas pela internet (site
do Carrefour) são:
“10% de desconto à vista para toda a categoria de telefonia em todas as formas de pagamento”;
“Móveis com IPI reduzido”;
“filmadoras a partir de R$199,90”.

Além disso, são feitas propagandas pela televisão através de pessoas influentes e admiradas
pelo público como, por exemplo, a Ana Maria Braga, além de folders (revistas que informam os
produtos e seus preços).

O Grupo Carrefour possui 500 lojas acerca do território nacional brasileiro, uma forma de
divulgar que os produtos podem ser adquiridos não só em uma loja, mas em toda a sua totalidade.

A logística do Grupo Carrefour, como já foi visto anteriormente, se baseia nos diversos
formatos em que o grupo se encontra: hipermercados; supermercados; supermercados de desconto;
lojas de proximidade; e-commerce.

Com isso, o Grupo disponibiliza os seus produtos de forma ampliada, isto é, em diversas
localidades, para que se tenha total conhecimento destes, mas principalmente em localidades

próximas, de fácil acesso ao público-alvo a que foi proposto o produto, fazendo com que o cliente
possa adquiri-lo quando desejar.

D.

Fraquezas do Grupo

Normalmente, quando se fala em fraquezas de uma instituição, se pensa em situações
desfavoráveis frente ao mercado ou problemas internos à entidade. O Carrefour, não diferentemente de
outras tantas empresas, passou por momentos difíceis no mercado brasileiro.

Nos meados de abril de 2007, o presidente mundial do Carrefour, José Luis Duran, ameaçou
fechar todas as lojas brasileiras que o grupo possuía em no máximo dois anos. A justificativa dada
pelo CEO do grupo foi que as lojas Carrefour vinham enfrentando problemas de crescimento enquanto
que os seus concorrentes cresciam de forma rápida.

Mas, com a aquisição do grupo Atacadão, as coisas mudaram radicalmente e o fechamento das
lojas Carrefour ficou fora de cogitação. A explicação se deu do fato de que com a aquisição do
Atacadão, em 2008, o Grupo Carrefour passou a ser o número um em vendas de supermercados do
país, isto é, passou à frente de todos os seus concorrentes.

Em 2008, a multinacional teve um lucro de 22 bilhões e 047 milhões de reais nas redes de
supermercados, o que evidencia bem que a aquisição do Atacadão, neste mesmo ano, gerou de fato
uma lucratividade altamente positiva para a empresa, contribuindo demasiadamente para a força do
grupo no mercado brasileiro.

Outros instantes difíceis pelos quais Carrefour teve que se deparar foram diversos processos
sofridos que, acabaram prejudicando a marca Carrefour, ou melhor a imagem frente ao mercado, seus
trabalhadores e consumidores.
Em 2007, o grupo sofreu quatro processos contra violência, racismo. Fora isso, a rede de
hipermercados foi processada pela execução de um indivíduo, humilhação pública contra empregados
e violência infantil.

Para ilustrar um pouco os diversos processos, na loja do Supermercado Dia%, em São Carlos
– SP, o roubo cometido pelo pedreiro Ademir Peraro resultou em morte depois de sucessivo
espancamento.

2. Carrefour no Estado de São Paulo
Na carta a seguir, notam-se todas as cidades do Estado de São Paulo em que o Carrefour se
encontra. (A carta foi feita manualmente a partir das informações adquiridas pela gerente do grupo).

Constata-se uma maior concentração das lojas Carrefour no sudeste do Estado de São Paulo. O
enfoque principal do trabalho está no Estado e na cidade de São Paulo, mas não se podem
menosprezar de maneira alguma outros estados brasileiros que, são muito influentes nos âmbitos
econômico, social e político e que, contribuem e muito para a força que o Grupo Carrefour tem hoje
tanto

no

país

quanto

na

sua

rentabilidade.

Esses conceitos serão explicados de forma mais persuasiva adiante.

3. Carrefour na cidade de São Paulo

A. Segmentação de Mercado
Como já foi dito anteriormente, toda empresa deve vender o seu produto somente para o
segmento de mercado que lhe convém, isto é, para o segmento de mercado no qual o produto foi

proposto, para a não-geração de desperdícios.

Quando se fala em segmentar o mercado, se fala no resultado da divisão de um mercado em
pequenos grupos.

Critérios importantes no processo de segmentação são:
-demográficos (conhecimentos sobre as características demográficas de um determinado território);
-geográficos (distribuição territorial);
-sociais (classes sociais e suas necessidades);
-econômicos (poder aquisitivo da população, economia do país);
-rentabilidade (retorno esperado de um investimento descontando os custos, tarifas e inflação).

É sabido que o Carrefour está presente em diversos estados e cidades brasileiras e acima de
tudo em estados com muita influência nacional e diria que internacional. É importante entender como
e por que o grupo decidiu implantar as suas lojas nesses lugares, dando ênfase à cidade de São Paulo.

Primeiramente, vale ressaltar que foram feitas duas pesquisas distintas pelo Carrefour para tal
implantação. A primeira delas foi a pesquisa de mercado. O Carrefour buscou, através da pesquisa de
mercado, identificar as características do consumidor, seu perfil, seu comportamento e suas
necessidades. Foi a partir disso que o Grupo percebeu que o consumidor brasileiro buscava preços
baixos, fácil acessibilidade para os produtos e pontos de venda diversos. Ademais, a pesquisa de
mercado permitiu que elementos do micro e macro ambiente fossem analisados. Quanto ao macro
ambiente, por exemplo, Carrefour percebeu que a economia do país era emergente e que o futuro desta
era promissor (crescimento econômico brasileiro favorável), tanto é que atualmente o Brasil possui a
sexta maior economia do mundo. Além disso, foi a partir da pesquisa de mercado que o Grupo pôde

detectar ameaças e oportunidades do mercado brasileiro. A empresa constatou que, para que houvesse
resposta positiva na ótica das vendas e da produção de seus produtos em grande escala, era necessário
que as lojas fossem construídas em locais onde a densidade demográfica, isto é, a concentração
populacional fosse elevada e onde o poder aquisitivo fosse elevado. Entende-se por poder aquisitivo a
capacidade da população em adquirir bens.

Destes fatos, explica-se porque o Carrefour se encontra nas cidades que cercam a cidade de
São Paulo, principal metrópole e o coração econômico do Brasil. Essas cidades, na prática, fazem
parte da megalópole brasileira, que vai de São Paulo ao Rio de Janeiro (esta é a segunda metrópole do
país). São cidades urbanizadas onde há uma densidade demográfica elevada, o que requer diversos
serviços. Por ser uma região muito urbanizada, ela concentra uma boa parte da população e por isso é
uma boa região para que o Carrefour se implantasse. Podemos chamar então essa análise feita pelo
grupo de estratégia de segmentação de mercado (estratégia territorial), onde o grupo se instalou em
cidades populosas e onde o poder aquisitivo da população é maior do que nas cidades distantes da
cidade de São Paulo. Tudo isso com o intuito de maximizar os lucros partindo do pressuposto de
maximizar as vendas com as necessidades do consumidor em relação aos baixos preços.

Vale ressaltar que, se o grupo se instala em cidades distantes da cidade de São Paulo, a
população seria evidentemente menos populosa e os custos fixos (custos que não variam em função da
produção) maiores com relação à renda que trariam as novas lojas implantadas por lá, sem contar que
o poder aquisitivo da população seria baixo.

B. Diferenças e concorrência entre Carrefour e os Grupos Wal-Mart e
Pão de Açúcar

A carta (página 32) permite esclarecer algumas diferenças entre os grupos. Ela indica onde os
diferentes mercados, tanto do Carrefour quanto do Wal-Mart e do Pão de Açúcar, se encontram pelos
bairros da cidade de São Paulo. Os quadrados em cinco cores diferentes mostram a distribuição das
classes sociais na cidade de São Paulo (lembrando que hoje em dia, quando nos referimos à classe
social, nos referimos, de modo geral, à classe baixa, média ou alta). Os quadrados amarelos indicam a
presença de um supermercado do Pão de Açúcar ou de um hipermercado Extra (este pertence ao
Grupo Pão de Açúcar). Cada quadrado representa uma loja. Portanto, constata-se que há mais de um
quadrado por bairro. Do mesmo modo, os círculos em azul representam onde se encontram as lojas do
Wal-Mart e as estrelas em rosa as lojas do Carrefour.

Observação importante: esta carta representa apenas as lojas onde se encontram os principais
grupos de supermercados da cidade de São Paulo. Logicamente existem outros grupos na cidade de
São Paulo, mas o enfoque principal está nos 3 grupos citados acima..

Constata-se que o objetivo do Grupo Pão de Açúcar é de concentrar o seu mercado nos bairros
de classe A e B, ou seja, nos bairros nobres da cidade de São Paulo. Conseqüentemente, os serviços
oferecidos pelo Pão de Açúcar são mais qualificados e mais caros. O grupo está onipresente nos
bairros pobres, pois está voltado aos consumidores com um poder aquisitivo elevado. Isso explica
porque os preços das lojas do grupo são um dos mais elevados do mercado.

Wal-Mart possui visivelmente menos lojas que os outros grupos (somente sete em toda a
cidade de São Paulo). Porém, as lojas são imensas e possuem todos os serviços. Ademais, o grupo
Wal-Mart está presente nos bairros de classes A, B, C e D, ou seja, em bairros bem diversificados, o
que o diferencia dos demais grupos. Isso se deve ao fato dos preços do Wal-Mart serem
freqüentemente mais baixos que os dos demais. O grupo está voltado aos consumidores diversificados,
que tem um poder aquisitivo variado.
Carrefour se encontra bastante presente na cidade de São Paulo, com 27 lojas e se instala
principalmente nos bairros de classe A e B. Porém, a sua visão é bem diferente da do Grupo Pão de
Açúcar: enquanto este último visa proporcionar uma compra agradável ao cliente, Carrefour visa
oferecer economias ao consumidor. Assim, mesmo se o Carrefour se instala em bairros pobres, ele
procura aqueles clientes que querem comprar a preços baixos e que não se importam com a estética
(estrutura, beleza) da loja.

Contudo, não se pode levar em conta que os moradores de um bairro pobre podem apenas
comprar numa loja Carrefour de tal bairro. Isto quer dizer, explicitamente, que, para fazer as suas

economias proporcionadas pelo Carrefour, um morador de um bairro de classe D pode facilmente ter
acesso a uma loja Carrefour de um bairro de classe A, pois isso se aplica em qualquer loja do grupo.

Curiosidade: pode-se ver que no bairro Aricanduva (classe D), os três grupos estão presentes. Por ser
um bairro de classe D (bairro popular), imagina-se que os seus moradores não têm condições /meios
de pagar. Esse fato é engraçado e interessante porque se trata de um bairro que foge, por exemplo, das
propostas mercadológicas do Grupo Pão de Açúcar, que busca sempre bairros nobres. Mas, como os
três grupos de supermercado se encontram naquela região, deduz-se que a demanda é forte.

Com base nas diferenças apresentadas anteriormente existentes entre os três grandes grupos de
supermercado da cidade de São Paulo e do Brasil, pode-se evidenciar onde a concorrência se vê forte
entre o Wal-Mart e o Carrefour, mas também onde que a rivalidade entre o Carrefour e o Pão de
Açúcar é presente, mesmo que a política e visão destas são distintas.

Por um lado, Wal-Mart, grupo americano, é o maior distribuidor mundial em receita. Contudo,
ele exerce a sua atividade principalmente nos Estados-Unidos e no México. Na Europa, está presente
no Reino Unido sob outra insígnia e se retirou do mercado alemão devido à sua fraqueza nas vendas.
Existem certos mercados nos quais a concorrência com o Carrefour é real, notoriamente no Brasil,
mas, sobretudo na China.

Por outro lado, Carrefour implantou um novo conceito de comércio no mundo, especialmente
com o hipermercado, loja de grande superfície com uma grande variedade de escolhas (um verdadeiro
leque de escolhas) e de produtos onde o cliente pode comprar absolutamente tudo e a preços baixos.
Conseguir expandir as suas vendas com um grande poder econômico e com o seu « parque de lojas ».

Quando o Carrefour chegou ao Brasil, o mercado era constituído de uma enorme quantidade

de supermercados regionais e de pequenas lojas independentes. A estratégia do Carrefour foi de iniciar
a concentração do mercado, seja a partir da inauguração de supermercados enormes, seja a partir das
aquisições de redes regionais já existentes (em particular as redes com o maior índice de receita e o
maior número de lojas) que, portanto, transferiam todo o público consumidor das pequenas lojas aos
novos hipermercados.

Lodo após o Carrefour, o Grupo Pão de Açúcar (que já era a rede local mais importante do
Brasil) e o Grupo Wal-mart (que já estava estabelecido nos Estados-Unidos) seguem a mesma
estratégia do Carrefour, criando os hipermercados Extra e Wal-Mart Supercenter, respectivamente,
muito similares aos hipermercados do Grupo Carrefour.

Deste fato, a concentração do mercado brasileiro aumentou rapidamente com a diminuição
(mas não extinção) das pequenas lojas.

No mundo, Carrefour está atrás apenas do Wal-Mart em receita. Os dois têm concepções
distintas de mercado: as estratégias de vendas são diferentes. Enquanto que 70% das receitas do WalMart se concentram nos Estados-Unidos, mais de 50% da rentabilidade do Carrefour é adquirida no
estrangeiro (fora da França).

No Brasil, a história é diferente. Carrefour é o primeiro em receita, seguido do Grupo Pão de
Açúcar, com as insígnias Extra, Pão de Açúcar e Compre Bem, e por último do Wal-Mart com as
insígnias Sam’s Club, Bompreço, BIG, Nacional, Mercadorama, Maxiatacado e Tododia.

Wal-Mart e Carrefour têm políticas de preço contrárias.

Em primeira mão, Carrefour abaixa os preços de alguns produtos e divulga através de

propagandas, publicidades ao público, para atrair os consumidores às suas lojas.

Em segunda mão, Wal-Mart baixa significativamente o preço da maioria de seus produtos, o
que faz com que o consumidor tenha uma economia considerável no preço final.

O Pão de Açúcar tem seus preços mais elevados em relação aos seus concorrentes, pois
oferece serviços mais elaborados (embalagens, qualidade do produto, limpeza) e as lojas são
esteticamente mais belas, o que faz com que o consumidor tenha uma compra mais agradável mais
com um preço maior (Pão de Açúcar está voltado à população de classe média alta; classe A e B).

Contudo, o Grupo Pão de Açúcar possui os hipermercados Extra, que rivalizam diretamente
com o Carrefour. Fisicamente, as lojas são parecidas, os preços muito competitivos, e freqüentemente
elas ficam próximas uma da outra. Um exemplo prático pode ser visto na Avenida Ricardo Jafet, onde
tem um Carrefour e um Extra que concorrem entre si para ganhar clientes.

Conclusão
O Grupo Carrefour foi criado em 1959, na França. Atualmente, a nível
mundial, é o segundo maior distribuidor em receita, vindo justamente atrás de seu
maior concorrente, o Wal-Mart. A nível nacional, é o segundo maior varejista
(retalhista), atrás do Grupo Pão de Açúcar e seguido pelo Wal-Mart.

Na administração do Carrefour, existe todo um processo de pesquisa de
mercado antes de implantar as suas lojas em qualquer lugar. Pesquisa de
Oportunidade também é feita. Pesquisas utilizadas com uma mesma finalidade:
maximizar os lucros das novas lojas com base na produção em grande escala de
seus produtos.

De fato, o Carrefour deve fazer um estudo do seu consumidor, um estudo da
segmentação de mercado a que o seu produto foi proposto com base em critérios
diversos: sociais, econômicos, políticos, demográficos, geográficos, entre outros.

Antes de sua implantação em algum lugar ou região, deverá analisar os custos
fixos do negócio, pois deverá estudar a relação custo/benefício de tal. O negócio é
viável e será rentável?

Através dos estudos proporcionados pelas pesquisas de Mercado e de
Oportunidade e Ameaças, o grupo pode expandir o seu mercado e tornar-se uma
multinacional presente em mais de 30 países.

Os investimentos incessantes do grupo, as aquisições, as características do
foco nas vendas utilizadas e elaboradas pela sua boa gestão de Marketing (o
Marketing busca o equilíbrio entre a necessidade, a satisfação e o desejo do
mercado, mas também a necessidade e satisfação das empresas), a sua exploração
de novos territórios, favoreceram e permitiram u m crescimento indiscutível e óbvio
do Grupo Carrefour.

Introduzido no Brasil em 1975, o Grupo se fez presente em diversos estados e
cidades brasileiras, obtendo imenso sucesso. Sucesso que se consagra a partir do
mo mento em que o Brasil passa a ser um dos três mercados mais lucrativos do
grupo, junto com a França e a Espanha.
Atualmente, Carrefour é o décimo maior empregador privado do mundo.

O sucesso pode ser explicado então pelas suas pesquisas de mercado e

oportunidades eficazes e pela estratégia de Marketing bem incisiva e eficiente.
Afinal, uma empresa não vive sem pesquisas de mercado eficazes e sem uma gestão
de Marketing bem estruturada que divulgue o produto da melhor maneira possível
para o público.
Ademais, Carrefour é um dos grupos mais conhecidos do mundo e virou um símbolo
de mercado de vendas.

Todavia, a concorrência com outros pioneiros do ramo como o Wal-Mart e o
Pão de Açúcar é forte, não só no mercado brasileiro, mas também no cenário global.
A concorrência é tão forte que quase originou o fechamento das lojas Carrefour no
Brasil por falta de crescimento destas. Como acréscimo, pode-se dizer que a
fraqueza do Grupo Carrefour se explica da forma seguinte: os processos sofridos
depredaram a imagem do grupo frente ao mercado e principalmente frente aos seus
consumidores. Ademais, acredito que, apesar de ter na sua estratégia de marketing
os focos no produto e no relacionamento com o cliente, ele tem co mo o seu foco
principal as vendas. Um exemplo que pode explicar um pouco mais claramente isso
são as características do foco nos produtos, tal como a qualidade, que não é muito
levada em consideração pelo Carrefour e por isso perde clientes para o Grupo Pão
de

Açúcar

que,

apesar

de

mais

caro,

proporciona

uma

melhor

qualidade

(embalagem, por exemplo) em seus produtos. Portanto, Carrefour deve buscar se
aperfeiçoar nesse segmento buscando alternativas/soluções que permitam, com base
em estudos profundos e de especialistas do grupo, de forma que sejam postas em
prática para um melhor desempenho neste foco.

Fora tudo o que foi dito, é interessante se perguntar quais são os possíveis
impactos que podem causar a retirada de Abílio Diniz da presidência do conselho

administrativo do Grupo Pão de Açúcar. É sabido que o Grupo Casino comprou o
controle do Grupo Pão de Açúcar em 2006. Todo o problema entre o Casino e o Pão
de Açúcar começou com a tentativa de Abílio Diniz de tentar uma fusão entre o Pão
de Açúcar e o Carrefour, principal rival do Casino na França.
No dia 22 de junho de 2012, o Grupo Casino vai assumir o controle da maior
varejista brasileira, pois não houve reconciliação entre Abílio Diniz e o presidente
francês do Casino, Jean Charles-Naouri.
Caso a parte, este acontecimento pode resultar numa concorrência direta e
extremamente forte entre Casino e Carrefour no território brasileiro e em receitas
menores para este, uma vez que a concorrência se dava apenas em território francês.
Além disso, o marketing do Carrefour, que é uma das forças do grupo, com as suas
pesquisas de mercado e oportunidade, iria ter que buscar diferenciais competitivos
a mais dos que já possui para que continue em busca de se tornar líder no varejo
brasileiro.
De certa forma, isso quer dizer que a rivalidade, oriunda de terras francesas,
poderia comprometer e muito a forte crescente e desenvolvimento do Grupo
Carrefour no terceiro mercado mais rentável para tal.

Referências Bibliográficas
Acesso a internet

1. <http://pt.wikipedia.org/wiki/Carrefour>

2. <http://www.carrefour.com.br/>

3. <http://fr.wikipedia.org/wiki/Carrefour_(enseigne)>

4. <http://www.carrefour.fr/>

5. <http://www.irmaosbrain.com/2007/07/16/logo-do-carrefour/>

6. KHALID, M. Portail du Maroc. In Collectif, LeMaroc
<http://www.lemaroc.org/economie/article_7451.html>

7. CARREFOUR, Fondation Internationale. Fondation Internationale Carrefour. In
Collectif, FIC
<http://www.fondation-internationale-carrefour.org/fic/fondation/>

8. CARREFOUR, Groupe. Groupe Carrefour. In Collectif, CDC [en ligne].

<http://www.carrefour.com/cdc/home/>


FIGARO,

Le.

<http://recherche.lefigaro.fr/recherche/recherche.php?charset=iso&ecrivez=carrefour&go=Re
chercher>



FR, Lepoint
< http://www.lepoint.fr/search/recherche/resultat?keyword=Carrefour>

9. PAO DE ACUCAR, Grupo. Grupo Pão De Açúcar.
<http://www.paodeacucar.com.br>

10. WAL-MART
<http://www.walmart.com.br/>

Acesso a livros :



LHERNIE, Christian. Carrefour ou l’invention de l’hypermarché. Vuilbert, 2003. 240p.
Vuibert Management.



PHILONENKO, Grégoire. Au Carrefour de l’exploitation. Desclée, 1998. 160p. Sociologie
clinique.



Informações retiradas do livro, Gestão Estratégica de Marketing, Luiz Claudio Zenone,
Professor de Marketing e instrutor na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP).

PONTÍFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE
SÃO PAULO

Faculdade de Economia, Administração,
Contabilidade e Atuariais.

COMÉRCIO ELETRÔNICO

Aluna: Lígia Raquel Oliveira Garcia

Prof. Arnoldo José de Hoyos Guevara

1° Semestre 2012
Sumário
Introdução......................................................................................................................04
Capítulo I. O que é Comércio Eletrônico....................................................................06
1.1 Conceitos Teóricos....................................................................................................06
1.2 Histórico....................................................................................................................07
1.3 Modalidades do Comércio Eletrônico.......................................................................08
1.3.1 Consumer to Consumer (C2C)...................................................................08

1.3.2 Business to Business (B2B)........................................................................09
1.3.3 Business to Consumer (B2C)......................................................................11
1.4 Sistema Integrado do Comércio Eletrônico...............................................................11
1.5 Glossário Essencial ao “E‐Empresário”.....................................................................12
Capítulo II. Os Prós e Contras do Comércio Online..................................................20
2.1 Principais Benefícios e Vantagens do E‐commerce..................................................21
2.1.1 Para Consumidores.....................................................................................21
2.1.2 Para Empresas.............................................................................................28
2.2 Riscos e Precauções na Compra e Venda pela Internet............................................29
2.2.1 Para Consumidores.....................................................................................29
2.2.2 Para Empresas.............................................................................................31
2.3 O Futuro do E‐commerce..........................................................................................33
Capítulo III. Casos de Sucesso Nacionais e Internacionais.......................................36
3.1 Amazon: Uma História de Sonho do Comércio Eletrônico......................................36
3.2 Submarino: O Maior Site Brasileiro de Vendas Virtuais..........................................40
3.3 Groupon: A Empresa Online com Maior Crescimento da História...........................42
3.4 Mercado Livre: Um dos Maiores Sites de Compra e Venda “C2C” ........................44
Conclusão.......................................................................................................................52
Webgrafia.......................................................................................................................54

Introdução

Dados estatísticos revelam o crescimento assustador do uso da internet pela população
mundial que, depois do uso do telefone celular, registra‐se como o mais rápido crescimento em toda
a história da humanidade. Se compararmos com outros meios de comunicação, a Internet levou
apenas 5 anos para atingir 5 bilhões de usuários ao redor do mundo, enquanto que a televisão a cabo
levou mais de 10 anos para atingir este mesmo público, a TV aberta levou mais de 15 anos e o rádio
mais de 35 anos. Hoje nos deparamos com uma realidade onde é raro encontrarmos aqueles que não
fazem uso da web para fins pessoais, profissionais, comerciais ou até mesmo como entretenimento.
Desde a Revolução Industrial, assistimos o avanço da tecnologia tomar conta de nossas vidas,
tornando tudo muito mais prático, rápido e fácil de ser resolvido. Apesar do fato de que, para
muitos, o trabalho humano vem sendo substituído por máquinas cada vez mais inteligentes e
tecnológicas, não podemos negar o quanto esse avanço tecnológico nos beneficia em vários setores,
de diversas formas distintas, de tal forma que, hoje, não nos imaginamos vivendo sem.
O uso da internet traz benefícios diversos para o dia‐a‐dia agitado e cheio de compromissos
dos brasileiros e de toda a população mundial. Em um passado não muito distante, era necessário o
envio de cartas e correspondências quando necessário se comunicar com amigos ou familiares
distantes. Hoje através de e‐mail, skype, chat, e outras diversas formas de comunicação digital,
podemos nos comunicar em tempo real com alguém que esteja do outro lado do planeta com um
simples “clique”.
Quando são colocados em pauta assuntos como a evolução tecnológica, o mundo virtual, a
internet e a globalização, pensamos também na maneira como as pessoas vêm mudando sua forma
de adquirir produtos e aderindo à novas formas de comércio cada vez mais promissoras que, num
passado próximo, eram pouco adotadas.

É nesse contexto que o comércio eletrônico, comércio online ou “e‐commerce” se apresenta,
hoje em dia, como sendo uma das formas de comércio mais promissoras para as empresas e
organizações que desejam inovar de forma a reduzirem seus custos de diversas formas, assim como
possivelmente aumentar sua receita e seu mercado alvo, uma vez que, agora, seus clientes podem
estar ao redor de todo o mundo.
Tendo em vista essa forma de comércio que mostra‐se crescente e extremamente lucrativa
nos dias atuais no Brasil e no mundo, este trabalho tem como objetivo introduzir os conceitos
fundamentais sobre o comércio eletrônico, assim como trazer os principais benefícios e riscos que
existem ao aderirmos à essa prática e, por fim, exemplificar a potencialidade do comércio pela
Internet através de alguns casos de sucesso nacionais e internacionais envolvendo a adesão ao e‐
commerce.

Capítulo I. O que é Comércio Eletrônico
1.1

Conceitos Teóricos
Quando nos deparamos com situações que envolvem consumidores virtuais e pessoas que,

cada vez mais, aderem à prática da compra via internet, logo nos vêm em mente o comércio
eletrônico.

Mas afinal, do que se trata o Comércio Eletrônico? Mais recentemente muito utiliza‐se do termo
“E‐Commerce” para fazer referência à esse tipo de comercialização, sendo também bastante
conhecido como Comércio Online ou Comércio Virtual: trata‐se de relações de compra e venda de
produtos e/ou serviços realizadas através da Internet.

Para Rodney de Castro Peixoto, existem diferentes conceitos referentes a este assunto.
Segundo o autor:

Conceito técnico: “comércio eletrônico é uma combinação de tecnologias, aplicações e
procedimentos negociais que permitem a compra e venda on‐line de bens e serviços entre governos,
sociedades, corporações privadas e o público. Antes dos fenômeno da Internet, o meio mais utilizado
era o EDI (Eletronic Data Interchange).”

Conceito econômico: “comércio eletrônico é a realização de toda a cadeia de valor dos
processos de negócios, realização esta efetuada no ambiente digital.”

Conceito administrativo (privado): “comércio eletrônico é um termo genérico que descreve
toda e qualquer transação comercial que se utiliza de um meio eletrônico para ser realizada. Com o
uso de tecnologia se obtém a otimização do relacionamento da cadeia de suprimentos até o ponto
de venda, bem como a melhora da comunicação entre a empresa e o cliente final.”

Conceito jurídico: “comércio eletrônico é a atividade comercial explorada através de contrato
de compra e venda com a particularidade de ser este contrato celebrado em ambiente virtual, tendo
por objeto a transmissão de bens físicos ou virtuais e também serviços de qualquer natureza.”

Além destes conceitos citados, existem outros relacionados ao mesmo tema que, basicamente,
se referem ao comércio eletrônico como sendo a atividade de comércio de bens e/ou serviços entre
pessoas via Internet.

1.2

Histórico
Ao longo dos últimos 30 anos, a maneira como é conhecido o comércio eletrônico vêm

mudando constantemente.
Aproximadamente no final dos anos 70, foram introduzidas no mundo empresarial
tecnologias que permitiam o envio de documentos comerciais eletronicamente, como ordens de
compras, por exemplo. São exemplos destas tecnologias a “Eletronic Data Interchange” (EDI) e
“Eletronic Funds Transfer” (EFT), as quais compunham a “CE”, que significava, na época, a facilitação
de transações comerciais eletrônicas.
No final dos anos 80, era crescente a aceitação de cartões de crédito, caixas eletrônicos,
serviços de atendimento ao cliente (SAC), e outras formas mais “tecnológicas” que auxiliavam o
comércio tanto para os comerciantes quanto para os consumidores.
Mundialmente popularizada em 1994, a internet desde então se mostrou cada vez mais
crescente e presente na vida das pessoas. Porém, foi aproximadamente em 1999 que os protocolos
de segurança e a tecnologia DSL foram introduzidos ao “mundo virtual”, e tornaram possível a
continuidade na conexão do mundo com a internet.

A partir do final de 2000, diversas empresas ao redor do mundo começam a disponibilizar
seus produtos e serviços, assim como informações úteis sobre seus estabelecimentos, através do
“World Wide Web” ou “WWW”.
Desde então, as pessoas começam a associar o comércio eletrônico com o ato de adquirir
produtos virtualmente, isto é, através da Internet. E usando, para isso, protocolos de segurança,
serviços de pagamento online, entre outras facilidades e auxílios.

Figura 1‐ O fundador do Mercado Livre, Marcos Galperin.
No Brasil, o comércio eletrônico “B2C” (“Business to Consumer” ou “Da Empresa para o
Consumidor”) surge em 1995. Entre as empresas pioneiras nas vendas online, podemos destacar a
Livraria Cultura, Grupo Pão de Açúcar, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Booknet (o atual
Submarino), Mercado Livre, entre outras.

1.3

Modalidades do Comércio Eletrônico

1.3.1 Consumer

to

Consumidor”

Consumer

(C2C)
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“De

Consumidor

para

Como o próprio nome já diz, é o tipo de transação ocorrida entre consumidores, isto é, entre
usuários particulares da Internet. Nesta modalidade, o comércio de bens ou serviços não envolve
produtores, mas sim consumidores finais.
O tipo de transação “C2C” acontece de forma direta e, geralmente, com a intermediação ou
ajuda de alguma outra organização. Como é o exemplo dos grandes leilões online, compras por sites
conhecidos como Ebay, Mercado Livre, entre outros.
Os leilões online acontecem quando um consumidor coloca seu produto à venda na internet
com um valor mínimo e, a partir daí, outros consumidores podem ofertar valores maiores para
aquela mercadoria. Desta forma, quem der o “maior lance”, num prazo determinado, leva o produto.
As empresas facilitadoras deste tipo de transação “C2C” geralmente ganham comissões por
cada leilão ou taxa única de transação.

Figura 2 – Ebay: Um dos maiores sites do mundo de vendas “C2C”.

1.3.2 Business to Business (B2B) ou “De Empresa para Empresa”

Para corresponder ao desafio que se mostra a globalização nos dias atuais, as empresas se
veem obrigadas à aderir à um sistema mais eficiente e eficaz que satisfaça as necessidades de
comprar e vender de uma forma mais econômica e simples. Essa modalidade do comércio eletrônico
acontece entre organizações, ou seja, é quando empresas fazem negócios com outras empresas
através da Internet.
De forma mais detalhada, podemos dizer que são operações de compra e venda, de
informações, de produtos e de serviços através da Internet entre duas empresas, sendo assim
possível a substituição dos processos físicos que envolvem as transações comerciais.
“O B2B pode também ser definido como troca de mensagens estruturadas com outros parceiros
comerciais a partir de redes privadas ou da Internet, para criar e transformar assim as suas relações
de negócios.”
Dentro desta modalidade, encontramos três principais grupos de portais B2B. São eles: Intranet
(comunicação interna entre empresas); Extranet (relação entre empresas e seus parceiros de
negócios) e E‐markeplaces (plataformas de intermediação que promovem a união de várias
organizações compradoras e vendedoras).
A forma de comércio eletrônico B2B pode ser considerada, em sua grande maioria, como uma
forma atacadista de comercialização.

Figura 3 – Comércio eletrônico “Business to Business”.

1.3.3 Business to Consumer (B2C) ou “De Empresa para Consumidor”
Trata‐se da mais comum dentre as modalidades citadas e mais vista atualmente no mundo
do comércio online.
Neste tipo de comércio eletrônico, teremos de um lado as empresas oferecendo seus
produtos e/ou serviços e, do outro lado, os consumidores em geral, que serão como a “demanda
direta” destes bens e serviços. Assim como a C2C, a forma de comércio B2C acontece, em sua grande
maioria, de forma varejista.
Sob o ponto de vista dos clientes e consumidores, a adesão de uma organização ao sistema
B2C passa a imagem de uma empresa atualizada, de caráter evolutivo, moderna e apta a oferecer um
produto/serviço de qualidade.

1.4

Sistema Integrado do Comércio Eletrônico

Um modelo de sistema integrado que mostra algumas das mais importantes integrações do
C.E. (Comércio Eletrônico) com o ambiente empresarial pode ser demonstrado pelos seguintes
fatores:

 Políticas e regras públicas: Aspectos legais que possibilitam a regulamentação de
normas oficiais;
 Políticas e padrões técnicos: Padronização de componentes técnicos. Além de políticas
de tratamento e comunicação de informações;
 Infovia Pública: Rede que engloba a rede mundial de Internet e os serviços online. A
ênfase é no livre acesso, custo baixo e na enorme integração entre diversos ambientes
sem restrições.
 Aplicações e Serviços Genéricos: Oferecidas através dos provedores e disponíveis à
todos. São exemplos: softwares de criptograma, correio eletrônico, etc.
 Aplicações de Comércio Eletrônico: Desenvolvidas através dos fatores citados

anteriormente procurando atender à uma ou mais organizações ou consumidores.

1.5 Glossário Essencial ao “E‐empresário”
No mundo dos negócios online, muitas palavras e expressões são usadas com muita
frequência para que seja possível se fazer referência à uma série de práticas e elementos específicos
que são fundamentais para o sucesso de uma gestão ligada à internet.
Algumas dessas palavras e expressões podem ser consideradas essenciais para que seja
possível a compreensão, gestão e acompanhamento, tanto de um e‐commerce, suas ferramentas e
processos, como também de uma rotina de trabalho que envolva a utilização dos meios virtuais.

Atualmente esse tipo de linguagem é muito usada não somente por administradores e donos
de e‐commerces especificamente, mas é quase que impossível e extremamente raro encontrarmos
estabelecimentos, empresas e comércios que não façam uso da internet, seja para administrar o site
da organização ou mesmo apenas para passar um contato de e‐mail aos clientes.
Tendo em vista tamanha importância que é dada aos meios eletrônicos, a internet e a
linguagem usada em rotinas que se utilizem desse poderoso recurso que a tecnologia e a
globalização nos traz, foi elaborado um pequeno glossário com palavras e expressões consideradas
essenciais para o dia‐a‐dia de um “e‐empresário” ou qualquer pessoa que faça uso da internet,
especialmente para fins comerciais.
Segundo o site E‐commerce.org.br, são de essencial conhecimento alguns conceitos, tais
como:
24x7 – “Referência a algo que fica aberto 24 horas durante os 7 dias da semana. É o caso das
lojas no comércio eletrônico.”
Browser ou navegador – “Programa de software que permite que o computador tenha
acesso à Internet, como o Explorer, Netscape ou Ópera.”

Figura 4 – Os Browsers mais usados.

Burn rate – “A velocidade que um negócio gasta com os fundos de investimento.”

Banner – “Propaganda em forma de imagem gráfica utilizada na página da
Internet. Normalmente, possui um link direcionando para um site promocional ou que traga
mais informações sobre o produto mencionado na propaganda.”

Cadeia de suprimento (Supply Chain) – “Todo o processo de aceitação de um pedido de um
cliente até a entrega do produto, incluindo as fontes de suprimento.”

CG – “Comitê Gestor Internet do Brasil, órgão do governo brasileiro.”

Cheque eletrônico – “Um tipo de transferência eletrônica de recursos financeiros que
pode ser entregue a uma empresa on-line para depósito em uma instituição financeira online.”

Chat – “Página que reúne usuários conectados simultaneamente no mesmo serviço
para troca de mensagens em tempo real. Também conhecido como sala de “bate-papo”.”

Ciberespaço – “Assim como Ambiente Virtual. Conjunto das redes de computadores
interligados e de toda a atividade aí existente.”

Click ou clique – “Quando o usuário seleciona qualquer elemento da página, como
um link ou banner, usando a tecla do mouse.”

Click rate (click through ou click through rate) – “Percentual de cliques que um
banner ou outro elemento publicitário gera. Para calcular o click rate, divide-se o número de
cliques pelo número de exibições do banner.”

Comunidade de Valor - ou Comunidade Virtual – “Um conceito da WEB na qual
os visitantes de um determinado site se identificam e interagem como pertencentes a um
grupo com identidade de interesses ou características.”

Correio eletrônico ou e-mail – “Sistema de troca de mensagens eletrônicas através de
redes de computadores.”

CPV – “Custo por visitantes. O valor de um anúncio é dividido pela quantidade de
visitantes de um site.”

CPM (Custo por Mil) – “Forma de cálculo para pagamento de anúncios. Um
determinado valor é cobrado a cada mil vezes que um anúncio é impresso na tela do
computador.”

Criptografia – “Técnica para converter um arquivo ou mensagem utilizando uma
codificação secreta, mantendo, assim, os dados do usuários em segurança. É necessário que os
dois usuários tenham o mesmo software para que o arquivo seja decodificado e
compreendido.”

Domínio – “A marca de um negócio na Internet. Por exemplo, a empresa Yahoo!
(propriedade) é dona das marcas Yahoo.com e Geocities.com (domínios).”

Domínio público – “Algo que está na rede e é disponibilizado de forma gratuita.”

Download – “Transferência de um arquivo. Fazer um download significa copiar um
determinado programa para o seu computador, sempre utilizando a Internet como fonte.”

E-book - “Livros escritos em formato eletrônico.”

E-Business – “Qualquer empreendimento baseado na WEB, ou, as transações de
negócio feitas entre empresas pela Internet. Normalmente é utilizado em seu lugar o termo ecommerce, embora não tenha a mesma abrangência.”

Figura 5 – O ciclo do E-business

E-procurement – “A palavra "procurement" significa de adquirir, comprar.
Acrescentando-se o tradicional "e" tem-se processo de compra realizado de forma eletrônica.
É uma aplicação ou um site que tem por objetivo a aquisição de mercadorias, geralmente
suprimentos.”

Econet – “1. Rede de pessoas (ecology + network) interessadas em assuntos ligados a
ecologia e ambientalismo. 2. Rede de empresas de Comércio Eletrônico (e-commerce +
network) que possuem sinergia e atuam de forma integrada.”

E-zine - “Revista on-line enviada com regularidade a uma grande quantidade de
leitores.”

Extranet – “É uma rede de computadores interligados exclusiva, montada,
normalmente, para comunicação e desenvolvimento de negócios entre uma empresa, seus
clientes e fornecedores.”

FAQs – “Frequently Asked Questions, ou seja, são as dúvidas mais freqüentes dos
visitantes de um site com a apresentação de suas respectivas respostas. É uma forma de
facilitar o trabalho dos call-center e suportes.”

Hacker - “Pessoa com conhecimento de programação e segurança, que invade
sistemas externos, quebrando bloqueios de senha e alterando dados. Embora ainda não esteja
tipificada legalmente, essa prática é considerada criminosa.”

Home page – “É a primeira e mais importante página de um site. Com freqüência o
termo é usado também para se referir ao site como um todo.”

Hospedagem – “É o processo de armazenagem de páginas para a Internet em um
computador denominado servidor. Este equipamento está conectado ininterruptamente a uma
rede mundial que liga os computadores.”

Hotsite, sitelet ou mini-site – “Funciona como um site comum, mas, normalmente, é
menor, mais objetivo e fica no ar apenas em um determinado período.”

Html ou htm – “Significa Hyper Text Markup Language. É a linguagem padrão de
formatação de documentos para a Internet.”

IP – “Abreviação de Internet Protocol. É uma das linguagens, ou protocolos, mais
importantes da Internet, responsável pela identificação das máquinas e redes e pelo
encaminhamento correto das mensagens entre elas. Todo endereço na Internet é

compreendido pelos servidores, que armazenam os site, como uma seqüência numérica, como
se fosse um número de RG. A isto é dado o nome I.P.Adress.”

Keyword – “Palavra-chave para utilização em um sistema de busca.”

Link – “Conexão entre duas páginas ou dois sites. Ou seja, quando o Internauta
seleciona uma palavra ou figura com link é levado ao assunto desejado, que pode estar em
outra página do site ou mesmo em outro site.”

Login – “Identificação de um usuário na rede solicitada por alguns site para serviços
exclusivos ou personalizados. O login é formado pela senha do usuário e uma identificação.”

Logout – “Ação realizada para sair de uma página na qual o usuário tenha digitado
seu login (conjunto de senha e identificação). Basicamente, o logout é uma “quebra”desta
identificação, o que evita que outros usuários possam utilizar um serviço exclusivo.”

Merchandising – “É o aparecimento de produtos, em programas, com ou sem
comentários sobre os mesmos. São considerados como merchandising, também, as citações de
apresentadores com ou sem aparecimento de logomarca.”

Network – “Relacionada à Internet, a palavra significa rede de computadores
interligados.”

Newsletter ou e-letter – “Notícias enviadas por e-mail. Normalmente, são enviados
boletins periodicamente.”

Offline – “Desconectado, não está ligado à Internet.”

Online – “Conectado à Internet, o que permite comunicação e transmissão de dados
em tempo real.”

Portal – “Sites que reúnem grande quantidade de informação e serviços e acabam
tornando-se portas de entrada para a Internet. Os portais possuem vários canais com conteúdo
específico, como chats, shopping, notícias, busca, etc.”

Ranking – “Nível, ordem ascendente ou descendente alfabética ou de valor.”

Rede – “Grupo de emissoras de tv ou rádio pertencentes a uma mesma empresa ou
afiliadas a uma estação emissora central, que transmitem no todo ou em grande parte uma
programação comum nas várias praças em que estão sediadas.”

Response rate – “Número de vezes que um anúncio recebeu um clique, sempre
dividido pela quantidade de impressões que o mesmo recebeu.”

Site – “Conjunto de páginas eletrônicas reunidas em um só endereço. Ex.:
www.commerce.hpg.com.br”

Startup – “Startup é uma empresa iniciante, que está começando um novo negócio.”

Spam – “Envio não autorizado de e-mails, geralmente em grandes quantidades. A
prática é eticamente desaconselhável e pode gerar prejuízos à imagem da empresa/pessoa que
enviou.”

Software – “Programa de computador.”

Teaser – “São mensagens pequenas e freqüentes de preparação de atenção para um
lançamento.”

URL – “Conjunto de caracteres usado para identificar uma página na Internet. Cada
URL representa um endereço único em todo planeta.”

Vírus – “Programa elaborado com o objetivo de destruir arquivos ou perturbar o
funcionamento de computadores.”

Web Page – “Páginas que formam um site. Cada uma é um documento em formato
html com textos, fotos, figuras, etc.”

World Wide Web (WWW)- “Rede de Alcance Mundial. Conjunto interligado de
documentos escritos em linguagem HTML que fazem parte da INTERNET e estão
armazenados em servidores HTTP ao redor do mundo.”

Capítulo II. Os Prós e Contras do Comércio Online
Como já observado anteriormente, a internet se torna nos dias de hoje uma ferramenta
muito poderosa para o mundo dos negócios. São mais de 1,4 bilhões de pessoas “online”, o que
representa 22% da população atual mundial, e mais de 160 milhões de sites disponíveis para acesso
das pessoas ao redor do mundo.
O Brasil representa hoje o sexto país com o maior número de usuários da internet, com mais
de 50 milhões de internautas, sendo o primeiro no ranking latino. Além disso, mais de 22 milhões de
brasileiros acessam a internet de suas casas, sendo 37% pertencentes à classe C. O brasileiro gasta,
em média, 24 horas por mês de seu tempo acessando a internet.
Cada dia torna‐se mais evidente as diversas vantagens e benefícios que as relações
comerciais através da internet podem trazer à um comércio, à uma organização e até à grandes
empresas de nome existentes há muito tempo. Desta mesma forma, existem também alguns riscos
quando falamos em transações que são realizadas apenas através da comunicação virtual.
É muito comum observarmos campanhas publicitárias, merchandising, propagandas e outras
estratégias que envolvem diretamente o uso da internet como meio de divulgação e marketing para
as instituições. Estratégias essas que, de um tempo para cá, têm se mostrado imensamente eficazes
para o aumento da receita de muitas organizações e, consequentemente, fazem parte dos fatores
benéficos que levam ao sucesso empresarial das mesmas.
Com o grande advanço da tecnologia, o cenário atual mostra a internet presente no dia‐a‐dia
de uma imensa parte da população, fato este que tende a aumentar daqui para frente. Tendo isso
em vista, podemos listar uma série de vantagens que encontramos na opção de aderir à um e‐
commerce, um comércio eletrônico, ou seja, um site onde os clientes possam comprar diretamente
mercadorias e recebê‐las em suas residências.

A adoção de um e‐commerce traz benefícios não só para os proprietários e administradores,
mas sem dúvida para os clientes, para os fornecedores, consumidores e para todos os envolvidos.
Da mesma forma que existem diversas vantagens e benefícios, a adoção de um comércio
online traz consigo também alguns riscos que envolvem a segurança tanto do vendedor como do
comprador. É necessária extrema atenção e cautela ao se comunicar com pessoas através da
internet, uma vez que é possível a criação de perfis falsos, sites “fantasmas”, assim como a
divulgação de informações irreais e muitas vezes fraudolentas. Por isso mostra‐se essencial a adoção
de alguns cuidados que devem ser preservados pelos usuários, visto que muitas transações
constantemente envolvem a segurança e a integridade de clientes e comerciantes em um espaço
onde, infelizmente, existe a possibilidade de fraudes e roubos por parte dos mal intencionados.

2.1 Principais Benefícios e Vantagens do E-commerce
2.1.1 Para Consumidores
 Alta conveniência: compras sem sair de casa
Alguns fatores como o advanço da globalização e da tecnologia, a entrada da mulher no
mercado de trabalho, o crescimento econômico e a vida cada vez mais agitada dos trabalhadores que
se veêm com “mil e uma” obrigações e deveres a serem cumpridos constantemente, especialmente
em grandes cidades como é o caso da cidade de São Paulo, tudo precisa ser feito de forma mais
rápida e com menos complicações possíveis.
Quanto mais vemos a tecnologia tomando conta de nossa rotina e dia‐a‐dia, menos tempo
disponível nos sobra. Neste cenário, a conveniência muitas vezes se torna “pré‐requisito” para
muitos consumidores que não têm disponibilidade de sacrificar seu dia‐a‐dia movimentado para

fazer compras em lojas físicas, muitas vezes distantes de suas residências, trabalho, universidade,
etc.

Figura 6 – A facilidade da compra online.
Esse talvez seja o principal benefício que o e‐commerce traz aos consumidores. É de extrema
conveniência para os clientes a possibilidade de comprar um produto desejado de forma simples e
rápida através do computador, no conforto de sua residência, efetuar o pagamento também através
da internet de maneira bastante simples, escolher a forma de envio mais adequada dependendo de
sua necessidade, além de uma série de opções que são disponibilizadas por muitos e‐commerces,
como pagamentos em várias vezes, recebimento de produtos embrulhados para presente, envio
direto ao “presenteado”, entre muitas outras opções. Tudo isso sem ao menos sair de casa.
O professor, mestre e graduado em administração de empresas pela Fundação Getúlio
Vargas, Dailton Felipini, explica em seu artigo no site E‐commerce.org.br a “força avassaladora” que
possui a conveniência nos dias atuais:

“São 6:30 da manhã em São Paulo e o táxi entra em uma das principais avenidas da cidade
em direção ao aeroporto. Inacreditavelmente, mesmo nesse horário, o trânsito já apresenta

sinais de lentidão devido ao excesso de veículos, e não é para menos, afinal, são mais de 5
milhões de automóveis tentando se deslocar ao mesmo tempo pelas ruas e avenidas de São
Paulo. Segundo a CET, companhia de trânsito local, em algumas avenidas movimentadas, a
velocidade alcançada pelos carros no horário do rush é, em média, 9,7 quilômetros por hora,
o que representa quase a velocidade de uma carroça, que é de cerca de 8 km por hora. Você
deve estar se perguntando: o que o problema de trânsito tem a ver com o e-commerce? A
resposta é que esse caos urbano, anunciado há anos, representa um forte fator impulsionador
dos negócios on-line. Isso por uma razão simples: para o consumidor é cada ver mais
conveniente fazer compras sem sair de casa, gastando alguns minutos na Internet em vez de
horas no trânsito. Afinal, por mais agradável que seja o ato de gastar dinheiro, ninguém, em
sã consciência, sente prazer em passar horas dentro de um automóvel, trafegando em
primeira e segunda marcha e respirando uma boa dose de poluição, somente para ir às
compras.

A palavra-chave aqui é conveniência, a possibilidade de fazer algo de forma prática, fácil e
cômoda, trazida pela Internet

Veja o exemplo das companhias aéreas: cerca de 90% das

passagens são vendidas pela Internet. Qual é a razão para isso? Simples! A não ser que o
viajante queira dar um passeio até o aeroporto mais próximo, é muito mais fácil, prático e
rápido comprar a passagem sem sair de casa. Quer mais um exemplo? Quantas pessoas com
acesso à Internet escrevem cartas hoje em dia? Quase nenhuma! A maioria absoluta prefere
enviar um email, simplesmente para não ter que colocar o papel no envelope, selar, ir até a
agência do correio mais próxima e aguardar uma semana para receber a resposta. Os
românticos que me perdoem, mas as pessoas precisam e desejam a conveniência, pois ela é
uma necessidade nesse mundo globalizado que exige tudo cada vez mais rápido. O trabalho a
ser feito é para ontem, assim como a meta desejada, o negócio a ser concretizado, a viagem,

a compra do objeto do desejo, o investimento que deve ser realizado, concluído e resgatado
no momento certo...

Quase tudo precisa ser feito de maneira rápida e sem transtornos, pois a informação flui
muito rapidamente demandando cada vez respostas e ações de nossa parte. Parece
paradoxal, mas o fato é que quanto mais tecnologicamente evoluída se torna a nossa
sociedade, menos tempo disponível nos sobra. Mas vamos deixar para os sociólogos a
análise dessa revolução comportamental. O importante para nós empreendedores da Internet
é que, cada vez mais, as pessoas buscam a conveniência do e-commerce para realizar as suas
compras. Essa é uma das razões pelas quais o faturamento do varejo on-line cresce a taxas
ao redor de 50% ao ano desde 2001. Portanto, ao encarar seu próximo congestionamento,
não se desespere tanto, afinal isso vai impulsionar cada vez mais as vendas de sua loja.”
 Fácil comparação de preços e serviços: busca pelo melhor negócio

A internet, juntamente com o comércio eletrônico, traz consigo algumas facilidades
interessantes e muito úteis, principalmente para aqueles que preferem fazer pesquisas de
preço, qualidade e variedade de produtos antes de partir para as compras de fato.

Famosos sites de busca como Google e Yahoo, assim como outros sites onde é
possível localizar o mesmo produto por preços diferentes (como Ebay ou Mercado Livre),
possibilitam uma busca avançada para que seja encontrado o site que apresente as melhores
condições de compra, ou seja, melhores preços, opções de entrega, formas de pagamento mais
atraentes, e uma série de fatores que, juntos, serão decisivos para a escolha daquele
determinado site onde a compra será realizada.
 Grande oferta de produtos e serviços

 É possível comprar e vender de qualquer lugar do mundo
Outro benefício extremamente interessante e poderoso que o e‐commerce introduz à vida
das pessoas é a não existência de barreiras geográficas quando queremos fechar um negócio,
comprar uma mercadoria ou solicitar um serviço. Através do acesso à internet, podemos comprar um
produto que venha de outra cidade, outro estado, país ou até continente.

Figura 7 – Barreiras geográficas se tornam “invisíveis”.
O comércio eletrônico junto da globalização que cresce a cada dia, traz facilidades que não
existiam em um passado não muito distante mas que, hoje, são comuns na vida daqueles que
aderem ao comércio eletrônico e usufruem desse tipo de vantagem que só é encontrada na compra
online.
Não só interessante para clientes que se veêm com opções muito mais amplas e variadas de
compras por todo o mundo, mas também extremamente atraente para os “e‐empresários” e para as
empresas que, ao aderirem ao comércio eletrônico, expandem imensamente seu público e sua
“clientela”, uma vez que, agora, poderão vender para consumidores de cidades, estados e até países
distintos.
Um exemplo prático é um dos maiores sites “Consumer to Consumer” existentes hoje, EBAY,
no qual é possível comprar produtos vindos diretamente da China, Korea, Estados Unidos, Japão e

todos os outros países do mundo. Desde produtos mais baratos como fotos, livros, canetas, até
outros de alto valor como celulares e eletrônicos podem ser adquiridos diretamente de vendedores
cadastrados no site que, atualmente, prevê receita de mais de US$ 13 bilhões para 2012.

 Ofertas
 Leilões virtuais
 Diversas formas de pagamento
Quando falamos em compras pela internet, outra facilidade que nos é concebida é a
diversidade de formas de pagamento na qual podemos nos basear para escolher a melhor e mais
adequada forma para que o pagamento seja efetuado.
Hoje em dia grande parte dos e‐commerces e sites de compras oferece as mais variadas
formas de pagamento visando sempre o conforto e a conveniência do cliente. É possível pagar por
diferentes tipos de cartão de crédito, parcelamento, boleto bancário, depósito ou transferência
bancária, além da cada vez maior aceitação de pagamentos via sites especializados nesse tipo de
transação.
Existem atualmente diferentes empresas que atuam como “intermediadoras” das compras
online, o que facilita muito quem compra e vende produtos e serviços através da internet. Um
exemplo é o maior e mais conhecido site de pagamentos online PAYPAL: milhões de usuários ao
redor de todo o mundo, inclusive no Brasil. O PayPal serviu de “inspiração” para sites brasileiros de
pagamentos online como o PagSeguro, Pagamento Digital, Moib e outros.

Figura 8 – Logo PagSeguro: site de pagamentos online mais utilizado no Brasil.

 Facilidade na busca de produtos específicos
 Etapas simples e rápidas para a finalização da compra
Cada vez mais sites se preocupam com a utilização de um sistema de compra que seja
extremamente simples, rápido e fácil para os clientes. Cadastros somente com informações
estritamente necessárias, páginas de auxílio na hora da compra e fotos ou esquemas auto
explicativos fazem parte de algumas estratégias utilizadas pelos comerciantes ao perceberem o quão
importantes são para os clientes etapas rápidas e fáceis na hora da compra online.

 Compras podem ser feitas a qualquer horário
Com um endereço na web, a empresa que comercializa seus produtos virtualmente passa a
ter seu horário comercial 24x7, isto é, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Fato este que facilita a
vida agitada e cheia de compromissos de muitos clientes que, muitas vezes, têm seu horário
disponível apenas de finais de semana ou de noite/madrugada, horário que a maioria das lojas físicas
se encontram de portas fechadas.

2.1.2 Para Empresas

 Diminuição de custos
A redução dos custos se apresenta como uma das maiores atrativos do comércio eletrônico
para empresas que se iniciam nesse ramo. A preferência por um comércio eletrônico, loja virtual ou
e‐commerce à uma loja ou empresa física, muitas vezes significa reduzir imensamente os custos que
seriam arcados ao abrir um comércio que necessitaria de preocupações como o pagamento de
aluguéis, contas de luz, água, telefone e mais uma série de despesas que, por outro lado, em um
comércio online, não precisariam ser pagas.
Apesar do custo elevado na elaboração do design e da criação de sites e “homepages”, por
se apresentar mais alto do que o necessário para a confecção de um catálogo impresso, ainda assim
o seu custo de distribuição é inexistente (LÉVY, 2000).

 Aumento da satisfação dos clientes
 Não há grande diferenciação entre micro e macro empresas
O cliente irá escolher a empresa por quem lhe der maior confiança e melhor serviço. Desta
maneira, a vantagem competitiva das grandes empresas para com as pequenas é menor. Um
eficiente e atrativo portal de compras na Internet não necessita de um elevado investimento
financeiro para que consiga um atendimento diferenciado e especializado de forma a criar a
fidelização de clientes potenciais.

 Potencial aumento de vendas
 Customização mais eficaz
 Relação direta com consumidores
A gestão de um e‐commerce também traz a vantagem de um maior e constante
conhecimento do perfil de seus clientes, hábitos e regularidade de consumos. O aumento da adesão

à redes sociais por grande parte de usuários da internet possibilita um contato cada vez maior com o
mercado‐alvo, assim como o acesso à informações importantes como seus desejos e necessidades.
O contato permanente com todos os intervenientes no processo torna as interações mais
rápidas, diminuindo os custos relacionados com a comunicação, facilitando o acesso a novos
mercados e clientes, com reduzido esforço financeiro.

2.2 Riscos e Precauções na Compra e Venda pela Internet
2.2.1 Para Consumidores
 Segurança de informações sigilosas
Segundo pesquisa feita no ano de 2004 por Michelle H. Kovacs e Salomão A. de Farias, ao
analisar os diferentes tipos de riscos existentes na realização de compras, percebe‐se que as compras
realizadas através da Internet podem trazer alguns novos tipos de risco, como por exemplo, o risco
da segurança das informações transmitidas (MIYAZAKI e FERNANDEZ, 2000; WEBER e ROEHL, 1999;
GONÇALVES et al., 1998; LASCH, 1998; ROHM e MILNE, 1998).
Ainda tomando como base pesquisa feita por Michelle H. Kovacs e Salomão A. de Farias no
ano de 2004, de acordo com LASCH (1998), os consumidores recebem grande influência das
constantes notícias na mídia de massa sobre fraudes cometidas por hackers, potencializando ainda
mais tal receio. Em um estudo realizado por WEBER e ROEHL (1999), os resultados indicaram que a
segurança é um “ponto chave”, visto que 77,8% dos usuários que não compram pela rede afirmam
que fornecer o número do cartão de crédito é o maior motivo de não efetuarem compras online.
Além disso, no Brasil, segundo pesquisa realizada por GONÇALVES et al. (1998), verificou‐se que
66,67% dos internautas não confiam nas compras realizadas na Internet. As principais razões para
essa falta de confiança foram: possibilidade do número de cartão de crédito ser utilizado por outros,

pagamento adiantado sem garantia de recebimento da mercadoria e falta de informação em geral.
Na mesma pesquisa foi indagado ao respondente se compraria na Internet caso esta oferecesse total
segurança nas informações transmitidas, e verificou‐se que 91,4% realizariam compras. A segurança
na transmissão dos dados então surge como o grande desafio para um crescimento efetivo das
transações comerciais na rede (GONÇALVES et al., 1998).

 Compras baseadas apenas em fotos
 Questões de privacidade
De acordo com MIYAZAKI e FERNANDEZ (2000), diversas empresas que atuam na Internet
não têm respeitado a privacidade do consumidor. Ao navegar pelo site de uma empresa, o usuário
pode estar sendo monitorado através de cookies, que é a habilidade de identificar informações de
visitas às páginas da Internet. Em grande parte das vezes isto ocorre sem o conhecimento do
internauta. As informações obtidas são combinadas com os dados pessoais fornecidos previamente
pelo usuário, permitindo uma análise do comportamento de busca de informações do consumidor.
(KOVACS e FARIAS, 2004)

Figura 9 – Fornecimento de informações pessoais e sigilosas à sites de compras pode
conter riscos.

Além disto, algumas empresas virtuais podem fornecer os dados dos seus clientes para
outras companhias com as quais têm contratos e também utilizam as informações pessoais dos
consumidores para o envio de correspondência eletrônica não solicitada. Das 381 empresas virtuais
americanas analisadas por MIYAZAKI e FERNANDEZ (2000), apenas 5% prometeram não realizar
contatos não requisitados, 10% o fariam somente se fosse pedido, 15,7% ofereceram uma alternativa
de não receber correspondências eletrônicas, 2,9% afirmaram que os contatos iriam ocorrer, mas
não ofereciam nenhuma alternativa, caso o usuário não estivesse interessado. As outras 66,4%
empresas virtuais não continham em suas páginas na Internet qualquer informação sobre contatos
indesejados. (KOVACS e FARIAS, 2004)

 Dificuldade de devolução e troca
 Problemas com a entrega
Depender de serviços terceirizados como a entrega de mercadorias através dos correios ou
de outras empreas especializadas em entregas muitas vezes representa um risco quando na
realização do comércio eletrônico.
Riscos como o extravio de mercadorias que já foram pagas, entrega de produtos danificados
ou diferentes daqueles que foram pedidos através do site representam cuidados que devem ser
levados em consideração antes de pensarmos em comprar um produto de um site, sem antes
checarmos a confiabilidade e segurança passadas pelo mesmo.

2.2.2 Para Empresas
Segundoa revista Pequenas Empresas Grandes Negócios (2011), perfil desconhecido do
visitante, distribuição dispersa, demanda incerta e esporádica são algumas das particulares do
negócio pela internet. Encarar a loja virtual como simples de administrar e fonte geradora de lucros

fáceis é um dos equívocos mais comuns, alertaram os palestrantes de diferentes empresas como
Correios, Embratel, Pagseguro e Fastcommerce.

 Necessidade de um site confiável e atrativo
Ainda segundo a revista Pequenas Empresas Grandes Negócios (2011), o cliente deve ser
apresentado a um ambiente virtual limpo e agradável, sem cores fortes que possam cansar a vista,
com fotos padronizadas dos produtos e descrição correta do que está sendo oferecido. O que o
cliente não vê, mas percebe, é a arquitetura funcional do site. Se o ambiente for mal construído, ele
se afasta e a venda não é concretizada. Para que a navegação seja efetiva, os palestrantes
recomendam ainda especial atenção a pontos críticos como estoque, logística da entrega,
embalagem adequada, clareza nas datas previstas e cumprimento do acordado.

 Transações fraudulentas
 Relutância do consumidor em comprar online
Mesmo com o constante avanço tecnológico e a internet cada vez mais presente na rotina e
dia‐a‐dia de grande parte da população, ainda existem aqueles que relutam à compra através da
internet, especialmente pessoas mais velhas e que não tem tanto acesso virtual quanto àqueles que
já praticamente “nasceram” nessa era.

 Aumento da Competição
O acesso fácil à criação de uma loja virtual, ou até mesmo um perfil em redes sociais onde o
comércio eletrônico possa ser realizado livremente sem qualquer tipo de complicação, torna a
concorrência entre lojistas e comerciantes da Internet extremamente acirrada e altamente
competitiva.

2.3 O Futuro do E‐commerce
Como visto anteriormente, com a crescente adesão de empresas e comerciantes ao
comércio eletrônico e, mais do que isso, com a crescente aceitação do mercado em relação à
compras através da Internet, tudo que podemos esperar para o futuro do e‐commerce é uma
expansão assustadora não só de empresas que aderem à esse tipo de prática, como também do
aumento do lucro por elas obtido e, sem dúvida, a preferência cada vez maior de muitos
consumidores e clientes potenciais da compra online à compra em lojas físicas.
Além disso, estudos mostram que os próximos anos reservam para o comércio online vários
novos tipos de e‐commerces que irão facilitar ainda mais a vida de empresas e de consumidores.
Estamos falando de compras através do telefone móvel (M‐Commerce), lojas virtuais privadas,
produtos virtuais, tecnologias alternativas de pagamentos e muitas outras inovações que tendem a
fazer com que as compras em lojas físicas diminuam para que as compras através da internet possam
aumentar cada vez mais.
O site “Biz Revolution” explica:
“M‐Commerce. A sua loja virtual vai caber na mão do seu cliente! O "M‐Commerce" ou comércio
eletrônico mobile já é uma realidade. Segundo a ABI Research americana, vamos fechar 2010 com 2.4
bilhões de dólares em vendas no varejo via celular. A possibilidade de fazer compras em
lojas virtuais através da interface do celular já é uma realidade para os milhões de usuários do
iPhone, smartphones e até celulares convencionais. Na verdade, espera‐se que o celular ultrapasse o
computador como principal gadget de acesso a internet em 2012. Segundo a Juniper, as vendas do
varejo no comércio eletrônico via celular irá ultrapassar os 12 bilhões de dólares em 2014. O Brasil
não vai ficar atrás, “Nós acreditamos que o m‐commerce vai vingar em breve, pois é uma tendência

muito forte no mercado. Se hoje muitas ações já giram em torno do celular, por exemplo, por que não
podemos fazer desse modelo a convergência de tudo?”, afirma Joaquim Dias Garcia Neto, diretor de
TI do Grupo Pão de Açúcar.

Lojas Virtuais Privadas. Toda grande marca precisa eventualmente"queimar" os preços de
determinados produtos mas não pode fazê-lo a céu aberto porque não quer torrar a imagem
do produto construida depois de pesados investimentos de marketing. Uma bela solução para
esse problema são as "lojas virtuais privadas" que funcionam como se fossem clubes
privados e disponíveis apenas para pessoas qualificadadas e cadastradas. Nos EUA as "lojas
virtuais privadas" tiveram uma taxa de crescimento quatro vezes maior do que as lojas
tradicionais em 2009.

Produtos virtuais. Os seus problemas com estoque acabaram, chegaram os produtos virtuais!
Nos últimos anos nós experimentamos a incrível explosão de vendas de produtos virtuais
como jogos, customização de avatars, presentes virtuais, mídia digital, software, livros,
aplicativos para iphone e muitos outros produtos que só existem na forma digital. A
tendência deve se acentuar nos próximos anos com a entrada pesada das tecnologias de
Realidade Aumentada e a crescente oferta dos computadores tablets e o contínuo crescimento
das vendas de smartphones.

Tecnologias Alternativas de Pagamentos. Todo comerciante sabe que quanto maior a
diversidade de formas de pagamento que ele oferece em sua loja, maiores são as chances da
loja vender mais. Com o advento da PayPal, as maiores lojas de comércio eletrônico
começam a pensar na possibilidade de oferecer aos seus clientes alternativas às formas
tradicionais de pagamento. A Amazon já pisou fundo nessa iniciativa faz alguns anos, e com
a crescente digitalização dos sistemas financeiros no Brasil, abre-se a oportunidade para as

grandes operações de comércio eletrônico criarem suas próprias formas de pagamento, e
assim reduzir os custos atuais que possuem com cartão de crédito e boleto bancário de
terceiros.

Os próximos 10 anos tem tudo para se transformarem na década mais fascinante da história
do comércio.”

Figura 10 – Crescimento do faturamento anual do e‐commerce no Brasil nos últimos anos.

Capítulo III. Casos de Sucesso Nacionais e Internacionais
3.1 Amazon: Uma História de Sonho do Comércio Eletrônico
O artigo publicado por Mariana Melo no site Casos de Sucesso conta um pouco da
história de Jeff Bezos e o site Amazon, hoje um dos maiores sites de compras online do
mundo.

“Ninguém duvida mais da capacidade da Internet de fazer dinheiro. Não só faz, como é o
meio mais rápido de todos os tempos para construir fortunas. Os milionários da web vêm
surgindo cada vez mais cedo. Em 1994, quando muita gente ainda achava que a internet
não daria dinheiro em curto prazo, o americano Jeff Bezos resolveu abrir um negócio
nesse ramo: a Amazon.com. A idéia era audaciosa: vender livros on-line. Por não ter
unidades físicas, a empresa poderia ter prateleiras infinitas. Jeff Bezos permitiu que as
imensas minorias comprassem e trocassem informações de consumo instantaneamente
através de um simples clique no mouse. Com essa ideologia engenhosa, a Amazon virou
uma das bússolas mais confiáveis e simpáticas de se navegar do mundo digital.

A história da Amazon é uma história de sonho do comércio eletrônico, vivida na primeira
pessoa por Jeff Bezos. A empresa começou sua trajetória em 1994, quando Jeff
abandonou seu emprego, em uma famosa empresa da Wall Street, para trilhar seu
caminho na ainda desconhecida rede mundial de computadores. Ele havia passado um
bom tempo estudando o hábito dos norte-americanos fazerem compras pelo correio. A
pesquisa mostrou que os livros estavam no segundo lugar de uma lista dos produtos que
poderiam ser comercializados na Internet. A música, primeira opção, foi eliminada, pois
apenas seis grandes empresas fonográficas controlavam a distribuição.

Figura 10 – Jeff Bezos, fundador do site Amazon.

As pessoas não compravam livros pelo correio porque não existiam catálogos
suficientemente grandes para os interesses variados dos consumidores. Para conter uma
lista suficientemente abrangente, o catálogo teria que ser tão pesado que seria impossível
enviá-lo pelo correio. Já na internet, os bancos de dados não têm a limitação do peso ou
do tamanho. Também podem ficar disponíveis para consultas instantâneas, 24 horas por
dia. Na época, os manuais de negócios apontavam que o estoque ideal para uma livraria
se lançar no mercado era entre 200 e 300 mil títulos. Jeff jogou fora a antiga cartilha e
abriu sua loja virtual com 1 milhão de títulos nas prateleiras. Assim nascia a Amazon.

Jeff Bezos mudou-se para Seattle junto com sua mulher. Ali estava um dos maiores
distribuidores de livros: a Ingram. Foram necessários três meses para levantar
o capital de US$ 1 milhão com 20 amigos e investidores. Quase um ano depois, em julho
de 1995, o site foi finalmente lançado, sem publicidade alguma, tornando-se o lugar
número 1 para se comprar livros na Internet. Planejou originalmente chamá-lo de
Cadabra, mas logo percebeu que soaria como cadáver. O novo nome escolhido para o

negócio foi Amazon, nome inglês para o rio Amazonas. A escolha do nome foi baseada em
duas idéias: remeter a grandiosidade do maior rio do mundo a sua empresa, e também,
por ser um nome começando com a letra A, pretendia que seu site aparecesse no início
das listagens de páginas disponíveis na rede.

Para divulgar a notícia do seu negócio, Jeff Bezos foi igualmente ousado. Ao invés de
contratar assessores de imprensa e gastar um valor exorbitante em anúncios na mídia
tradicional, apostou no boca-a-boca. Convidou 300 pessoas entre amigos e conhecidos,
para testar o novo site. Depois permitiu todo mundo a espalhar o endereço para o maior
número de pessoas conectadas à rede. Resultado: em apenas 30 dias a Amazon.com já
enviava encomendas para 50 estados americanos e 45 países. Mas foi uma reportagem de
primeira página no Wall Street Journal, com a manchete Como um gênio de Wall Street
descobriu seu mercado de venda de livros na Internet, publicada em 16 de maio de 1996,
que praticamente apresentou o site ao público. Os pedidos dobraram no dia seguinte da
reportagem e o site quase não suportou a demanda. A Amazon encerrou o ano de 1996
com 16 milhões de dólares em receitas.

Porém o rápido sucesso da Amazon não significa que ficar rico com a Internet seja fácil.
É verdade que não é preciso grande capital inicial - uma boa idéia é sempre o que vale
mais. No entanto, há uma grande batalha: vencer a concorrência. Como na Internet
qualquer um pode montar um negócio por uma ninharia, é grande a probabilidade de que
um novo site ou serviço fique perdido no meio da multidão. Durante toda a bolha da
internet, a empresa nunca deu lucro. Em 1999, por exemplo, sua receita atingiu US$ 1.6
bilhão, mas o prejuízo foi de US$ 719 milhões. Então Jeff promoveu uma reviravolta.
Fechou alguns centros de distribuição e despediu um sétimo de sua força de trabalho. Os

investimentos eram milionários. A Amazon deixou de ser uma livraria na internet para
diversificar sua atuação: passou a vender DVDs, CDs, presentes, brinquedos e se tornou
um galpão de variedades. Só em 2003, quase 10 anos após o início de suas atividades, a
Amazon finalmente deu lucro.

Daí em diante a Amazon não parou mais de crescer, sempre ao comando do carismático
Jeff. O lado curioso dos empresários da Internet é que ganharam dinheiro tão rápido que
a maior parte deles ainda vive do mesmo jeito que antes. Jeff Bezos mora com sua esposa
em um pequeno apartamento alugado, dirige um Honda Accord e trabalha num escritório
reformado com vista para uma casa de penhores e uma loja de perucas. Sua mesa é uma
porta reciclada. Ícone do comércio eletrônico, Jeff é considerado um visionário e
desbravador que, a partir de idéias inicialmente ousadas, demonstrou ser um cara à
frente do seu tempo no que se refere às tendências da sociedade. Atualmente, ele ocupa a
posição 188 no ranking dos homens mais ricos do mundo, com uma fortuna de US$ 4.4
bilhões, segundo a revista americana Forbes.

Hoje a empresa vende mais de 20 milhões de produtos para 160 países, tendo 50 milhões
de clientes, um faturamento de US$ 14.8 bilhões e mais de 20 centros de distribuição
espalhados pelo mundo. Somente a marca Amazon está avaliada em 5.41 bilhões de
dólares, ocupando a posição de número 62 no ranking das marcas mais valiosas do
mundo, além de ocupar a posição de número 15 no ranking das marca mais influentes do
mundo. Com pouco mais de uma década de existência, a Amazon.com é a maior livraria
virtual, sendo reconhecida também como um dos mais revolucionários empreendimentos
da história dos negócios.”

3.2 Submarino: Maior Site Brasileiro de Vendas Virtuais

Rodrigo Perseguini conta no site EBAH como o Submarino se tornou o atual maior site de
comércio eletrônico do Brasil.
“Submarino é a bússola da internet comercial no Brasil
Uma das poucas empresas a se firmar na internet brasileira, o site Submarino é hoje referência no
comércio eletrônico. Planejado para ser uma loja 100% virtual, os tripulantes do novo mercado
desbancaram os grandes varejistas do mundo real e atualmente vendem 700 mil produtos, desde os
tradicionais livros e CDs, passando por chinelos Havaianas, meias, jóias e perfumes, até lanterna à
prova d’água.
A navegação dos executivos começou em 1999, um ano antes do estouro da bolha na rede mundial. A
crise que poderia acabar com o negócio não deixou o mar da loja nem um pouco revolto. Isso porque,
diante de uma grande oportunidade no comércio eletrônico, eles prepararam o plano de negócio,
recrutaram uma equipe inovadora e obtiveram capital da GP Investimentos.
O negócio começou com o nome provisório de TBL e logo a empresa adquiriu a livraria virtual
brasileira Booknet. Era o início da venda de livros pela internet. “O business plan já trazia muitas das
características hoje apresentadas pelo Submarino, que é atuar em comércio remoto para o
consumidor final, preferencialmente pela Internet, com sortimento amplo em múltiplas categorias de
produtos”, conta o Presidente do Submarino, Flavio Jansen (foto), ao Mundo do Marketing.
Ainda em 1999, a marca Submarino foi lançada com o desafio de consolidar‐se como a maior
operação de comércio eletrônico do Brasil e alcançar a excelência no serviço oferecido ao cliente.
Para isso, a companhia fez investimentos na ordem R$ 25 milhões em infra‐estrutura tecnológica,
centro de distribuição e inventário até 2002, ano em que a empresa equilibrou suas contas para obter
lucro pela primeira vez no terceiro trimestre de 2003.

A partir daí, o oceano ficou pequeno. “Hoje o Submarino conta com 23 categorias diferentes e mais
de 700 mil produtos. Em 2005, o Submarino abriu capital na Bovespa e hoje é uma das poucas
empresas brasileiras com capital totalmente pulverizado”, afirma Jansen. “No ano passado, a
empresa também investiu em outros negócios, com a aquisição do Ingresso.com e da TravelWeb, que
deu origem à agência virtual Submarino Viagens”, relata.
Receita do sucesso
A excelência na área de operações, responsável por todo o processamento da venda ao consumidor e
pelo controle de reposição e estoque, foi um dos fatores que elevaram o Submarino à liderança no
segmento. “A montagem da área de operações foi um trabalho árduo e envolveu investimentos em
pessoas, procedimentos e sistemas. O grande desafio foi reduzir o prazo médio de envio dos pedidos
para o cliente, de aproximadamente 10 dias em fins de 1999, para menos de um dia ao final de
2000”, lembra Jansen.
O barco, porém, não se move sozinho. Para alcançar esse resultado, a estrutura do modelo de
negócios foi alterada para trabalhar com estoque próprio da maior parte dos itens vendidos, com
operação seis dias por semana, 24 horas por dia, com processamento de pedidos dia e noite e com a
construção de depósito próprio.
Além disso, contou também o fato de o Submarino, ano após ano, adicionar ao seu portfólio de
produtos brinquedos, informática, eletrônicos, telefonia, artigos de hobby & lazer, cine & foto,
eletrodomésticos, utilidades domésticas, beleza & saúde, bebes, cama, mesa e banho, entre um cem
número de produtos parcelados em até 12 vezes e obtidos de mais de 1.200 fornecedores. O
resultado são quatro milhões de clientes cadastrados, lucro líquido de R$ 18,7 milhões em 205, 192%
maior que 204 e um tíquete médio de R$ 2,0.

Pensa que está bom? “O objetivo do Submarino é melhorar sua posição de liderança no varejo
eletrônico no Brasil”, afirma o presidente. Para isso, as metas são atrair e manter os clientes através
do bom atendimento, de ações promocionais e de marketing, aumentar o valor médio de compras
por meio de personalização de ofertas, aumentar, ainda mais, a oferta de produtos e fazer novas
aquisições e parcerias, reduzindo os custos operacionais.”

Figura 11 ‐ Antonio Bonchristiano, presidente da empresa Submarino.

3.3 Groupon: A Empresa Online com Maior Crescimento da História
Outro caso interessante que chama atenção em relação ao sucesso empresarial através de
vendas pela internet é o site de compras coletivas com descontos altíssimos GROUPON. O site
Sarmento Negociações Imobiliárias traz um artigo sobre a história de sucesso dessa companhia.
“Segundo a Revista Forbes, a Groupon é a empresa online com maior crescimento da história, à
frente do Facebook e da Amazon (só para citar alguns exemplos de grande sucesso). Em apenas 1 ano
a empresa passou de 1,5 milhões de utilizadores para cerca de 40 milhões.

Quem utiliza a Internet certamente que já ouviu falar a Groupon, e de certeza já se deparou com
anúncios adwords e banners de publicidade desta empresa, até porque a Groupon tem apostado
forte em publicidade via adwords e também através de plataformas de afiliação (como por exemplo a
Netaffiliation).
Um pouco de história
A Groupon foi fundada em 2008 por Andrew Mason (um jovem na casa dos 30 anos), e já mereceu a
atenção do Google que tentou comprar a empresa por cerca de 4,5 mil milhões de euros (cerca de 6
mil milhões de dólares), no entanto a proposta foi recusada.
Esta história de sucesso iniciou‐se em 2007 quando Andrew Mason fundou uma companhia (The
Point) que reunia pessoas com causas comuns e alojava petições na Internet. Cerca de 1 ano depois, e
para tentar rentabilizar a The Point surgiu a ideia das compras coletivas.
A Ideia multimilionária
A ideia que levou a Groupon ao sucesso foi o conceito das compras coletivas. Trata‐se de um conceito
/ forma de negócio que obriga a juntar um nº mínimo de pessoas interessadas num determinado
produto / serviço para assim obter descontos que podem chegar aos 60, 70 ou até mesmo 80%.
O modelo de negócio da Groupon
O modelo de negócio da Groupon centra‐se basicamente em 3 etapas:
1.A pessoa regista‐se no site da Groupon e partir desse momento passa a receber a promoção ou
promoções disponíveis em cada dia.
2.Caso alguma das promoções lhe interesse, essa pessoa manifesta a sua intenção de compra e
efetua o pagamento.
3.A transacção apenas fica concluída caso o site obtenha o nº mínimo de clientes exigido pelo
anunciante. Caso isso aconteça o dinheiro é descontado da conta do utilizador e a compra é
confirmada.

O sucesso galopante deste modelo de negócio já levou à criação de pelos menos 4 “clones” a atuar
em Portugal – as portuguesas: Goodlife, Compra Comigo, Cardume e a ibérica Letsbonus, sendo que
algumas destas também já têm campanhas ativas na Netaffiliation e outras plataformas de afiliação.
Conclusão: A Groupon é mais uma prova provada que boas ideias podem gerar lucros astronómicos.
Mas não basta ter boas ideias… É preciso concretizá‐las, passar à ação!”

Figura 12 – Logo Groupon: Maior site de compras coletivas do Brasil.

3.4 Mercado Livre: Um dos Maiores Sites de Compra e Venda “C2C”
O site Mundo das Marcas nos traz mais uma história de sucesso do nacionalmente conhecido
Mercado Livre, compras e vendas podem ser feitas livremente por pessoas cadastradas no site que
desejam vender ou comprar produtos dos mais variados tipos.
“O plano de negócios para o lançamento do MERCADO LIVRE (conhecido como MERCADO LIBRE nos
países de língua espanhola), primeiro site de comércio eletrônico da América Latina, foi iniciado no
mês de março de 1999 nos Estados Unidos, enquanto o argentino Marcos Galperín terminava seu
mestrado na tradicional Universidade de Stanford. Logo em seguida ele começou a formar uma
equipe de profissionais para colocá‐lo em execução.
O objetivo era oferecer uma plataforma de negociação (marketplace) on‐line totalmente
automatizada e organizado por temas para que pessoas e empresas pudessem comprar e vender de

forma fácil e segura. Foi lançado oficialmente no dia 2 de agosto, primeiro na Argentina, e depois de
um aporte financeiro de investidores, que incluíram o banco J.P. Morgan e o fundo Hicks, Muse, Tate
& Furst, no valor de US$ 7.6 milhões, foi colocado no ar também no Brasil em outubro e nos dois
meses seguintes no México e no Uruguai. Em maio de 2000, o negócio recebeu o apoio de fundos de
investimentos, no valor de US$ 46.5 milhões, que permitiram a ampliação e o reforço das atividades
do site.
‐

‐
Figura 13 – Conhecido em diferentes países.
Ainda em junho deste ano a empresa criou o MercadoSócios com o objetivo de gerar tráfego para o
MERCADO LIVRE a partir de diferentes sites da web, oferecendo aos afiliados a oportunidade de
geração de renda e possibilitando financeiramente a criação e a manutenção de inúmeros sites.
Porém, a mudança mais significativa veio no mês de setembro de 2001. Na ocasião, o MERCADO
LIVRE fechou uma parceria estratégica com o eBay, maior empresa de leilão virtual do mundo, que se
tornou o principal acionista do empreendimento, iniciando um trabalho em conjunto para oferecer
um melhor serviço a comunidade de usuários da América Latina, mediante o acesso a certos
conhecimentos técnicos e experiência, que aceleraram alguns aspectos de desenvolvimento do
MERCADO LIVRE. Como parte desta parceria estratégica, a empresa adquiriu a então subsidiária

brasileira do eBay, o iBazar. No final de 2002, o MERCADO LIVRE fez novas aquisições estratégicas
como quando comprou a Lokau.com, uma plataforma brasileira de negócios concorrente,
incorporando assim todos os usuários cadastrados deste site.

Figura 14 – O logo da marca em outros países da América Latina.

Em janeiro de 2003, a empresa lançou o MercadoPago (sistema de pagamento online seguro e
eficiente disponível para os usuários do MercadoLivre, que oferece a opção de realizar a transação
por transferência bancária, cartão de crédito ou boleto bancário), uma solução integral que facilita os
pagamentos e envios de dinheiro pela internet, além de introduzir a cobrança de tarifas para
anúncios. Atualmente o sistema de pagamento MercadoPago está disponível em 6 países da América
Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Venezuela), e, em 2009, a quantidade de
transações realizadas foi de US$ 382.6 milhões. Outra grande aquisição que permitiu a empresa
crescer mais rapidamente ocorreu no mês de novembro de 2005 quando o MERCADO LIVRE adquiriu
as operações do site DeRemate.com (Arremate.com, no Brasil) em países como Colômbia, Equador,
México, Peru, Porto Rico, Uruguai e Venezuela, consolidando sua posição de liderança na região. A
partir desta data, a concorrência do setor de leilões on‐line na região caiu consideravelmente.

Figura 15 – “Aperto de mãos” representa o fechamento de um negócio entre vendedor e
comprador.
No mês de agosto de 2007, a empresa finalmente realizou a sua oferta pública inicial de ações na
Nasdaq, levantando capital para futuros investimentos, como ocorreu no dia 22 de fevereiro do ano
seguinte, quando o MERCADO LIVRE adquiriu 100% do CMG Classified Media Group, empresa que
opera como uma plataforma de classificados on‐line dedicada principalmente à venda de automóveis
por meio do site www.tucarro.com na Venezuela, Colômbia e Porto Rico; e de imóveis por meio do
site www.tuinmueble.com, na Venezuela, Colômbia, Panamá, Estados Unidos, Costa Rica e Ilhas
Canárias. Atualmente o MERCADO LIVRE permite que tanto empresas como usuários publiquem itens
e realizem suas vendas e compras a preço fixo ou em formato de arremate. Além disso, por meio dos
anúncios classificados, os usuários registrados podem anunciar e comprar veículos, barcos aviões,
imóveis e serviços.

‐

FiFFigura 16 – O site mostra o quão fácil pode ser a compra de um produto desejado.

A evolução pelo mundo
1999 ‐ Argentina, Brasil, México e Uruguai.
2000 ‐ Colômbia, Venezuela, Chile e Equador.
2004 ‐ Peru.
2006 ‐ Costa Rica, República Dominicana e Panamá.
2010 ‐ Portugal
‐

Figura 17 – O logo da empresa no Brasil.

Campanhas que fizeram história
O MERCADO LIVRE nos últimos anos sempre primou por lançar campanhas publicitárias criativas e
marcantes, mostrando de uma forma bem‐humorada o conceito e posicionamento dos serviços
prestados. Entre elas pode mos destacar a campanha lançada em 2006, intitulada “Beso”, onde era
mostrado como é fácil realizar compras e vendas on‐line pela plataforma do MERCADO LIVRE e

destacava a grande variedade de produtos ofertados ou oferecidos no site. “Alguém procura o que
você tem. Alguém tem o que você procura”, expressa o conceito do comercial em que um garoto
decide colocar a venda um “Beijo” no MERCADO LIVRE e uma bela garota ao ver o anúncio no site se
interessa em comprá‐lo. Para assistir ao comercial clique no ícone abaixo.
Recentemente, em 2009, o MERCADO LIVRE, lançou sua mais nova campanha publicitária para a
América Latina, que incluía o comercial “Grego”, um filme onde o conceito criativo está centrado no
slogan “O que você procura, encontra no MercadoLivre.com”, como forma de descrever que qualquer
pessoa pode encontrar no site todo tipo de produto novo que precisa, de aparelhos high‐tech até
produtos para a sua casa. Para assisti‐lo clique no ícone abaixo.

Dados corporativos
Origem: Argentina
Fundação: 2 de agosto de 1999
Fundador: Marcos Galperín
Sede mundial: Buenos Aires, Argentina
Proprietário da marca: MercadoLibre, Inc.
Capital aberto: Sim (2007)
CEO: Marcos Galperín
Faturamento: US$ 172.8 milhões (2009)
Lucro: US$ 33.2 milhões (2009)
Valor de mercado: US$ 3 bilhões (agosto/2010)
Usuários: 47 milhões
Presença global: 13 países
Presença no Brasil: Sim
Funcionários: 1.500

Segmento: Tecnologia
Principais produtos: Comércio on‐line
Slogan: Onde você compra e vende de tudo.
Website: www.mercadolivre.com
A marca no mundo
Atualmente o MERCADO LIVRE, maior site de comércio eletrônico da América Latina e segundo maior
do mundo, está presente em 13 países como Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Chile, Equador,
México, Peru, Uruguai, Venezuela, República Dominicana, Panamá, além de Portugal, e possui 47
milhões de usuários registrados (no Brasil são mais de 1.5 milhões). Mensalmente, são realizadas
mais de um 1.3 milhões de transações através de mais de 900.000 itens publicados em mais de duas
mil categorias e subcategorias. A quantidade de itens vendidos por meio do MERCADO LIVRE superou
a marca de 29.5 milhões em 2009, enquanto o volume de transações em GMV (Gross Merchandising
Volume ‐ medida do valor total de produtos comprados e vendidos por meio da plataforma do
MercadoLivre.com excluindo‐se as categorias de serviços, veículos, embarcações, aeronaves e
propriedades imobiliárias) foi de U$S 2.75 bilhões.
Você sabia?
Conhecido anteriormente pelo formato de vendas a leilão, o MERCADO LIVRE tem, atualmente, 90%
de seus usuários vendendo a preço fixo (compre já). Além disso, 80% dos itens vendidos são novos. Os
itens publicados mais populares são os das categorias relacionadas a informática e eletrônica.

As fontes: as informações foram retiradas e compiladas do site oficial da empresa (em várias
línguas), revistas (Fortune, Forbes, Newsweek, BusinessWeek e Time), sites especializados em
Marketing e Branding (BrandChannel e Interbrand), Wikipedia (informações devidamente checadas) e
sites financeiros (Google Finance, Yahoo Finance e Hoovers).”

Conclusão
A principal e mais importante conclusão que podemos tirar através do presente trabalho
estudado é que as compras através da internet se mostram, atualmente, não só uma tendência
promissora que cresce a cada dia, ou uma alternativa vantajosa tanto para empresas como para
consumidores, mas, mais do que isso, uma imposição do mercado consumidor.
A mudança no hábito das pessoas, o aumento assustador dos usuários da web, a vida agitada
e compromissada da população são fatos que motivam e fazem com que a escolha pela compra
online seja cada vez maior, uma vez que nos vemos com o tempo disponível muito reduzido para nos
darmos ao trabalho de gastarmos nosso valioso tempo indo até lojas ou estabelecimentos físicos,
sabendo que o avanço da Internet nos permite e nos da acesso à facilidades como a compra via web,
a qual oferece a possibilidade de comprarmos em um simples “clique” do mouse e recebermos
mercadorias em nossas casas, além de vantagens como diversas formas de pagamento, entregas
extremamente rápidas, etc.
Simples, prático e rápido. São essas três características do comércio eletrônico que se
mostram enormemente atrativas para grande parte dos consumidores que aderem à essa prática de
substituir a compra em lojas físicas pela compra através da Internet.
Vimos, também, algumas das principais vantagens e benefícios que o comércio eletrônico
traz, tanto para as empresas que aderem à essa nova tendência, como para consumidores e clientes
que se mostram cada vez mais interessados pelas compras através de sites.
Talvez uma das vantagens mais interessantes que é oferecida aos consumidores seja a alta
conveniência proporcionada pela compra sem sair de casa. Já para as empresas, um ponto
estratégico muito importante que observamos na adesão ao e‐commerce é a possibilidade de um
aumento muito grande no mercado alvo da organização que, agora, pode oferecer seus produtos e

serviços para clientes ao redor de todo o mundo, fato este possível graças à globalização e à
exterminação de barreiras geográficas proporcionada pela comunicação através da Internet.
É claro que, como em todos os ramos profissionais e empresariais, o comércio eletrônico
ainda apresenta alguns riscos e desvantagens que, em alguns casos, pode desencorajar o consumidor
a preferir comprar online ao invés de ir até o estabelecimento físico comercial. Riscos estes que
podem ser exemplificados por algumas questões que envolvem a segurança e a privacidade do
internauta.
Foram mostrados, também, os diferentes tipos de e‐commerces, assim como casos de
sucesso envolvendo o comércio eletrônico como o do site Amazon, um dos atuais maiores sites de
compras pela internet, além do Groupon, Mercado Livre e Submarino.
De forma geral, pode‐se concluir que o comércio eletrônico é atualmente uma realidade na
qual vivemos e que, querendo ou não, nossa adaptação à esse novo cenário é quase que uma
imposição da sociedade. Além disso, de acordo com o que vem acontecendo ao longo dos últimos
anos, pode‐se dizer que essa nova forma de comércio será o maior meio para a realização de
transações comerciais em todo o mundo, em suas diversas modalidades, tornando‐as cada vez mais
fáceis, rápidas e convenientes para todos os envolvidos.
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Introdução

A realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil tem sido motivo de grande polêmica.
Muitos são a favor do evento, imaginando que proporcionará grandes investimentos no país,
melhorando a condição de vida e de estrutura e desenvolvimento interno. Já muitos outros não
confiam nos projetos do governo e acreditam que todo esse investimento trará muitos gastos
públicos e para a sociedade. Mesmo com algumas medidas positivas sendo tomadas, nosso
tempo é curto e nossas condições não são boas. Com certeza a economia do País passará por
um efeito alavanca, e provavelmente todas as áreas terão ganhos. As cidades-sedes dos jogos
da Copa do Mundo vão ser as primeiras e as que mais sofrerão benefícios com os grandes
projetos de infraestrutura, como a preparação dos estádios, tambémpodmos citar as obras do
sistema de transporte público, melhoria no sistema de segurança, melhoria na estada dos
turistas com a construção de novos hotéis, restaurantes, e tudo isso sem dúvida fará com que

tenhamos a geração de empregos em diversos setores da economia. E a maior preocuoapção
do governo e muito mais doscidadãos e se e como fazer com que o dinheiro e
consequentemente esse investimento todo ocorra e ocorra de forma correta. Tem que ter
certeza que esses investimentos para a Copa não seja mais um motivo para escândalos
envolvendo o Governo, com desvio de dinheiro público. Fato é que a economia tem chances
de crescimento em todos os setores. Há ainda uma grande demanda trabalhista, pois onde há
grandes obras, teremos grandes possiblidades de surgir novos empregos, tanto de mão-de-obra
para a efetiva construção e reformas, como também para todo o mercado fornecedor de
matéria-prima e serviços. O Brasil pode gnahar e muito de uma maneira geral e só tem a
ganhar com a vinda de um grande evento mundial como a Copae tem a chance de melhorar
sua imagem. Muitos turistas virão ao País, muitas obras serão realizadas e muito emprego será
gerado. Veremos agora se todo esse planejamento ficará só no papel ou não.

Capítulo 1

1.1 Economia

Com a realização Copa do Mundo, com certeza teremos um investimento jamais visto em
nosso país. Se tudo ocorrer bem, a economia crescerá de maneira espantosa e irá mexer se não
com todos, com vários setores. Além dos R$ 22,46 bilhões que serão investidos no Brasil para
que realizemos a Copa e para que consigamos garantir no mímo uma boa infraestrutura, e
organização, o evento por si só ‘pedirá’, R$ 112,79 bilhões adicionais na economia do Brasil.
Somando tudo isso, o País terá um gasto de R$ 142,39 bilhões adicionais em 4 anos, podendo
gerar aproximadamente, 3,63 milhões de empregos e R$ 63,48 bilhões de renda para a
população. Com isso, toda essa produção poderá fazer com que tenhamos uma arrecadação
tributária de R$ 18,13 bilhões adicionaus aos cofres do Brasil. O impacto que o PIB sofrerá
com a realização da Copa do Mundo no Brasil é de aproximadamente, R$ 64,5 bilhões para o
período entre 2010 e 2014, valor esse, igual a 2,17% do valor estimado do PIB para 2010, que
é de R$ 2,9 trilhões. Ja que a Copa do Mundo só durará 1 mês, todos esses investimentos e
ganhos não serão permanentes, ou seja, não continuarão acontecendo, ja que aumentaram
tanto devido a realização da Copa em nosso país. Então, os stakeholders terão que aproveitar
todo esse investimento, tendo um bom planejamento para que esse investimento não acabe
após a Copa. Provavelmente dos setores que serão beneficiados, os mais beneficiados com o
evento serão os de construção civil, como por exemplo, serviços de utilidade pública como:
gás, limpeza da cidade, esgoto, eletricidade, serviço de água, alimentos e bebidas,
restaurantes, hotéis e serviços de informação. Somando todas essas áreas, a produção deverá

ser aumentada em R$ 50,18 bilhões. No geral, a construção civil terá um aumento de R$ 8,14
bilhões no períodopré Copa. Segundo pesquisas e estudos, de R$ 29,6 bilhões que são os
prováveis gastos ligados à Copa, 58%, ou seja R$ 17,16 bilhões, serão gastos relacionados ao
setor privado. E os outros 42%, que são R$ 12,5 bilhões, serão gastos relacionados ao setor
público.

1.2 Informações Gerais sobre a Copa

A Copa do Mundo da Alemanha, que aconteceu em 2006, teve 32 times disputando 64 jogos
em 12 estádios, e trouxe 3,35 milhões de espectadores. A Copa de 2014 que acontecerá no
Brasil, provavelmente, terá um números ainda maior de pessoas assitindo aos jogos nos
estádios e pela televisão, o que fará com que o Brasil siga uma linha de estrutura e de
organização parecida com as duas ultimas edições da Copa. A de 2010 foi na África do Sul. A
Copa das Confederações servirá como uma forma de teste pois será o primeiro grande evento
que será realizado no Brasil, então essa será a hora de provar que podemos sediar e organizar
um evento tão grande como a Copa. Para que isso aconteça, até a Copa das Confederações,
grande parte das exigencias que pede a FIFA, terá que estar pronta, ou no mínimo, muito bem
adiantada, pois serão testados os estádios, os vários centros de mídia e o centro de transmissão
dos jogos. Na Copa das Confederações, obviamente o público será menor, serão esperados
menos turistas do que na Copa do Mundo. Se todas as exigências que pede a FIFA forem
cumpridas, os efeitos positivos dessa Copa pode aumentar, e muito, além de melhorar a
imagem do país mostrando que somos capazes de sediar e organizar uma Copa do Mundo. E
com o evento, teremos um ponto muito positivo, porque quando um país sedia uma Copa do
Mundo, o fluxo turístico aumenta muito, e não só com público que virá ao Brasil para assistir

aos jogos, mas também aqueles que assistirão os jogos pela TV, e com certeza terão planos de
vir ao Brasil em uma outra oportunidade, como por exemplo, nas Olimpíadas que
acontecerão em 2016. Se todas as medidas necessárias forem tomadas e o Brasil conseguir
aproveitar as oportunidades e investimentos que a Copa vai trazer ao país, o evento trará um
up de até 79% quando se trata de números turistas vindo para o Brasil, número que poderá
aumentar nos anos seguintes. Entre 2010 e 2014, o número de turistas poderá chegar até 2,98
milhões de visitantes, sendo que a maior parte desse número, obviamente, se concentrará no
momento da Copa. E graças a esse enorme número de turistas em nosso país, quem sai
ganhando são os setores de cultura, transporte, comércio varejista, hotelaria, lazer e
comunicações. Estudos apontam que o número de receitas brutas nesses setores aumentará em
torno de R$ 5,94 bilhões.
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1.3 Cidades-sede e os Estádios participantes
Existe uma expectativa muito grande quando se trata da preparação das cidades-sede para a
Copa do Mundo. Todos querendo saber e ver como irão ficar os estádios e obras para receber
a Copa em sua cidade. Há muito questionamento sobre a organização e planejamento. Será
que conseguiremos cumprir as exigências da FIFA quando o assunto é, por exemplo:
infraestrutura das cidades, transporte, hotelaria, estádios, seguranças, entre outros? Isso vai
depender se o planejamento será bom e se será cumprido e se não vai ter corrupção com tanto
dinheiro sendo investido. Mas voltando para o tema “Cidades-sede e os Estádios
participantes”, a Copa do Mundo do Brasil terá: 12 cidades-sede, que irão movimentar as 5
regiões do Brasil, Norte, Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, e cada uma dessas 5 regiões
possuem diferentes tipo e condiçoes de recursos, uma tem menos infraestrutura que a outra
quando se trata de estádios, hotéis, restaurantes, pontos turísticos, entre outros. Então, os
jogos de maior expectativa, e que certamente necessitarão de maior infraestrutura, serão
realizados em cidades e estádios que melhor cumprem as exigências da FIFA para tais jogos.
A estrutura necessária para a realização da Copa e dos eventos associados é extensa,
compreendendo não apenas os estádios, que devem se adequar às especificações da Fifa,
como também a base de tecnologia de informação em cada cidade-sede, os centros de mídia e
de transmissão dos jogos.
Abaixo, o momento em que Joseph S. (Sepp) Blatter (presidente da FIFA) anuncia o Brasil
como país que irá sediar a Copa do Mundo de 2014.

As cidades-sede são:
 São Paulo
 Brasília
 Curitiba
 Natal
 Recife
 Porto Alegre
 Fortaleza
 Salvador
 Rio de Janeiro
 Belo Horizonte
 Manaus
 Cuiabá

Podemos ver na imagem abaixo, onde irão se concentrar as seleções que disputarão a Copa do
Mundo, e onde serão realizados os jogos. Também podemos perceber, de acordo com os
dados da figura, que todos os estádios possuem capacidade superior a 40.000 (quarenta mil)
pessoas, que é o que exige a FIFA para jogos desse porte. Dentre os estádios que vão receber
os jogos da Copa, alguns deles terão de ser reconstruídos, outros terão apenas que passar por
reformas, e outros terão de ser construídos, como é o caso do Itaquerão, em São Paulo. Muito
provavelmente, o jogo de abertura será em São Paulo, no estádio Itaquerão. Foi escolhida São

Paulo, pois dentre as cidades escolhidas, São Paulo deve ser a cidade com melhor
infraestrutura para receber o jogo de abertura, que contará com uma grande movimentação de
turistas. E o jogo da grande final acontecerá no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.
Dentre os estádios da Copa, o Maracanã é o mais famoso, pois é considerado o maior estádio
do Mundo, e ja foi palco da grande final da Copa do Mundo de 1950, realizada no Brasil, tal
jogo foi disputado por Brasil x Uruguai e atraiu ao estádio o número recorde de espectadores
em uma partida de futebol, quando se trata em Copa do Mundo, mais de 200.000 pessoas
estavam no Maracaã naquele super jogo. Além disso, muito provavelmente, até 2014, o
Maracanã será o estádio que terá a melhor infraestrutura para receber o jogo da grande final
que definirá o campeão da Copa do Mundo de 2014.

Estádios que irão participar da Copa:

Estádio do Corinthians | Itaquera/SP

Estádio Mané Garrincha - Brasília/DF

Arena da Baixada - Curitiba/PR

Arena das Dunas - Natal/RN

Arena Recife - Recife/PE

Estádio José Pinheiro Borda - Beira Rio - Porto Alegre/RS

Estádio Governador Plácido Castelo - Castelão - Fortaleza/CE

Estádio Octávio Mangabeira - Fonte Nova - Salvador/BA

Estádio Jornalista Mário Filho - Maracanã - Rio de Janeiro/RJ

Estádio Governador Magalhães Pinto - Mineirão - Belo Horizonte/MG

Estádio Vivaldo Lima - Vivaldão - Manaus/AM

Estádio José Fragelli - Verdão - Cuiabá/MT

Capítulo 2

Quadro de Investimentos para a Copa do Mundo:

2.1 Impactos Socioeconômicos Diretos e Indiretos:

- Alguns Investimentos: A Receita Bruta que vai ser gerada e consequentemente o lucro para
a Copa do Mundo, ja que teremos por exemplo, mais hotéis sendo construídos e os ja prontos
serão cada vez mais modernizados então sua procura irá aumentar e muito, os meios de
transportes sofrerão um grande investimento, e a construrão e reformas dos estádios que irão
receber os jogos.
- Compras de bens e serviços dos turistas: Obviamente, os turistas que irão comparecer aos
jogos da Copa do Mundo, farão uso de compra de bens e serviços. E com certeza todos esses
investimentos e todo esse consumo e essa demanda por bens e serviços por parte dos turistas
devem impactar de forma positiva nos vários setores da economia, gerando uma grande
receita para as empresas brasileiras, já que todos esses aconteceminetos serão transformados

em benefícios, e esses benefícios vão gerar um crescimento e aumento na produção, gerando
emprego e consequentemente renda e lucro. Essa fase de preparação para a Copa do Mundo
mexe com vários setores que pedem tipos diferentes de investimentos.

Podemos citar:

 Estádios
Se não todos, grande parte dos estádios que foram escolhidos pela FIFA para receberem os
jogos da Copa do Mundo, tem pouca ou nenhuma condição e infraestrutura para receber
partidas desse porte, ja que estão fora das exigências da FIFA. Até mesmo os estádios que
para nós, brasileiros, são considerados como melhores estádios do Brasil, como por exemplo,
o Beira-Rio, Maracanã e Morumbi (este não receberá jogos), estão longe de estar em
condições de sediar os jogos, já que não possuem importantes requisitos exigidos pela FIFA
como: conforto, serviços, acessibilidade, iluminação, segurança e estrutura. Por exemplo,
serão construídos novos estádios em cidades como Natal, Recife e Salvador. Mas a demais
cidades-sede vão ter seus estádios públicos ou particulares reformados. O maior custo isolado
da Copa do Mundo de 2014 será com as reformas e construções de estádios chegando a um
total de R$ 4,62 bilhões. Alguns estádios, como por exemplo, o Morumbi, foram descartdos
pela FIFA, pois a confederação acreditava que o projeto era fraco e que estava sofrendo pouco
investimento, pois a prefeitura não estava ajudando com dinheiro, o dinheiro para a reforma
do estádio, sairia apenas do bolso do São Paulo Futebol Clube, dono do estádio. Então
resolveram construir um novo estádio, que é o Itaquerão, ai sim com a ajuda do Governo, ja
que construir um novo estádio, necessita de muito mais dinheiro, e aumenta a possibilidade de
corrupção. O dinheiro pedido é muito grande assim como as obras que devem ser feitas são

muito grandes e complexas e foram feitas com um planejamento a longo prazo e se as
mesmas não forem realizadas a tempo, farão com que as cidades-sede não recebamos jogos,
desse modo, ficarão fora da Copa do Mundo de 2014, o que seria um grande vexame para o
nosso país.

 Estadia e Sistema de hotéis

Sem dúvida alguma, com a Copa do Mundo no nosso país a demanda por hotéis e estadia vai
aumentar de forma espantosa, mesmo porque o número de turistas vai aumentar muito
também, não só pelo evento por si próprio, mas também porque a mídia está divulgando
muito o evento e falando sempre de nosso país, fazendo com que aumente o interesse de
pessoas visitarem o Brasil. E pensando nesse ponto, apenas São Paulo, Rio de Janeiro e
Curitiba, entre todas as cidades-sede, estão mais bem preparadas para receber esse número
gigantesco de turistas. Já nas outras cidades, muito provavelmente, o número de turistas será
maior do que a capacidade das mesmas para receber essa quantidade de turistas, então é bom
essas cidades agilizarem esse processo de melhora na estadia, para nao deixar de receber
turistas. Esse déficit só será quitado através de uma adaptação e ampliação da capacidade do
setor em ter um bom plano e saber como e onde investir. Para isso, é necessário investimentos
que pode chegar até R$ 3,16 bilhões, acrescentando 19.493 novas unidades habitacionais.
Porém, é possível compreender que, mesmo assim, ainda não é suficiente para atender a
demanda necessária. Algumas opções como aluguel de apartamentos, hospedagem em cidades
vizinhas ou até a utilização de navios de cruzeiro serão utilizadas, e isso fará com que mais
pessoas ganhem dinherio e, obviamente, que mais pessoas sejam capazes de visitar e ter uma
estadia no Brasil.

 Publicidade e Mídia

A Copa do Mundo acaba valorizando a mídia e a publicidade. Como exemplo disso, foi
possível perceber que a Alemanha aumentou em até 5,1% sua receita se tratando de
publicidade, apenas em 2006, quando foi realizada a Copa. Paralelamente, encontra-se o
Brasil que investirá R$ 6,51 bilhões em mídias por conta do evento no Brasil, o que ampliará
esse setor e trará benefícios tanto atuais quanto futuros.

 Investimentos em TI

Na Alemanha, a Copa do Mundo gerou tráfego de cerca de 15 terabytes de dados,
comparados a cerca de 100 milhões de livros, um número realmente nunca visto antes. Tal
fato levou os especialistas a implantar uma extensa infraestrutura de TI. O crescimento da
mídia e a participação de diversas novidades no mercado como melhorias em imagens no
mundo digital, é possível que esse número aumente e haja ainda mais a necessidade de
manutenção nesse ramo, com cerca de R$ 309 milhões em investimentos para conseguir
abordar a quantidade de informação e fluxo de dados durante o evento. Muito vai se esperar
do Brasil se trantando de mídia e publicidade, então, o planejamento e o investimento devem
ser muito bem feitos, para poder corresponder.

 Implantação de centros de mídia e transmissão de dados

Para o bom funcionamento da Copa do Mundo no Brasil, as tranmissões de dados e de mídia,
devem estar dentro dos conformes, pois são estruturas fundamenteis. São através dessas
mídias que as informações ocorridas nas cidades-sede são transmitidas internacionalmente. Os
IMCs (Os International Media Centers) não necessitam de um local apropriado e podem estar
localizados dentro dos próprios estádios (custos inclusos na construção do estádio),
diferentemente do IBC (International Broadcast Center) que será utilizado cerca de R$ 184
milhões para a implantação do sistema e execução com qualidade.

 Investimentos em transportes

A distância entre as cidades-sede e o aumento do número de visitantes somados à
população brasileira, forçará o setor público a investir em transportes como em aeroportos e
manutenção de rodovias e ferrovias. Estima-se que a Copa aumentará o fluxo de passageiros
nos aeroportos em cerca de 2,25 milhões. Para realizar investimentos, ampliações e melhoras
nos aeroportos, serão gastos cerca de R$ 1,21 bilhão. Outro ponto que deve ser observado são
as rodovias que devem ser ampliadas, melhoradas, reconstruídas ou corrigias. Para isso, será
investido cerca de R$ 1,44 bilhão. O transporte, é um dos principais medos da população
nessa Copa. Se a Copa fosse nos dias de hoje, seria impossível a locomoção de nós brasileiros
e turistas para os estádios e de uma cidade para outra. Se nos campeonatos nacionais, já temos
dificuldades para assistir aos jogos dos nossos times, imagine com milhões e milhões de
turistas aqui.

2.2 Copa sustentável

Ao analisar os impactos socioeconômicos que um evento como a Copa do Mundo ocasiona,
deve-se levar em conta também os aspectos ambientais. O desenvolvimento sustentável
associado a competições como essa acabam contribuindo para a redução de alguns custos
sociais e ambientais, pois é possível reaproveitar algumas coisas, evitando desperdício, e
atrair a atenção do público através desse assunto para a colaboração da população em
conservar e aumentar a relação entre as sociedades e o meio ambiente.
Segundo os critérios adotados pela United Nations Environment Programme (Unep),
as dimensões econômicas, sociais e ambientais devem ser integradas para vencer os desafios
em seis áreas prioritárias:

 Mudanças climáticas
 Desastres e conflitos
 Manejo de ecossistema
 Governança do meio ambiente
 Substâncias perigosas
 Eficiência do uso de recursos naturais
A Copa do Mundo é um evento que aumenta o fornecimento de vários serviços e, para
isso, é necessário identificar alguns critérios que cubram saúde e segurança do trabalhador,
além dos próprios benefícios do trabalho, no que diz respeito a bem estar e qualidade de vida,
como sistemas de aprendizado e preocupação com sustentabilidade mesmo após o Mundial.
Para a população, é de extrema importância que haja qualidade nas ruas, segurança,
informação, transporte adequado e de qualidade, educação ambiental não só para o evento em
si, como na própria área urbana.
Para uma Copa Sustentável, é de grande valor que sejam utilizados recursos naturais com
responsabilidade como recursos renováveis que não prejudiquem o meio ambiente e, ao
mesmo tempo, contribuam para a qualidade da realização do evento. Desde a Copa da
Alemanha, a FIFA vem se preocupando com o “The Green Goal”, com o objetivo de reduzir a
emissão de CO2, principal gás causador do efeito estufa, envolvendo água, resíduos, energia e
transporte. Na Copa de 2010, foram gerados cerca de 896.661 toneladas de carbono, com o
adicional de 1.856.589 toneladas como parte da contribuição do transporte aéreo. A pegada de
carbono (relacionada com “pegada ecológica”, que se refere à quantidade de recursos naturais
necessários para sustentar uma determinada população) mede a quantidade de dióxido de
carbono produzido em uma determinada atividade que, normalmente, utiliza combustíveis
fósseis. As viagens internacionais correspondem a 67% da pegada de carbono, já que grande

parte dos visitantes da Copa utiliza-se desse meio para chegar ao evento. No Brasil,
provavelmente, não será muito diferente.
É necessário que haja uma pesquisa e definição de sistemas de indicadores que permitam
entender o comportamento e identificar as melhorias dos serviços para que não agrida o meio
ambiente, através de responsabilidade socioambiental.

Desde a Copa da Alemanha, a FIFA vem se preocupando com responsabilidade ambiental
e é por isso que é necessária certa organização para indicadores de desempenho que atendam
um programa de responsabilidade ambiental e social. E a partir disso, uma análise para que
haja coerência entra todas as cidades participantes da Copa do Mundo de 2014. E então, esses
indicadores devem ser testados de acordo com a dinâmica de cada sociedade.
A FIFA defende que seja utilizade a publicidade que a Copa do Mundo vai gerar para que
sejam divulgadas medidas de desenvolvimento sustentável, já que a Copa do Mundo no Brasil
vai ser assistida e acompanhada por bilhões de pessoas espalhadas pelo Mundo todo, ai está
uma grande chance para dar ênfase em uma Copa Sustentável. Um investimento de US$ 20
milhões, o que equivale a R$ 40,7 milhões na moeda brasileira, pela FIFA, para que o
planejamento da Copa Sustentável saia do papel e se concretize. O valor corresponde a 0,7%
da arrecadação da confederação.

Impacto da Copa em 11 diferentes setores da economia:

Capítulo 3

3.1 Alguns possíveis fatores de risco

Alguns fatores de riscos devem ser levados em conta quando estamos tratando de um
evento como a Copa do Mundo, no qual, é possível encontrar diversas oportunidades
socioeconômicas. Esses fatores são:
i.

Atendimento das necessidades das cidades-sede: um evento desse porte requer
algumas mudanças pra atender todas as necessidades. Para isso, é necessário alguns
investimentos tanto no setor público quanto no setor privado.

ii.

Aproveitamento do legado: um evento como esse dá origem a alguns legados
(tangíveis e intangíveis), mas para que isso ocorra, é necessário que haja um
aproveitamento pela sede. Esses legados podem levar a um conforto/ comodidade da
sociedade mesmo após o termino do evento.

iii.

Eficiência econômica: a Copa do Mundo é um evento que tem a necessidade de
planejamento para sua realização e utilização dos legados para que não haja
desperdício ou concentração de recursos financeiros de forma inadequada, ou seja, é
necessário que haja um controle da verba, sem que exista um gasto excessivo.

iv.

Fatores externos: são fatores que estão associados além da Copa do Mundo, ou seja,
são de âmbito nacional e internacional (não há como ter a interferência de
stakeholders), mas podem prejudicar a concretização do evento.

3.2 De que precisam as cidades-sede?

As cidades-sede tem algumas necessidades que precisam ser acatadas e resolvidas para
que o evento seja concluído e executado com êxito e sem problemas. Essas necessidades
podem ser resumidas nas seguintes categorias:
A. Consumo de energia elétrica
B. Transporte
C. Infraestrutura geral da Copa (estádios, IBC/IMCs, Fan Parks)
D. Estadia
E. Sistema de segurança
F. Planejamento das cidades-sede
G. Demais serviços (alimentação, táxi, comunicações, saúde e comércio)

a. Consumo de energia elétrica: esta é uma categoria que necessita atenção, pois
com alguns problemas com relação à energia elétrica nos últimos anos, como o
apagão nacional em 2009, a segurança nesta categoria é uma questão
fundamental. Mesmo com o desenvolvimento desse sistema energético nas
cidades-sede, ainda é possível que ocorra alguns problemas. Por isso, é uma
categoria de extrema importância.
b. Transporte: as distâncias entre as cidades-sede, em alguns casos, são muito
longas e acabam necessitando de atendimento via rodovias (estradas esburacas
e em péssimo estado) ou aeroportos (superlotados ou infraestrutura com
problemas), principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Por isso, há a
necessidade de investimento nessa área para que seja possível atender a
necessidade.

c. Infraestrutura geral da Copa: Dentre as 12 cidades-sede do Brasil, há três que
estão construindo novos estádios e o resto está passando por reformas para se
adaptar a alguns requisitos que a FIFA exige, porém, essas obras tem que ser
entregues um ano antes do acontecimento do evento, a tempo da Copa das
Confederações em 2013. Além disso, há riscos de coordenação, no que diz
respeito ao número de clubes que participarão do evento, ou seja, é possível
que não haja uma padronização dos projetos exigidos pela FIFA.
d. Estadia: É necessário uma expansão do sistema habitacional no ramo de
hotéis, já que o Brasil irá receber pessoas do mundo todo e é preciso atender a
todos. A previsão de expansão é de 19,5 mil unidades habitacionais até a Copa
do Mundo. Somente Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo possuem uma
estrutura melhor, mas ainda insuficiente para alcançar o que é exigido pela
FIFA.
e. Sistema de segurança: referente tanto a segurança à população em geral como
nos estádios. Este é um problema de difícil solução, pois é necessário arrumar
a coordenação do evento, exigir investimento de capital e políticas públicas
que devem ser coordenadas por outras áreas de poder público.
f. Planejamento das cidades-sede: esta categoria inclui serviços de utilidade
pública, ou seja, qualidade de ruas tanto quanto ao tráfego quanto a própria
qualidade das vias. Além disso, é necessário adequar a cidade à luz, água,
telefonia e limpeza urbana, o que a maioria das cidades apresentam dificuldade
e só será melhorado com planejamento e investimentos coordenados, ou seja,
que a realização do evento ocorra sem problemas urbanos e que haja completa
organização.

g. Demais serviços: esta é uma categoria que é difícil saber se haverá mudanças
ou não, pois depende da demanda e da oferta, adequada as pressões de
mercado e suas expectativas e necessidades, principalmente em relação a
alimentação, táxi, comunicações, saúde e comércio em geral, que deve estar
adequada às cidades-sede, pois algumas não são comumente vistas como
pontos turísticos.

3.3 Oportunidades e desafios

A Copa do Mundo é um evento de grande porte e seus impactos socioeconômicos são
diretos e indiretos, ou seja, é possível avaliar os efeitos e impactos causados para conseguir se
prevenir, planejar, coordenar e solucionar os problemas que podem comprometer o sucesso e
a realização do evento. Além disso, por ser um evento que chama atenção do público e da
mídia, acaba aumentando as iniciativas da sociedade e do governo visando uma melhoria das
cidades para receber outros países. É um evento que leva à movimentação da economia, pois
investem em estádios, alimentação, hotéis, etc.
Uma cidade que recebe um evento desse porte acaba aumentando sua importância,
principalmente, durante os jogos. É uma grande chance de investir nessas cidades para
aumentar o bem estar e a qualidade de vida da população dessas cidades, levando a grandes
oportunidades de geração de receita para diferentes setores da economia.
As melhorias nas infraestrutura que ocorrem por influência da Copa do Mundo acaba
sendo interessante para o país como um todo, já que a base para o crescimento do mesmo nos
próximos anos. Investimentos como a ampliação e melhoria de aeroportos e portos, energia
elétrica, meios de comunicação ocorrem em tempo recorde quando ocorrem estes eventos, já

que a FIFA exige um prazo de entrega para que ocorra a Copa do Mundo em determinado
país.
Além disso, as pessoas vêm para o Brasil motivadas pela Copa, porém, os ganhos com
turismo acontecem a longo prazo, ou seja, após o período de conhecimento do país nessa
época, estas costumam retornar nas férias ou em algum outro evento conhecido como o
carnaval. Este setor encontra uma grande margem para crescimento, pois o Brasil recebe cerca
de 5 milhões de estrangeiros, há cincos anos. O México recebeu cerca 21,5 milhões de turistas
em 2009, recordista da América Latina, segundo dados oficiais do Ministério de Turismo
mexicano.
Para a Copa do Mundo, o Brasil deverá investir cerca de 6,5 bilhões em publicidade e
outros meios de comunicações associadas ao evento. Nessa data histórica para o país do
futebol, o Brasil pode utilizar desse meio, no qual está em evidência, para conseguir mostrar
ao mundo que aqui não é um país somente de samba, carnaval e futebol. É um ótimo
momento para apontar este como um país com excelente centro de pesquisa, desenvolvimento
e inovação, uma economia complexa, estável e robusta e cidades modernas e multiculturais. É
necessário que haja um planejamento para identificar as oportunidades e desafios gerados pela
Copa, dentre alguns tópicos como:
 Governança e planejamento
 Monitoramento, controle e transparência
 Gestão financeira
 Ambiente regulatório
 Infraestrutura e serviços
 Capital humano
 Gestão de imagem

 Legado
 Sustentabilidade

 Aeroportos

Os aeroportos são um dos maiores desafios, pois a demanda por voos será muito grande,
já que as cidades-sede apresentam quilômetros de distancia entre uma e outra, o que gera a
necessidade da utilização de aeroportos. Para isso, é necessário ampliar o próprio aeroporto,
os pátios, os terminais, a frota e até melhorar o treinamento dos funcionários das agências
para que seja possível um rápido e ótimo atendimento. Essas obras ainda não foram iniciadas,
tendo como 2012 ou 2013 como previsão, ou seja, há grande risco de atraso.
Segundo egundo estudo feito pelo Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea) e
o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe), da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), os principais aeroportos do Brasil já estão
carregados, principalmente os de Brasília e de São Paulo (Congonhas e Guarulhos). Cumbica,
aeroporto internacional de São Paulo, foi totalmente saturado em 2009. De acordo com o
estudo, este aeroporto é uma das principais conexões para as outras partes do país e em 2009
recebeu cerca de 1,1 milhão de passageiros a mais do que foi projetado. Após as obras para
ampliação e construção do terceiro terminal para a Copa, está previsto uma quantidade de
29,5 milhões de passageiros, bem próximo ao que se espera em 2014 (30,5 milhões). O
mesmo ocorreu em Congonhas em 2009, com um aumento de 1, 7 milhão de passageiros,
porém, não há muito espaço para expansão. Um dos projetos da prefeitura de São Paulo é
ligar o monotrilho e o metrô ao aeroporto de Congonhas e ao Estádio do Morumbi, facilitando
o fluxo de passageiros.

Já em Brasília a situação é ainda pior. Em 2009, houve 2.2 milhões de passageiros a mais
do que o limite suportado pelo aeroporto (10 milhões). Porém, com a ampliação deste, será
possível atender 18 milhões de pessoas, porém, a demanda prevista é de 19,9 milhões.

 Melhoria dos serviços

Não adianta nada melhorar a infraestrutura brasileira se os serviços que farão esta
funcionar não estão em plena condição. Este é um evento que incentiva a vinda de
estrangeiros para o país, demandando novos e melhores hotéis para acomodação dos mesmos.
Além disso, é necessário garantir a segurança e saúde destes turistas, já que é extremamente
necessário que eles voltem ao seu país falando bem do Brasil. Outro ponto que deve ter
atenção é o transporte que, como já foi apresentado, deverá ser ampliado e melhorado para
atender a demanda de voos e, ainda, capacitação de funcionários para controlar a entrada e
saída de estrangeiros e os próprios voos.
Investir em segurança com o reaparelhamento de policiais e liberação de recursos para
ações como o Programa Nacional de Segurança com Cidadania (Pronasci) tem benefícios
imediatos e futuros, já que continuarão a ser utilizados após a Copa, gerando um aumento na
qualidade de vida da população.
A FIFA exige apresentação de um plano de segurança até junho de 2011. O governo
brasileiro anunciou que o Pronasci receberá, dentro do contexto do PAC 2, R$ 3,2 bilhões.
Além disso, outro serviço que deve ter muita atenção é o de operação de planos de
contingência e gerenciamento de crises, para situações de emergência. Deverão ser
desenvolvidas algumas estratégicas específicas para atender a algumas situações de

emergências que já são previstas, como falta de energia, evacuação do estádio, problemas de
segurança, necessidade de ambulância, entre outros.

 Estádios

Algumas cidades das 12 cidades-sede da Copa precisam construir novos estádios e outras
necessitam apenas de algumas reformas para atender ao que a FIFA exige. Cada estádio
sediará de três a cinco partidas da Copa, ou seja, é preciso grandes mudanças estruturais.
Entre as exigências da FIFA estão:
 Cobertura para as arquibancadas
 Estacionamento para mais de 10 mil veículos e ônibus
 Heliporto próximo
 Centro de mídia
 Sala de imprensa e estúdios de TV em tamanhos determinados
 Espaço para convidados VIP
 Segurança
Além disso, a FIFA exige que haja cerca de 40 mil assentos tanto para os jogos da Copa
do Mundo quanto para a Copa das Confederações, com a diferença que é necessário 60 mil
assentos para a final do Mundial. Os assentos devem ser individuais e de tamanho mínimo,
com exigências da inclinação da arquibancada para que a visibilidade seja perfeita para todos
os torcedores.

Conclusão

Diante de tantas informações, podemos concluir que há vantagens e desvantagens com a
realização da Copa do Mundo em nosso país.
Algumas Vantagens:
Diante de um evento desse porte, muitos benefícios podem ser trazidos a pro do país, tais
como: melhoria nos transportes, nas cidades, nos aeroportos, habitação, vis de acesso, obras, e
tais investimentos podem e deverião continuar trazendo benefícios e pontos positivos para o
nosso país, mesmo porque dois anos após a Copa do Mundo, teremos as Olimpíadas em nosso
país. Durante e após esses eventos, muito provavelmente o fluxo de turista em nosso país será
muito maior. A mídia estará toda em torno do Brasil, mostrando pontos turísticos e
maravilhas que o país oferece. A Copa sendo um fiasco, ou não, essas belezas do nosso Brasil
não irão mudar, e continuarão atraindo turistas, o que trará benefícios econômicos. E com a
Copa, muits das obras e investimentos em áreas importantes das cidades que estão
estacionadas, devem acelerar, retomar ou começar essas obras, porque se com um evento
desses, mesmo assim não sair, essas obras não saem mais.
Algumas Desvantagens:
A falta de infra-estrutura é o maior problema que temos para realizarmos a Copa, mesmo
com grandes investimentos nas cidades-sedes e no planejamento que foi feito para o evento.
Nessa altura do campeonato, não temos uma previsão de uso da infra-estrutura planejada para
a Copa, então, não será nenhuma suspresa se ocorrer perdas aos cofres públicos. Não temos

nada pronto, nossos aeroportos não possuem a minima estrutura para receber um numero
gigantesco de turistas, os estádios não cumprem as exigências da FIFA e os que estão sendo
construídos não possuem tamanho recurso, os metros e as formas de se chegar aos jogos, as
filas que temos que enfrentar para entrar nos estádios, a falta de estrutura dentro dos mesmos.
Há dois anos da Copa de 2006, as obras na Alemanha estavam muito bem encaminhadas. Ja
em 2010 na Africa, muits coisas não foram terminadas, mas mesmo assim não compometeu o
evento, esperamos que no mínimom o Brasil não passe vergonha, não conseguindo realizar o
mega evento. Para diminuir ou acabar com tantos problemas é preciso que haja um grande
planejamento e investimento ao esporte e cultura para que as estruturas que estão sendo
construídas não caiam em desuso. Eventos como a copa podem ocasionar redução de
investimos em alguns setore como saúde e educação, que são utilizadas para construção da
infra-estrutura necessária para realização dos eventos esportivos. Sem dúvida alguma, o
dinheiro que será aplicado para cumprir as necessidades do país para realizar a Copa, poderia
ser usado para fazer uma boa melhora em setores como os citados acima, ja que deixamos a
desejar nesses setores. Sem contar que haverá corrupção com todo esse dinheiro sendo
investido, será uma festa para os políticos e derivados. Não creio que ate a Copa tudo estará
pronto e como deveria estar, como por exemplo os aeroportos, estes não estarão prontos até a
Copa, o que dificultará muito as vidas dos turistas e pessoas que vierem assistir ao evento,
mas se o dinheiro for bem investido, e tudo for feito com planejamento, podemos realizar no
mínimo uma boa Copa do Mundo.
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Introdução
Esse Trabalho sobre reciclagem e como reutilizar materiais será mostrado a Importância
dessa ação ecológica em nossa sociedade. Mostrar o valor e a importância da reciclagem às
pessoas e também no nosso caso aos futuros administradores. Mostrar que reciclando além de
ajudar nosso planeta faz com que como futuros administradores encontrem maneiras de cortar
gastos das empresas onde trabalhamos e torna‐la ecologicamente correta, algo muito valorizado
nas empresas de hoje.
Falarei primeiramente nesse trabalho os problema do lixo e dos usos abusivos e
exagerados de matéria prima e recursos naturais , em seguida falarei sobre a importância da
reciclagem explicando o porque é tão importante a reutilização dos materiais e o bem que isso
faz para o nosso planeta em seguida colocarei soluções para acabar com esses problemas
colocando ideias inovadoras que muitas empresas podem adotar , pois além de ajudar o planeta
pode trazer um grande retorno econômico para eles no futuro.

Problema do Lixo
Hoje em dia a questão do lixo é um grande problema na sociedade em que vivemos,
todos sabemos que o lixo orgânico a natureza consegue decompor e transformar em “adubo”
para ela, mas com tanto lixo a natureza não é capaz de decompor tudo tão rapidamente, então o
lixo cresce muito e ninguém ainda sabe direito o que fazer com todo esse lixo, uma das soluções
que eles fazem é abrir mais aterros, mais essa solução não vai adiantar nada, pois depois de
algum tempo o lixo vai crescer de novo e ninguém vai saber onde coloca‐lo . E essa enorme
quantidade de lixo produzida esta ligada ao consumo exagerado das pessoas e com esse
consumo exagerado gera outro problema no nosso mundo que é o Desgaste dos recursos
naturais, cada vez mais se aumenta a extração dos recursos naturais de maneira não adequada,
não dando tempo de a natureza conseguir recuperar esses recursos adequadamente.

Para ter uma noção mais ampla do problema tomemos a cidade de São Paulo como
exemplo, em média cada pessoa produz diariamente entre 800 g a 1 kg de lixo diariamente, ou
de 4 a 6 litros de dejetos, por dia são gerados 15.000 toneladas de lixo, isso corresponde a 3.750
caminhões carregados diariamente. Em um ano esses caminhões enfileirados cobririam o trajeto
entre
a
cidade
de
São
Paulo
e
Nova
Iorque,
ida
e
volta.
A questão do lixo está diretamente ligada ao modelo de desenvolvimento que vivemos,
vinculada ao incentivo do consumo, pois muitas vezes adquirimos coisas que não são
necessárias, e tudo que consumimos produzem impactos. Há aproximadamente 40 anos a
quantidade de lixo gerada era muito inferior à atual, hoje a população aumentou, a globalização
se encontra em um estágio avançado, além disso, as inovações tecnológicas no seguimento dos
meios de comunicação (rádio, televisão, internet, celular etc.) facilitaram a dispersão de
mercadoria em nível mundial
Antes do processo da Primeira Revolução Industrial o lixo produzido nas residências era
composto basicamente de matéria orgânica, dessa forma era fácil eliminá‐los, bastava enterrar,
além disso, as cidades eram menores e o numero da população restrita
Mais tarde com o crescimento em escala mundial da industrialização, acelerado aumento
da população e dos centros urbanos, que ocorreu principalmente na segunda metade do século
XX, desencadeou um aumento significativo na quantidade de lixo e variedades em suas
composições. Atualmente quando compramos algo no supermercado o lixo não é apenas gerado
pelo produto em si, pois existe a etapa de produção (cultivo, extração de minérios, transporte,
energia) e depois para o consumidor final tem a sacola e o cupom fiscal

Nas cidades que contam com serviços de coleta do lixo esse é armazenado em dois
tipos de “depósitos”: os lixões nos quais os dejetos ficam expostos a céu aberto e os aterros
sanitários onde o lixo é enterrado e compactado. Os lugares que abrigam os depósitos de lixo
geralmente estão localizados em áreas afastadas das partes centrais do município

É comum em bairros não assistidos pelo serviço de coleta de lixo que o depósito dos
lixos seja em locais impróprios, como encostas, rios e córregos.
A população desses bairros negligencia os sérios danos que tais ações podem causar à
biodiversidade e ao homem, diante disso destaca‐se: dispersão de insetos e pequenos animais
(moscas, baratas, ratos), hospedeiros de doenças como dengue, leptospirose e a peste bubônica.
O lixo acumulado produz um líquido denominado de chorume, esse possui coloração
escura com cheiro desagradável, a substância gerada atinge as águas subterrâneas (aquífero,
lençol freático), além disso, existe a contaminação dos solos e das pessoas que mantêm contato
com os detritos, deslizamentos de encostas, assoreamento de mananciais, enchentes e estrago
na paisagem.

Como o Lixo afeta as Pessoas
Todo esse lixo jogado no ambiente e muitas vezes jogado em lugares inadequados, afeta
o ambiente, como o ar que respiramos , o solo e a água. As pessoas muitas vezes jogam o lixo em
qualquer lugar sem se preocupar com as consequências . Os depósitos de lixo são um
verdadeiro veneno para o solo, para o ar e para as pessoas que precisam trabalhar nele. Com
esse lixo misturado com produtos tóxicos o solo fica muito contaminado e isso pode afetar os
alimentos.
Quando se trata de lixo no meio ambiente o ar também sofre muito por causa de
poluição através da tecnologia utilizada pelas fábricas e usinas que soltam muito gás no ar
acabando com a pureza dele e o deixando muito contaminado prejudicando inclusive as pessoas
que sempre estão com problemas respiratórios, as crianças que são as que mais sofrem com
tudo isso e animais de diferentes espécies. O lixo também faz muito mal ao meio ambiente
quando chove, pois depois que penetrou no solo e a chuva molha a água contaminada evapora e
isso agride muito o meio ambiente. Quando se queima o lixo também é liberada uma fumaça
tóxica que contamina o ar e faz com que o meio ambiente fique muito prejudicado.
Esse lixo quando queimado libera no meio ambiente um gás chamado metano que tem
um cheiro muito ruim e prejudica muito a saúde. Para aquelas pessoas que gostam de queimar o
lixo isso não é nada bom o melhor é embalar em sacos de lixo e colocar para que o coletor de
lixo pegue e leve para o lixão. A quantidade de lixo no meio ambiente poderia diminuir se
houvesse o controle do meio ambiente, onde as pessoas se conscientizassem e começassem a
usar produtos com embalagem reciclável para que não acumulasse no meio ambiente lixo todos
os dias se parar afinal a reciclagem foi uma ideia maravilhosa e com ela tudo pode melhorar

A população desses bairros negligencia os sérios danos que tais ações podem causar à
biodiversidade e ao homem, diante disso destaca‐se: dispersão de insetos e pequenos animais
(moscas, baratas, ratos), hospedeiros de doenças como dengue, leptospirose e a peste bubônica.
O lixo acumulado produz um líquido denominado de chorume, esse possui coloração
escura com cheiro desagradável, a substância gerada atinge as águas subterrâneas (aqüífero,

lençol freático), além disso, existe a contaminação dos solos e das pessoas que mantêm contato
com os detritos, deslizamentos de encostas, assoreamento de mananciais, enchentes e estrago
na paisagem.

Como afeta o mundo o uso abusivo dos recursos naturais
Bem hoje em dia o consumismo faz com que fabricantes produzam vários produtos
variados com uma grande rapidez e em grande escala, pois a maioria desses produtos são
descartados de uma maneira muito rápida.
Esse consumismo que é na maioria das vezes exagerado faz com que fabricantes produzam
esses produtos sem parar e cada vez mais, precisando de mais matéria prima e recursos naturais o
tempo todo. Esse uso abusivo de matérias primas e recursos naturais faz com que a natureza não
tenha tempo de se recuperar de tau perda e repor esse material perdido.
Podemos ver por exemplo quando há plantações em larga escala varias vezes sem dar
descanso a terra ou sem adubar para devolver seus nutrientes, a terra vai se desgastando
podendo causar grandes erosões e até transforma‐la em uma terra inutilizável .Ou quando
também extraímos minérios abusivamente do solo ou gastamos água inadequadamente tudo isso
projudica o meio ambiente.
Todos esses problemas são causados por nós consumidores que consumimos
exageradamente e não sabemos como reaproveitar certos produtos ,que faz os fabricantes
produzirem cada vez mais sem parar, muitas vezes eles produzem muito sem saber reutilizar
certos matérias, obrigando eles a retirarem as matérias primas e os recursos naturais do Planeta
mais rápido e desordenadamente causando vários problemas ambientais como o já citado. Todos
esses problemas são causados em forma dominó se algo é afetada todo o resto é.

5 R’s
Os diversos problemas ambientais gerados pelo modo de produção e consumo da
sociedade capitalista fazem com que haja a necessidade de uma mudança comportamental da
população. Nesse sentido, vem se intensificando os projetos de educação ambiental e políticas
para a preservação do meio ambiente. O comportamento individual é muito importante nesse
processo, e a política dos 5 R’s foca mudanças de atitudes individuais.
A política dos 3 R’s é conhecida por muitas pessoas, e consiste no ato de Reduzir,
Reutilizar e Reciclar os resíduos produzidos pela população.

No entanto, visando a uma consciência ambiental mais ampla, focada na mudança de
comportamento de cada indivíduo para atingir uma reversão coletiva, foi desenvolvida a política
dos 5 R’s (Responsabilidade, Redução, Reutilização, Reciclagem, Recusar).

Responsabilidade – consiste na consciência ambiental em escala local e global, ou seja,
ter atitudes ambientalmente corretas em qualquer que seja o local. É a responsabilidade de
adquirir e praticar ações em defesa do Meio Ambiente.

Redução‐ reduzir os pensamentos e sentimentos egoístas, tendo atitudes que não
prejudiquem o meio ambiente e qualquer tipo de ser vivo.
Reutilização‐ despertar a consciência ambiental que muitas vezes fica “esquecida” ao
tomarmos algumas decisões, sendo de fundamental importância, a reutilização de valores e
princípios que possam contribuir para a preservação do meio ambiente.
Reciclagem‐ reproduzir pensamentos e atitudes que promovam uma percepção da vida
(do planeta) e suas influências no cotidiano social. Atuando em defesa do meio ambiente para a
manutenção da vida na Terra

RECUSAR ‐produtos que agridem a saúde a o meio ambiente também é colaborar com o
processo de conservação.

Portanto, a política dos 5 R’s sugere mudanças comportamentais de modo a assegurar a
qualidade de vida na Terra, promovendo a preservação e conscientização ambiental, além de
demonstrar que o homem também é parte integrante do meio ambiente

O que é Reciclagem

Reciclagem é um conjunto de técnicas que tem por finalidade aproveitar os detritos e
reutiliza‐los no ciclo de produção de que saíram. E o resultado de uma série de atividades, pela
quais materiais que se tornariam lixo, ou estão no lixo, são desviados, coletados, separados e
processados para serem usados como matéria‐prima na manufatura de novos produtos.
Reciclagem é um termo originalmente utilizado para indicar o reaproveitamento (ou a
reutilização) de um polímero no mesmo processo em que, por alguma razão foi rejeitado. .
Reciclar outro termo usado é na verdade fazer a reciclagem.
O retorno da matéria‐prima ao ciclo de produção é denominado reciclagem, embora o
termo já venha sendo utilizado popularmente para designar o conjunto de operações envolvidas.
O vocábulo surgiu na década de 1970, quando as preocupações ambientais passaram a ser
tratadas com maior rigor, especialmente após o primeiro choque do petróleo, quando reciclar
ganhou importância estratégica. As indústrias recicladoras são também chamadas secundárias,
por processarem matéria‐prima de recuperação. Na maior parte dos processos, o produto
reciclado é completamente diferente do produto inicial.

Para que serve a reciclagem
A quantidade de lixo produzida diariamente por um ser humano é de aproximadamente 5
Kg.
* Se somarmos toda a produção mundial, os números são assustadores.
* Só o Brasil produz 240 000 toneladas de lixo por dia.
* O aumento excessivo da quantidade de lixo se deve ao aumento do poder aquisitivo e pelo
perfil de consumo de uma população. Além disso, quanto mais produtos industrializados, mais
lixo é produzido, como embalagens, garrafas,etc.
Tipos de lixo:
‐
Doméstico (alimentos)
‐
Industrial (carvão mineral, lixo químico, fumaças)
‐
Agrícola (esterco, fertilizantes)
‐
Hospitalar
‐
Materiais Radioativos ( indústria medicina...)
‐
Tecnológico (TV, rádios)

Em torno de 88% do lixo doméstico vai para o aterro sanitário. A fermentação produz dois
produtos: o chorume e o gás metano.
Menos de 3% do lixo vai para as usinas de compostagem(adubo).
O lixo hospitalar, por exemplo, deve ir para os incineradores.
Apenas 2% do lixo de todo o Brasil é reciclado!!
Por quê?
Porque reciclar é 15 vezes mais caro do que jogar o lixo em aterros.
Nos países desenvolvidos como a França e Alemanha, a iniciativa privada é encarregada do
lixo. Fabricantes de embalagens são considerados responsáveis pelo destino do lixo e o
consumidor também tem que fazer sua parte. Por exemplo, quando uma pessoa vai comprar
uma pilha nova, é preciso entregar a usada.

Uma garrafa plástica ou vidro pode levar 1 milhão de anos para decompor‐se. Uma lata de
alumínio, de 80 a 100 anos. Porém todo esse material pode ser reaproveitado, transformando‐se
em novos produtos ou matéria prima, sem perder as propriedades.
Separando todo o lixo produzido em residências, estaremos evitando a poluição e

impedindo que a sucata se misture aos restos de alimentos, facilitando assim seu
reaproveitamento pelas indústrias. Além disso, estaremos poupando a meio ambiente e
contribuindo para o nosso bem estar no futuro, ou você quer ter sua água racionada, seus filhos
com sede, com problemas respiratórios.
Algumas Vantagens:
Cada 50 quilos de papel usado, transformado em papel novo, evita que uma árvore seja
cortada. Pense na quantidade de papel que você já jogou fora até hoje e imagine quantas
árvores você poderia ter ajudado a preservar.
Cada 50 quilos de alumínio usado e reciclado, evita que sejam extraídos do solo cerca de
5.000 quilos de minério, a bauxita. Quantas latinhas de refrigerantes você já jogou até hoje?
Com um quilo de vidro quebrado, faz‐se exatamente um quilo de vidro novo. E a grande
vantagem do vidro é que ele pode ser reciclado infinitas vezes.
Agora imagine só os aterros sanitários: quanto material que está lá, ocupando espaço, e
poderia ter sido reciclado!

Economia de energia e matérias‐primas. Menos poluição do ar, da água e do solo.
Melhora a limpeza da cidade, pois o morador que adquire o hábito de separar o lixo,
dificilmente o joga nas vias públicas.

Gera renda pela comercialização dos recicláveis. Diminui o desperdício.
Gera empregos para os usuários dos programas sociais e de saúde da Prefeitura.
Dá oportunidade aos cidadãos de preservarem a natureza de uma forma concreta, tendo
mais responsabilidade com o lixo que geram.

Como podemos Reciclar
Com a colaboração do consumidor, podemos facilitar ainda mais o processo de
reciclagem. A reciclagem do material é muito importante, não apenas para diminuir o acúmulo
de dejetos, como também para poupar a natureza da extração inesgotável de recursos. Veja
como fazer a coleta seletiva e dar a sua parcela de contribuição na preservação do meio
ambiente.
Passo a passo:
1. Procure o programa organizado de coleta de seu município ou uma instituição,
entidade assistencial ou catador que colete o material separadamente. Veja primeiro o que a
instituição recebe. Não adianta separar, por exemplo: plástico, se a entidade só recebe papel.
2. Para uma coleta de maneira ideal, separe os resíduos em não recicláveis e recicláveis e
dentro dos recicláveis separe papel, metal, vidro e plástico.
3. Veja exemplo de materiais recicláveis:
‐ Papel: jornais, revistas, formulários contínuos, folhas de escritório, caixas, papelão, etc.
‐ Vidros: garrafas, copos, recipientes.
‐ Metal: latas de aço e de alumínio’, clipes, grampos de papel e de cabelo, papel alumínio.
‐ Plástico: garrafas de refrigerantes e água, copos, canos, embalagens de material de limpeza e
de alimentos, sacos.
4. Escolha um local adequado para guardar os recipientes com os recicláveis até a hora
da coleta. Antes de guardá‐los, limpe‐os para retirar os resíduos e deixe‐os secar naturalmente.
Para facilitar o armazenamento, você pode diminuir o volume das embalagens de plástico e
alumínios amassando‐as. As caixas devem ser guardadas desmontadas.

Conscientização da População
Bem todos temos consciência da importância da coleta seletiva de lixo , da reciclagem e o
reaproveitamento de materiais ainda mais nos dias de hoje em que só se houve falar de
programas ecológicos, aquecimento global e etc.

Todos temos essa consciência mais mesmo sabendo dos problemas causados pelo lixo
ou pelo uso abusivo de materiais em nosso ambiente as pessoas não fazem esse programa de
reutilização de matérias, reciclagem ou tentar se informar o que fazer com certos produtos já
utilizados.
Analisando as estatísticas do IBGE (2008/2009), observamos que dos 8.381 distritos
brasileiros que possuem serviço de limpeza e coleta urbana de lixo, apenas 596 possuem usinas
de reciclagem, com uma maior concentração no sudeste do Brasil. A grande maioria, 5.993 não
possui nenhum tratamento para os dejetos, tendo apenas lixão a céu aberto. Apresentando
assim, risco para o meio ambiente através da contaminação de água e solo e, o forte problema
social de pessoas necessitadas que recorrem ao lixão para buscar alimento e meio de
sobrevivência.
Fica claro com os dados desta estatística, o quanto precisamos desenvolver o tratamento
de lixo, evitando contaminação ao meio ambiente e gerando empregos para os necessitados,
que tirarão seu meio de sobrevivência de forma digna e segura. Com isto estaremos
desenvolvendo uma economia lucrativa para a comunidade, a empresa privada e o estado.
Poderíamos reduzir este quadro se buscássemos parcerias para a criação de usinas de
reciclagem. Tais parcerias podem ser feitas com grandes empresas ou com as prefeituras, como
a de Juiz de Fora, que possui a sua usina de reciclagem desde 1988, conscientizando a população
do destino próspero do lixo da comunidade e trazendo todos os seus benefícios, não só no
âmbito ligado ao meio ambiente, preservando os recursos naturais, diminuindo a quantidade de
lixo nos aterros, reduzindo a poluição do ar, água e solo; como também no âmbito social,
economizando energia, gerando empregos e fortalecendo organizações comunitárias.
Como o setor público muitas vezes se mostra ineficiente para a realização destes
projetos, a parceria com empresas privadas se faz mais do que necessária, para ganhos de todos
os lados. Seja ele para a comunidade que habita as redondezas da indústria ou mesmo, para a
própria empresa. Podemos ilustrar esta parceria citando o exemplo da AMBEV – Fabricante de
bebidas, localizada na zona industrial do Rio de Janeiro que possui um tratamento diferenciado
para todos os seus resíduos. Todos os produtos que sofreram quebra ou algum defeito de
fabricação, são reciclados e vendidos como matéria‐prima para fabricação de novos materiais.
Ocorrendo assim, uma economia de matéria‐prima, de energia e deixando livre o solo de
contaminações. A empresa também possui uma estação de tratamento de águas, sendo
independente 80%. Com isso não há desperdícios da água utilizada dentro da industria (bom
para empresa) e não há contaminação dos rios que a cercam, por meio de descarte (bom para a
comunidade), além de gerar empregos para a comunidade que reside perto da empresa.
O primeiro passo para esse grande avanço não é tão simples. Enquanto a população não
se conscientizar de seu papel, não haverá mudança. Esta conscientização está voltada para a
prática de seleção do lixo ainda nas residências, onde deve ser feita uma triagem diferenciando
metais, plásticos, vidros, papéis e lixo orgânico ou materiais contaminados. Tal conscientização
está sendo desenvolvida nas escolas, criando com isso uma geração que conhece o seu papel na
melhoria do meio ambiente ao seu redor.
Infelizmente a sociedade atual está desenvolvendo as duas pontas da cadeia,
desenvolvendo a conscientização da importância da seleção do lixo para a nova geração e no
apoio a criação de usinas de reciclagem, sejam elas privadas ou públicas. Deixando um espaço

entre esses dois extremos, que deveria ser preenchido com uma infraestrutura para o
recolhimento de resíduos seletivamente. A criança hoje tem consciência de separar os materiais,
porém ao chegar na porta de sua casa se depara com a junção indiscriminada do lixo pela
companhia responsável. Ou seja, a falta de estrutura na coleta de lixo é um ponto crítico na
nossa sociedade, que leva a nova geração a questionar se o seu esforço não é em vão.
Apesar do começo do nosso envolvimento no processo de reciclagem de lixo, temos
muito o que crescer para atingir o objetivo de uma melhor qualidade de vida. Como cidadãos
conscientes, temos o dever de fazer a nossa parte e de cobrar das organizações responsáveis que
deem continuidade ao processo.

Ideias Renovadoras
Umas das soluções para ajudar nosso planeta além da reciclagem de materiais, podemos
reutilizar, aproveitar a água , energia que nosso corpo libera constantemente e etc.

Mictórios sustentáveis – Conheça as criativas soluções para fazer xixi

Com a proximidade da Copa do Mundo e das Olimpíadas no Brasil, muitos
estádios e ginásios estão sendo construídos ou reformados. Será que esses
projetos, que vão custar bilhões aos cofres públicos, estão levando em conta a
sustentabilidade, a eficiência energética e a economia de recursos?
Continuando os posts sobre economia de água, vamos falar sobre mictórios
alternativos, que poderiam ser usados nos projetos dos novos equipamentos
esportivos brasileiros.

Reutilizando a água
O designer Yeongwoo
Kim criou o Eco
Urinol, que tem a pia
embutida no próprio
mictório,
economizando água e
espaço e incentivando
a higiene. Uma ideia
simples que pode
economizar cerca de 2
litros de água por uso,
já que reutiliza a água
usada para lavar as
mãos
no
próprio
mictório.

Mictórios que não utilizam agua
Já o modelo desenvolvido pela empresa Falcon Waterfree Technologies e
pela brasileira EcoWin não utilizam água: um cartucho feito de álcool, e
portanto mais leve que a urina, deixa passar o líquido e depois veda a
abertura, impedindo a saída de odores. Como a urina é líquida, ela vai embora
por gravidade, sem precisar desperdiçar água para enviá-la para a tubulação
de descarga. O cartucho tem validade de 7.000 usos, podendo economizar até
100.000 litros de água anualmente!

“Molhando” as plantas
Um modelo inusitado, que ainda está em estudos, filtra a urina para
irrigar plantas! O designer Eddie Gandelman propôs um mictório que utiliza
carvão, calcária e areia para filtrar os resíduos nocivos, deixando apenas água
e nutrientes para molhar as plantas.

Academia e balada utilizam energia das pessoas para funcionar

A academia Greenasium, em San Diego (EUA), utiliza uma bicicleta
especial, a visCycle , para gerar energia elétrica para os ventiladores.
Funciona tão bem que a academia não tem sistema de ar condicionado,
ganhando assim mais “pontos” de sustentabilidade. Dependendo do número
de usuários, a energia produzida é suficiente para fazer funcionar também as
luzes e o sistema de som. Além disso, o piso da academia é feito de pneus
reciclados, os chuveiros e torneiras têm arejadores (que diminuem o fluxo,
mantendo a pressão da água) e os vasos tem válvulas de descarga com duplo
acionamento. (Veja mais sobre banheiros ecológicos neste post )

Esse aproveitamento da energia cinética para geração de energia
elétrica chama-se energy harvesting (colheita de energia). Outro dispositivo
que também colhe a energia produzida por nossos movimentos é o piso
piezoeléctrico: ele consiste em pequenas placas cerâmicas dotadas de cristais
piezoeléctricos que liberam elétrons quando submetidas à pressão mecânica
(no caso, os passos dados na superfície do piso).
Este piso especial vem sendo usado em danceterias, como a Watt (em
Roterdã, Holanda) e a Surya (em Londres, Inglaterra): a energia gerada pela
movimentação das pessoas sobre o piso abastece os sistemas de luz e de som.
Segundo estudos feitos pela companhia japonesa SoundPower, um passo de
um adulto de 60 kg no chão gera em média 0,1 watt de energia. Se

multiplicarmos isso por várias pessoas dançando loucamente numa festa que
dura até o amanhecer, quanta energia será gerada, hein?

Esse piso vem sendo implantado também em garagens, estradas,
aeroportos, estações de metrô e outros locais de grande fluxo de pessoas ou
veículos, gerando energia elétrica e mantendo-se assim a máxima de
Lavoisier: “Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”.

E essa inovação esta se tornando em maiores lucros para essas
empresas, pois eles menos gastam dinheiro com energia elétrica.

Ganhando Dinheiro com Lixo

Bem na época em que vivemos é comum todos falarem da
importância da reciclagem, de reutilizar produtos já usados, recursos naturais
e etc .E o bem que essas ações fazem ao nosso planeta.
Agora além de estarem apenas usando essas ações para o bem da
natureza os empresários enxergaram maneiras de ganhar dinheiro com essas
ações sociais.
Além do benefício ecológico da reciclagem temos a vantagem financeira. Para ter idéia, 1
kg de latinhas de alumínio recicladas rende R$ 3,50! Veja esta lista com o valor do kg pago por
cada material:









Alumínio ‐ R$ 3,50
Garrafas PET ‐ R$ 0,90
Papelão ‐ R$ 0,28
Embalagens Longa Vida R$ 0,23
Plástico ‐ R$ 0,35
Vidro Colorido ‐ R$0,05
Vidro Branco ‐ R$ 0,10
Papel Branco ‐ R$ 0,48

Para que seu lixo seja recolhido e reciclado você deve primeiro separá‐lo corretamente,
ligar para os números (11) 3328‐2888 ou 3328‐2836 e deixar o lixo na porta de casa. Uma vez por
semana e em horários estabelecidos os caminhões irão passar e recolher.

Os materiais que podem ser reciclados são: plástico, alumínio, embalagens PET,
embalagens longa vida, papel, papelão e vidro. Se a embalagem continha produtos como iogurte
e leite, devem ser lavadas para evitar atrair ratos e insetos. Tudo pode ser colocado junto no
mesmo saco.

Além de ganhar dinheiro apenas recolhendo latinhas, papel, vidro ou outros materiais,
varias pessoas utilizam de sua criatividade para reutilizar outros produtos para fazer acessórios
como brincos , pulseiras e colares além de objetos decorativos para casas como vasos , porta
copos e etc.

Para transformar peças sem utilidades em acessórios e bijuterias basta apenas um pouco
de criatividade. Aqui vão alguns exemplos de materiais sendo reaproveitados para fazer um
trabalho artesão:

O bracelete é feito com juta traçada. Para a base, basta usar um
bracelete que você não usa mais ou um aro de madeira ou de plástico. É
possível improvisar também com papelão, mas isso pode deixar a peça mais
frágil. Para colar a juta na peça, opte por uma cola à base de água.

A bolsa exige um pouco mais de habilidade de costura para ser feita,
mas reutiliza uma camisa, gravatas e casacos. Se você não tiver em casa, uma
boa ideia é passar em um brechó e comprar peças realmente antigas.

A base desse modelo de bracelete precisa ser mais lisa e regular, já que
fica mais aparente. A usada para a peça da foto é de madeira. Depois, você
recorta as tirinhas de papel (podem ser revistas e jornais antigos, papéis de
presente e outras embalagens). Você também pode optar por fazer em
diversas cores ou com um material monocromático. O acabamento pode ser
feito com cola.

As flores dos anéis são feitas com latinha de alumínio de refrigerante.
Como são feitas manualmente, as peças acabam sendo diferentes entre si. É
necessário cuidado na hora de cortar as peças, que devem ser lixadas nos
cantos para não causarem machucados (pode ser feito com uma lixa fina de
obra ou com lixa de unha mesmo). As peças são coladas em uma base, que
pode ser encontrada em armarinhos .

Os pingentes dos colares são feitos com cerâmica. Para reutilizar uma
peça (um prato, por exemplo), você vai precisar de um turques para cortar os
pedaços (turques é um modelo de alicate, feito para cortar peças usadas em
mosaicos).

]

Os chaveiros são feitos com pequenas placas de skates. A mesma ideia
pode ser usada para fazer pingentes e brincos

Mais uma Eco-bag feita em casa, uma sacola ecológica feita
com material reciclado, ele é construída com embalagens de café usada. No
país que tem o maior consumo per capita de café no mundo, a Finlândia, seus
habitantes tiveram a ideia de fazer eco-bags de embalagens de café á vácuo,
reduzindo assim o desperdício.

Esse tipo de trabalho que geralmente é artesão pode render um bom dinheiro e estará
não só beneficiando as pessoas que vão ganhar um “trocado” com esse trabalho, como também
novamente repetindo ira ajudar o meio ambiente não jogando esses produtos já utilizados no
lixo e sim os reaproveitando.

Conclusão
Com esse trabalho consegui concluir que o lixo e a produção exagerada das fabricas
causam um problema ambiental muito grande. Pois por causa do consumismo as pessoas
compram produtos cada vez mais e que por sua vez esses produtos, são dispensados com muita
facilidade e com rapidez, e os fabricantes por consequência produzem cada vez precisando de
mais extração de matéria prima e recursos naturais.

Essa produção abusiva faz com que a natureza não tenha tempo de repor as matérias
primas e recursos naturais adequadamente ou de absorver todo o lixo jogado pelos
consumidores.

Então é importante para os consumidores consumirem mais saber reaproveitar certos
materiais e não dispensa‐los tão rapidamente. Saber utilizar a reciclagem e tentar ser criativo
para saber reutilizar os materiais já utilizados para fazer outras coisas como bijuterias,
acessórios, objetos para decoração e etc.

E para os fabricantes serve a mesma ideia, de vez retirar cada vez mais matéria prima da
natureza, deve saber reutilizar os materiais que sobram da produção, saber comunicar aos seus
consumidores onde encaminhar os produtos já utilizados ou quebrados. Outro fator importante
a ser destacado é que para os fabricantes certas instalações nas fabricas para reutilizar
materiais, prejudicar menos o ambiente ,saber utilizar os recursos naturais de maneira mais
correta , sai muito caro para ele se for pensar a curto prazo , mais a longo prazo pode se pensar
como um grande investimento , como por exemplo para um dono de uma balada que tem em
seu estabelecimento pisos que recolhem energia das pessoas dançando ou andando, é um
investimento caro mais a longo prazo o dono do estabelecimento ira ter um gasto muito pouco
com energia elétrica.
Outra conclusão que pode se fazer é da consciência das pessoas em relação a reciclagem
, reutilização de materiais e o bem que essas ações fazem a natureza.

Muitas das pessoas têm essa consciência mais são poucos que praticam essa ação. O
porquê são pouco que praticam, pode ter vários motivos nesse caso irei dar exemplo de 5
motivos:










Reciclar não é cômodo. Realmente, participar da reciclagem exige algum esforço. O
consumidor que faz sua parte na cadeia da reciclagem precisa prestar atenção no seu
lixo; tem que triar preparar e armazenar o resíduo; deve se informar onde estão os
pontos de coleta e se deslocar até eles para entregar seu resíduo. A reciclagem só vai
ficar prática no dia em que encontrar um ponto de coleta de resíduos for tão fácil como
comprar uma Coca‐cola.
Não tenho espaço em casa para recicláveis. Para separar os resíduos corretamente, é
preciso levar em conta os vários tipos possíveis: orgânico, vidro, plástico, metal, papel,
pilhas, lâmpadas, óleo comestível, etc. Fica aí o desafio para os designers: criar uma
solução de mobiliário prática para concentrar esses materiais em um espaço compacto e
organizado.
Se me pagassem, eu reciclaria. A reciclagem é uma indústria rentável que faz inclusão
social. É possível remunerar o consumidor pelos seus resíduos, mas é preciso cuidado
para não inviabilizar o modelo de negócio ainda frágil dessa indústria. Além do mais, se o
consumidor ganhar dinheiro com seus resíduos podemos iniciar uma bola de neve em
que as pessoas ficarão propensas a gerar mais resíduos em vez de reduzi‐los.
Reciclar não faz diferença. A mídia tem preferência por notícia ruim e costuma reservar
mais espaço para falar de aquecimento global e desastres ecológicos do que para
divulgar casos bem sucedidos de proteção ambiental. É preciso mudar a percepção das
pessoas de que a causa ambiental está perdida.
Reciclar é difícil. A maioria das pessoas não tem conhecimentos técnicos para separar
seus resíduos. Não é simples saber se um material é reciclável ou não. Essa limitação
dificulta deixar a triagem do lixo por conta do consumidor. Descomplicar a reciclagem
passa por várias iniciativas como ensinar reciclagem nas escolas e impor regras para que
a indústria limite a produção de embalagens complexas.
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INTRODUÇÃO

Neste trabalho de pesquisa , mostrarei dados específicos sobre o desemprego no
Brasil, relacionando-os com a atual falta de qualificação , que é colocada por
especialistas como o principal motivo do não preenchimento de vagas importantes
no mercado de trabalho.
Devido ao descaso brasileiro com a educação , que a falta da mesma é a grande
causadora de problemas sociais e econômicos, onde quem paga por essa conduta
inaqueda do governo são os próprios desempregados e mesmo os empregados que
sustentam os direitos sociais dessas pessoas desempregadas pagando altos
impostos , com isso impedindo um crescimento maior da economia brasileira.
Na pesquisa você poderá ver importância de grandes investimentos na educação ,
projetos de inclusão social e como seria interessante e mais produtivo viver num
País onde grande parte da população tem boa formação acadêmica.

Capítulo I : Dados sobre o desemprego relacionados á falta
de qualificação do trabalhador.
Em janeiro, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco) divulgou o índice de desenvolvimento da Educação de 128 países.
O Brasil aparece na incômoda 88ª posição, perto de Honduras (87ª), Equador (81ª)
e Bolívia (79ª) - e longe dos nossos vizinhos Argentina (38ª), Uruguai (39ª) e Chile
(51ª). Para chegar a esse resultado, a Unesco usou quatro indicadores. Em
"atendimento universal", "taxa de analfabetismo" e "igualdade de acesso à escola
entre meninos e meninas", até que estamos bem. Porém a chamada "taxa de
sobrevivência" (alunos que ingressam no 1º ano e chegam ao 5º no prazo previsto)
derruba o Brasil no ranking. A óbvia conclusão, confirmada por todos os testes de
avaliação, é que o ensino brasileiro está longe de garantir a aprendizagem de todos
os estudantes.

Alcançar a qualidade não é uma tarefa fácil. Requer tempo e ações integradas, da
formação de professores à infraestrutura, da questão salarial à gestão escolar. E a
nota boa não vem de graça: exige investimento - em uma quantidade bem maior que
a atual. Não há país que tenha conseguido um salto sem seguir essa receita. O
exemplo recorrente é o da Coreia do Sul. Para superar a desolação pós-Guerra da
Coreia (1950-1953), o governo dedicou 10% do Produto Interno Bruto (PIB) à
Educação... por uma década.

Por lá, a virada começou antes, com uma lei que concentrou os investimentos nos
seis primeiros anos de escolarização, tornados obrigatórios e gratuitos a partir de
1949. Por aqui, a solução clássica para garantir mais recursos tem sido definir,

também pela legislação, um valor mínimo. No início, até que funcionou. Estipulada
pela primeira vez na Constituição de 1934, essa exigência ajudou a assegurar um
bom padrão de ensino na rede pública até os anos 1960. Mas, naquela época, a
escola era para poucos: apenas 60% das crianças e dos jovens de 7 a 14 anos,
segundo dados do Censo de 1970. Só em 1971 o Brasil regulamentou (novamente,
por força de lei) o ensino obrigatório de oito anos para toda a população - algo que
demorou mais de duas décadas para se tornar realidade. Entre outras coisas porque
quatro anos antes o governo militar havia derrubado a exigência do investimento
mínimo. Em 1965, quando a regra ainda estava em vigor e havia menos gente
estudando, as despesas da União com a Educação eram da ordem de 10% do gasto
total do governo. Dez anos depois, com mais gente nas salas de aula, o valor tinha
caído para 5%. Os efeitos desse processo afetam o dia a dia dos educadores até
hoje: escolas sucateadas, turnos de aula multiplicados, salários baixos e fuga da
classe média da escola pública.

Restaurada em 1983, a vinculação de recursos assumiu o "jeitão" atual com a
Constituição de 1988. Nela, está escrito que estados e municípios devem investir em
Educação pelo menos 25% dos impostos arrecadados - para a União, o número é
18%. Em 2007, último ano com dados já consolidados, isso representou 3,9% do
PIB, faixa semelhante à que é investida, em média, pelos membros da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que reúne as 30 nações
mais desenvolvidas do mundo. Só que eles têm sistemas de ensino que funcionam
muito melhor do que o nosso há muito mais tempo (Dinamarca e Suécia, por
exemplo, conseguiram universalizar os anos iniciais do Ensino Fundamental ainda
no século 19). Por aqui, ainda temos de recuperar o tempo perdido e resolver
problemas como o analfabetismo - que afeta 15 milhões de brasileiros. Além disso,
porque temos muito mais estudantes, tanto em números absolutos (são 52 milhões
só na Educação Básica) como em termos proporcionais (27% da nossa população
está em idade escolar, contra 19% na média dos países da OCDE). Daí a diferença
gritante no gasto por aluno (como se pode ver no gráfico abaixo).

Diante disso, o que deveríamos fazer? A mesma Unesco que criou o índice de

desenvolvimento da Educação considera desejável investir 6% do PIB. Já para a
Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que reúne diversas organizações da
sociedade civil, é necessário chegar a 8% do PIB. A proposta prevê ainda uma
lógica diferente no aporte de recursos: em vez de dividir o orçamento disponível pelo
total de alunos atendidos (valor que depende da arrecadação de impostos e,
portanto, varia ano a ano), definir os recursos indispensáveis para garantir o sucesso
escolar (uma referência estável que inclui o pagamento dos docentes, obras nas
escolas etc.).

Evolução do gasto por aluno*
Apesar do aumento recente, ainda estamos atrás de vizinhos como o Chile e muito
distantes de Finlândia e Coreia do Sul, campeões dos exames.

Um fator importante que pode ter influenciado nesses resultados são as altas cargas
tributárias que o governo cobra para materias escolares , o que deixa ainda mais
caro e inacessível para jovens da classe média e abaixo.
Agenda escolar (43,19%)
Apontador (44,39%)
Borracha escolar (43,19%)
Caderno universitário (34,99%)
Caneta (47,49%)
Cola branca (42,71%)

Estojo para lápis (40,33%)
Fichário (39,38%)
Lápis (36,19%)
Livros escolares (15,12%)
Mochilas (39,62%)
Papel pardo (34,99%)
Papel sulfite (37,77%)
Pastas plásticas (40,09%)
Régua (44,65%)
Tinta guache (36,13%)
Tinta plástica (36,22%)
O desemprego bate recordes seguidos no mundo todo. Quando existe uma pequena
recuperação no número de empregos, verifica-se que a renda média do trabalhador
continua em queda. Isso só pode ter uma explicação: Os novos empregos oferecem
remuneração inferior aos que foram eliminados.
Em países como o Brasil, onde o desempenho da economia é desolador, com queda
do PIB no ano de 2003, o fenômeno do desemprego tecnológico fica escondido em
meio ao caos geral do mercado de trabalho. Ou será que não?
Até recentemente, uma das justificativas para a persistência dos altos níveis de
desemprego era a baixa qualificação e o reduzido índice de escolaridade da
população. Dizia-se que o problema não era a falta de empregos e sim a falta de
“empregabilidade”. Várias ações cosméticas foram ensaiadas para supostamente
solucionar o problema.
Entre elas estão os cursos de “capacitação” em informática, que se resumem a
treinamentos para usuários de aplicativos comerciais como editores de textos e
planilhas eletrônicas. Isso é como ensinar alguém a dirigir um automóvel na
suposição de que se estão formando profissionais de mecânica ou auto-elétrica. Em
resumo: Uma farsa da qual se aproveitam desde ONG suspeitas até firmas
comerciais pouco sérias.
O professor José Pastore reconhece em um de seus artigos que: “Os programas de
retreinamento de mão-de-obra têm se revelado pouco eficazes para gerar
empregos. Eles apresentam um bom efeito quando os empregos existentes estão
bem identificados. Mas, quando a reciclagem é feita à esmo e sem a devida
"pontaria", os resultados são pífios”.
Pesquisa de Emprego e Desemprego do Dieese é feita mensalmente na regiões
metropolitanas de Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador, São
Paulo e no Distrito Federal.
A taxa de desemprego aumentou para 10,4% em janeiro nas sete maiores regiões
metropolitanas do país. O índice foi divulgado pelo Departamento Intersindical de

Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e é 0,03 ponto percentual maior do
que registrado em dezembro do ano anterior (10,1%).
Segundo o estudo, em janeiro, foram eliminados 165 mil postos de trabalho nesses
locais. Mais 108 mil pessoas deixaram a População Economicamente Ativa (PEA).
Isso fez com que houvesse um aumento de 57 mil pessoas no número de
desempregados no Brasil.

A taxa de desemprego aumentou em Recife (de 12,8% para 13,5%), Belo Horizonte
(de 7,1% para 7,7%) e São Paulo (de 10,1% para 10,5%). Porém, manteve-se
praticamente estável em Fortaleza (de 8,3% para 8,5%), Porto Alegre (de 7,2% para
7,3%) e Salvador (de 13,8% para 13,6%). No Distrito Federal, ela caiu ligeiramente
(de 12,9% para 12,6%).

Já entre os setores, o nível de ocupação caiu nos serviços (1,1%), na indústria (1%),
na construção civil (2,1%) e no agregado de outros setores (1,2%). Só o comércio
registrou aumento do nível de ocupação, com crescimento de 1,1% e 35 mil postos
gerados.

Na comparação entre janeiro deste ano e janeiro do ano de 2011, porém, a taxa de
desemprego caiu 2 pontos percentuais. Baixou de 12,4% no início de 2011 para os
10,4% em janeiro de 2012. Destaque para Porto Alegre, que reduziu seu
desemprego de 9,7% para 7,3%.

Porém o número de trabalhadores ocupados subiu 3,6%. Foram mais de 680 mil
vagas de trabalho geradas em todos os setores da economia, nas sete regiões
metropolitanas na qual foram feitas as pesquisas.

O desemprego entre os jovens:
Os jovens têm o maior peso entre os desempregados, mesmo sem representarem a
grande parte dos trabalhadores no País. É o que aponta o SIPS (Sistema de
Indicadores de Percepção Social sobre trabalho e renda), divulgado pelo Ipea
(Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas) nesta quarta-feira . Segundo o
estudo, apesar de os trabalhadores com idade entre 18 e 29 anos representaram
apenas 30% da, eles representam 54% do total de desempregados da pesquisa.

Esse dado está de acordo com o que é verificado nas pesquisas de emprego,
mostrando que o desemprego é particularmente concentrado entre os jovens.
A maioria dos desempregados já teve trabalho remunerado, mesmo os mais jovens.
Entre as pessoas de 18 a 29 anos que responderam a pesquisa, 78% afirmaram que
já haviam feito algum trabalho remunerado na vida. Já entre quem tem de 30 a 49
anos, foram 96% os que disseram que já trabalharam. Entre os desempregados,
45% disseram estar procurando trabalho há mais de seis meses, sendo que um em
cada quatro disse estar nesta condição há um ano.
Em função do grande tempo de busca por oportunidades, as expectativas salariais
são baixas. Quatro entre dez entrevistados aceitariam trabalhar pelo salário mínimo
(R$ 510) ou menos, e 73% das respostas mencionaram valores de até R$ 1.000. O
salário médio dos ocupados da amostra de entrevistrados foi de R$ 1.028,13.

O motivo
As dificuldades ligadas a processos seletivos e situação do mercado de trabalho são
escolhidas como principais barreiras entre os desempregados. E pelo menos 25%
citaram a falta de qualificação ou experiência como principal obstáculo na busca por
vagas. A resposta “nunca tenho a qualificação e/ou experiência exigida nas seleções
de emprego” foi a escolha de 28% dos entrevistados entre 18 e 29 anos, já a “falta
trabalho na minha área profissional/a concorrência é muito grande” ficou com 16%
das respostas, seguida de “os processos seletivos são complicados, demorados ou
custosos”, com 16% de escolhas entre este público. Os tópicos com menor índice de
respostas entre os jovens foram "a jornada de trabalho é sempre inadequada" e
"sinto-me discriminado nas seleções de trabalho", ambos com 2%.

A falta de qualificação abrange também os estudantes
universitários?
Sim. O crescimento do mercado de trabalho interfere diretamente na oferta de vagas
de estágios e, assim como a oferta para profissionais, para os
estudantes ela também está em expansão. Contudo, muitas vagas permanecem
abertas por muito tempo e outras tantas não são preenchidas.
Enquete realizada pelo Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios) mostra que, para
40,20% dos estudantes, o não preenchimento das vagas deve-se ao baixo valor da
bolsa-auxílio. Mas, para a gerente de Treinamento do núcleo, Carmen Alonso, o
motivo é outro. “O que falta é qualificação”, afirma.

Na enquete, a qualificação foi citada por 21% dos estudantes como motivo para que
muitas vagas não sejam preenchidas. “Os candidatos não se preparam”, considera
Carmen. Um dos pontos que, segundo ela, os estudantes mais pecam ao participar
de um processo seletivo é o português.
A diretora da Cia de Talentos, Carla Esteves, também verifica que existem vagas
que acabam não sendo preenchidas. E concorda que o principal motivo é a
qualificação, tanto técnica como comportamental. “Os estudantes têm muita
dificuldade de fazer análise de informações e levantar os impactos delas sobre a
nossa realidade”, afirma. “A visão do todo está sendo buscada em qualquer área
porque remete à facilidade de resolver problemas”, enfatiza.
O crescimento do número de vagas não preenchidas é proporcional à oferta de
vagas. Somente na Cia de Talentos, a oferta de vagas no primeiro trimestre deste
ano foi 20% maior que no mesmo período do ano passado e 50% maior que no
primeiro trimestre de 2009.

Áreas Difíceis
As áreas de Engenharia , Tecnologia da Informação e Computação são as que mais
têm dificuldades de encontrar estagiários que se encaixam no perfil solicitado. As
empresas encontram mais dificuldades nessas áreas muito por conta do inglês,
avalia. A segunda língua é um dos principais empecilhos de contratação em
qualquer área, mas principalmente nessas. No Brasil, essa questão do inglês é
muito complicada ainda.
Estas áreas como as que mais demoram a ser preenchidas é também devido a
questão de habilidade técnica, que também é muito forte. Mas não é só isso. Como
as empresas trabalham com modelo de competência, também é avaliada a atitude
do candidato. E, nisso, os estudantes também pecam.
Atitude, refere-se à postura que o estudante tem diante do desafio que a vaga lhe
apresenta. No processo seletivo, é possível avaliar quem está preparado, mas essa
preparação é ensinada e coordenada no ambiente acadêmico , portanto esse
comportamento pouco profissional no processo seletivo das empresas vai além do
desleixo com relação ao profissionalismo dos jovens mas sim fruto de pouco
investimento na educação , principalmente dos jovens.
Pelos mesmos motivos, outras áreas estão tendo dificuldades de preencher as
vagas de estágio, como Farmácia, Matemática e Estatística.

A enquete realizada pelo Nube também mostra que os estudantes acreditam que o
mercado está exigente. Para 25% deles, uma vaga de estágio não é preenchida
porque ela exige muitos conhecimentos.
A maior parte dos brasileiros atribui o desemprego à falta de qualificação ou
experiência.
Segundo dados divulgados na última quarta-feira (19) pelo Ipea (Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada), tal motivo foi apontado por 23,7% das pessoas que
se encontram nesta situação.
A falta de trabalho na área ou a concorrência foi a segunda explicação mais dada,
sendo mencionada por 17,2% dos entrevistados, enquanto os processos seletivos
complicados, demorados e custosos foram citados por 13% dos participantes.
Na tabela abaixo é possível conferir os motivos mais citados:
Razões

%

Falta de qualificação e experiência

23,7%

Falta de trabalho na área e concorrência

17,2%

Processos seletivos complicados, demorados e custosos

13%

Salários baixos

11,8%

Discriminação

10,1%

Falta de dinheiro para procurar trabalho

6,5%

Querer começar negócio próprio, mas não ter recurso

5,3%

Localde trabalho longe

4,7%

Não sabe onde procurar

4,1%

Jornada de trabalho inadequada

1,8%

Quer começar um negócio, mas acha demorado e complicado1,2%
Quer começar negócio, mas não sabe como
Fonte: Ipea

0,6%

Podemos ver que a falta de qualificação está no topo dos motivos relacionados ao
desemprego , porém esses dados são adquiridos através dos trabalhadores, as
empresas atribuem a falta de qualificação como motivo de desemprego a 51% dos
desempregados! E muitos outros motivos citados pelos desempregados como ‘’ falta
de dinheiro para procurar trabalho’’ , ‘’ não saber onde procurar ‘’ e ‘’Quer começar
um negócio, mas acha demorado e complicado’’ também é devido á um fraco estudo
em escolas sucateadas , universidades com ensino de péssima qualidade e cursos
profissionalizantes escassos.

Fonte: O Estado de São Paulo

29 de abril de 2012
Nove em cada dez empresas da construção civil sofrem com a falta de
trabalhadores qualificados no setor, aponta um estudo divulgado ontem pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Pela pesquisa, 89% das construtoras têm dificuldades por causa do déficit de
mão de obra qualificada e, assim, não conseguem aumentar a produtividade,
melhorar a qualidade dos serviços prestados e cumprir prazos. O maior
problema é a contratação de trabalhadores para canteiro de obras, como
pedreiro e servente.
“Isso tem atrapalhado os prazos, a qualidade e o aumento da produtividade. A
contratação de profissionais sem qualificação faz com que a execução do
trabalho seja mais lenta e exige um número maior de pessoas fazendo a
mesma coisa”, conta o gerente de pesquisa da CNI, Renato da Fonseca.
O economista da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Luis
Fernando Mendes, acrescenta que a falta de profissionais qualificados no
setor está relacionada ao “boom da construção” verificado, principalmente, a
partir de 2004.
A Sondagem Especial da Construção Civil, produzida pela CNI, ouviu 385
empresas que empregam mais de 20 pessoas.
Considerando só as empresas afetadas pela falta de qualificação profissional,
61% das construtoras ouvidas disseram que o problema afeta o aumento da
produtividade. Já 59% delas relatam dificuldades de melhorar a qualidade dos
serviços prestados e 57% queixam-se da dificuldade para cumprir prazos.
A maioria das empresas pesquisadas (91% do total) acredita ser necessário
investir em qualificação para reverter o quadro. Porém, 56% das construtoras
temem gastar dinheiro com capacitação devido à alta rotatividade dos
trabalhadores.

Áreas Difíceis(2)

Artigo da revista VEJA: Vida Digital
Faltam profissionais e sobram oportunidades em TI;
Mercado brasileiro de tecnologia da informação cresce à taxa de 10% ao ano e
procura por trabalhadores qualificados para seguir em ascensão
O mercado de tecnologia da informação (TI) enfrenta uma situação inusitada:
sobram vagas, faltam profissionais. A situação é semelhante à vivida por outros
setores da economia que buscam mão de obra qualificada. A área cresce 10% ao
ano, em média, e a previsão é que chegue aos 12% em 2015, ante a uma
expectativa de avanço do Produto Interno Bruto (PIB) nacional de 4,5% em 2011. Só
no ano passado, as companhias locais investiram cerca de 90 bilhões de reais em
infraestrutura de TI, valor que deverá ser superado neste ano, uma vez que mais da
metade delas pretende elevar seus orçamentos até dezembro, de acordo com a IDC
Brasil – consultoria especializada na análise de mercados.
O fenômeno do mercado de TI tem uma consequência negativa, é claro: cresce o
receio de um "apagão de mão de obra". Mas a eventual crise é também uma
oportunidade para candidatos a ingressar no setor
Favorece ainda aqueles que já atuam nele, pois já assistem à disputa por
profissionais e a consequente elevação dos salários. Só no Catho Online, site que
reúne e tabula ofertas de empregos e currículos de profissionais, há 17.000 vagas
específicas para a área de tecnologia. A escassez é generalizada. As empresas
procuram profissionais de todos os níveis e especialidades.

Capítulo II : Efeitos colaterais da falta de estudo no Brasil e
o desemprego
A história do desemprego
O desemprego é um fenômeno social muito antigo. Desde a antiguidade, muitos
eram excluídos, obrigados a viver a margem da riqueza e da sociedade. Desde o
surgimento da propriedade privada existem pobres e ricos, uns poucos que tem tudo
e uma grande maioria que não tem nada. A má distribuição de renda tem se
agravado no mundo moderno, sobretudo nos países mais pobres, onde a renda está
concentrada nas mãos de uma elite dominante. Esse problema tem se agravado no
mundo globalizado, onde a concorrência é cada vez maior, não só entre os países,
como também entre as pessoas. Quem sabe mais consegue os melhores empregos,
quem sabe menos ou nada fica com os empregos de baixa remuneração.
Como há muito mais gente a procura de emprego do que há de vagas disponíveis,
surge um grave problema social: o desemprego. Milhares de pessoas convivem
diariamente com essa realidade nada agradável, tendo que conviver com a pobreza
e com a fome. Essas pessoas são desprovidas de um direito básico para todo ser
humano: o direito de garantir o seu sustento. Excluídas e marginalizadas pela
sociedade, elas travam diariamente uma luta para sobreviver, garantir mais um dia
de vida. Enquanto alguns poucos esbanjam riqueza, outros tem que lutar dia após
dia para não morrer de fome.
Milhões padecem, sem aos menos terem uma chance de melhorar de vida,

podemos ver que em países com maior investimentos em educação e qualificação ,
a situação é diferente do Brasil.

O desemprego de uma parte importante da população ativa é provavelmente o maior problema
que um grande número de países enfrenta. Os efeitos do desemprego podem ser
analisados estudando as três categorias:
Efeitos sobre os desempregados;
Efeitos sobre os que trabalham; e
Efeitos sobre a economia.

Efeitos sobre os Desempregados
É importante salientar que, quando existem recursos ociosos, sua produção potencial perde-se
para sempre. Portanto, um primeiro custo para a sociedade são os recursosnão
produzidos quando existe certo volume de mão-de-obra desocupada. Quem mais sofre com
esse efeito é, evidentemente, o desempregado. Felizmente o seguro-desemprego está
em grande parte generalizado e a grande maioria daqueles que não encontram emprego podem
recorrer a ele; o subsídio do desemprego, contudo, não evita todos os males. O montante deste
seguro pode ser inferior ao salário nominal, e deve-se lembrar que nem toda a população
tem acesso ao seguro-desemprego. Por isso, pode-se afirmar que o desemprego é o
primeiro elemento determinante da pobreza.O subsídio do desemprego cobre partes
mínimas e as suas receitas são menores do que aqueles que estão ocupados.Com isso,
o desempregado sofre psiquicamente e se sente envergonhado e a margem da
sociedade, podendo levá-lo a problemas sociais, tais como o alcoolismo, a drogas ou o suicídio.
Este problema apresenta-se, normalmente, no desemprego de longa duração, ou seja,
num período de igual ou superior a seis meses.

Efeitos sobre os que Trabalham
Aqueles que estão ocupados também pagam pelos desempregados, pois são obrigados a pagar
parte do custo do desemprego, por meio de quotas ou impostos mais elevados.O segurodesemprego é financiado pelas quotas do seguro social dos trabalhadores e das empresas e, em
parte, pelas contribuições do setor público. Assim, quando o nível de desemprego aumenta, os
trabalhadores empregados contribuem para financiar os maiores custos derivados do pagamento
do seguro-desemprego, por meio de quotas ou impostos mais elevados.

Efeitos sobre a Economia
No nível de macroeconômico, o desemprego também implica um alto custo, por causa da
produção que poderia ter sido efetivada.Quando o desemprego perdura, pode haver

consequências degradantes para quem sevê obrigado a ficar parado. Porém, inclusive para a
sociedade, é prejudicial que uma parte da população ativa encontre-se durante certo
período desempregada. Os bons hábitos de trabalho e a própria produtividade potencial dos
trabalhadores serão negativamente afetados.Dessa forma, o desemprego de longa
duração (período de igual ou superior a seismeses) é mais grave em suas consequências
sobre um indivíduo e sua família que o desemprego de curta duração.

Além dos efeitos econômicos ,o efeito na sociedade é também muito forte;
Violência e Criminalidade
A violência está crescendo a cada dia, principalmente nas grandes cidades
brasileiras. Os crimes estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas. Nos
jornais, rádios e tvs presenciamos cenas de assaltos, crimes e agressões físicas. A
falta de um rigor maior no cumprimento das leis, aliada as injustiças sociais podem,
em parte, explicar a intensificação destes problemas em nosso país.

Poluição
Este problema ambiental tem afetado diretamente a saúde das pessoas em nosso
país. Os rios estão sendo poluídos por lixo doméstico e industrial, trazendo doenças
e afetando os ecossistemas.
O ar, principalmente nas grandes cidades, está recendo toneladas de gases
poluentes, derivados da queima de combustíveis fósseis (derivados do petróleo gasolina e diesel principalmente). Este tipo de poluição afeta diretamente a saúde
das pessoas, provocando doenças respiratórias. Pessoas idosas e crianças são as
principais vítimas.
Saúde
Nos dias de hoje, pessoas que possuem uma condição financeira melhor estão
procurando os planos de saúde e o sistema privado, pois a saúde pública encontrase em estado de crise aguda. Hospitais superlotados, falta de medicamentos, greves
de funcionários, aparelhos quebrados, filas para atendimento, prédios mal
conservados são os principais problemas encontrados em hospitais e postos de
saúde da rede pública. A população mais afetada é aquela que depende deste
atendimento médico, ou seja, as pessoas mais pobres.
Educação
Os dados sobre o desempenho dos alunos, principalmente da rede pública de

ensino, são alarmantes. A educação pública encontra vários problemas e
dificuldades: prédios mal conservados, falta de professores, poucos recursos
didáticos, baixos salários, greves, violência dentro das escolas, entre outros. Este
quadro é resultado do baixo índice de investimentos públicos neste setor. O
resultado é a deficiente formação dos alunos brasileiros e como mostrado o
desemprego entre os jovens , os mesmos teram dificuldade de encontrar estágios ,
futuramente aumentando ainda mais a estatística dos desempregados devido a falta
de qualificação.
Desigualdade social
O Brasil é um país de grande contraste social. A distribuição de renda é desigual,
sendo que uma pequena parcela da sociedade é muito rica, enquanto grande parte
da população vive na pobreza e miséria. Embora a distribuição de renda tenha
melhorado nos últimos anos, em função dos programas sociais, ainda vivemos num
país muito injusto.
Habitação
O déficit habitacional é grande no Brasil. Existem milhões de famílias que não
possuem condições habitacionais adequadas. Nas grandes e médias cidades é
muito comum a presença de favelas e cortiços. Encontramos também pessoas
morando nas ruas, embaixo de viadutos e pontes. Nestes locais, as pessoas
possuem uma condição inadequada de vida, passando por muitas dificuldades.
Portanto podemos ver o quanto o País perde com o descaso da educação , até
mesmo em níveis psicológicos o desempregado sofre , podendo levar ao alcoolismo,
uso de drogas , assaltos , e essas atitudes são apenas alguns de muitos exemplos
que a sociedade se depara todos os dias com cidadãos em idade ativa porém sem
condições acadêmicas de conseguir um emprego mesmo havendo muitas vagas
disponíveis no mercado de trabalho.

Falta de qualidade na educação
Sabemos há muito que a educação brasileira é precária. Ainda mais a pública. E
isso é consequência de uma série de fatores. O sistema educacional brasileiro é
falho, e os projetos criados para tentar superar as falhas também são ineficazes.
A formação e a preparação de professores não são eficientes, e muitos chegam à
sala de aula sem o suporte necessário. Para completar o ciclo, aquela educação que
vem de casa também não é executada como deveria. Os pais não entendem que a
educação é, acima de tudo, um processo que deve ser iniciado dentro do lar, junto à

família e continuado ao lado do sistema escolar. O resultado é que muitos alunos
terminam o colegial com uma grande deficiência em múltiplas áreas do ensino.
É realmente absurdo um aluno terminar o ensino médio mal sabendo escrever e ler
um texto. E quando digo ler, me refiro ao sentido não só de juntar as letras, mas de
entender o que é dito, de conseguir interpretar. Muitos alunos não se interessam
pelos estudos, mas as políticas públicas também não incentivam. Os pais jogam a
culpa nos professores, e os professores passam o abacaxi para o governo, que por
sua vez devolve a culpa aos dois primeiros. E nada se resolve.
Além dos problemas já citados, há ainda o conflito interno, por assim dizer. Os
professores são tratados com muito descaso pelo governo. As condições de trabalho
(salário, espaço, material, entre outros) são inaceitáveis. Não há como cobrar um
bom serviço de um profissional oferecendo a ele uma base frágil.
Claro que existem pessoas engajadas em projetos que visam a melhoria
educacional, pessoas que lutam e fazem mudanças. Há pequenos avanços
ocorrendo. Mas para dizer que o ensino brasileiro é de qualidade, ainda falta um
longo caminho. E enquanto caminhamos lentamente por esse longo caminho ,
nossos jovens não recebem um ensino de qualidade , provocando um aumento
ainda maior no desemprego e principalmente em sua renda média, que é causado
devido a esse descaso com a educação brasileira.

A falta de qualificação afetando o comercio externo e
interno
A economia chinesa já é a 2ª maior do mundo à custa da exploração de mão de
obra: o salário pago a um trabalhador de uma montadora na China corresponde à
cerca de R$ 630,00. Em várias províncias chinesas, os salários variam de R$ 52,00
a R$ 136,00 por mês e carga de até 12 horas diárias. Vale lembrar que a China é o
maior parceiro comercial do Brasil e que esse “sistema predatório” tem uma extrema
necessidade de expandir-se com seus mais de 1,3 bi de habitantes com uma renda
per capita de apenas US$ 7.500,00. Enquanto no Brasil, é de US$ 10.237,00 (que
cresceu 275% em 10 anos) e nos Estados Unidos de US$ 46.716,00, vem um país
na Europa Ocidental chamado Luxemburgo com US$ 80.431,00. Lá, um professor
ganha em torno de R$ 7.200,00 por mês em uma única instituição. Prova de que as
maiores potências comerciais não detêm a melhor qualidade de vida, mas quem
investe na qualidade da educação gasta menos com segurança, saúde e outros
programas sociais.

Esse “invejado” modelo chinês tira profissionais da preparação e os coloca
diretamente na produção. O apoio a esses comércios com o fim de arrecadar
impostos nos ensina que qualidade é algo que vem bem depois. Não se pode
pensar como Luxemburgo e agir como a China. O Brasil tem que proteger seu
comércio contra as exteriorizações de custos para fortalecer nosso mercado
garantindo a competitividade e isso não significa fechar portas ao comércio
globalizado, mas abri-las aos brasileiros ofertando também um novo modelo de
educação preparatória que nos ensine COMO crescer melhor, preservando nossos
recursos naturais e praticando justiça social.
A falta de qualificação não é de agora. Ela foi semeada no decorrer de uma longa
história e só percebida diante do desenvolvimento de um Brasil que conta com o
destaque de algumas pessoas (profissionais e alunos) que fazem a diferença na
educação pública e com a eficácia de uma parcela da educação particular
(absorvida por uma minoria) para atenuar a grave situação.
Há mudanças em nosso caminho, mas temos que caminhar mais rápido. No ranking
da educação mundial, o Brasil ocupava o 88º lugar e em 2010 pulou para 53º –
ainda muito lento comparado com a inovação tecnológica que experimentamos em
ritmo acelerado. Os centros técnicos espalhados pelo Brasil não atendem à
demanda do mercado. O ensino público se arrasta com suas deficiências
desmotivando seus alunos à continuidade do aprendizado. É um sistema em crise
que, durante anos, acomoda o aluno e o envia despreparado, sem intenções e sem
projetos, ao mercado urgente e exigente. Um sistema que cobra por aquilo que não
oferta.
EMPRESAS
Elas não conseguem competir sem redução de custos. Não lidando bem com seus
próprios processos, partem para o corte de mão de obra. Não é difícil ver redução de
folha de pagamento em uma empresa que não se sobrepõe a uma situação e aí
desestabilizam mercados com sua rotatividade. Pior, é notória a redução
remunerativa em vários segmentos do mercado. Isso gera uma migração para
aqueles setores em que tem o bom salário como maior atração. Por isso ouvimos
empresas se lamentando por não encontrar mão de obra qualificada para ocupar
uma vaga de liderança com salário beirando mil reais. Paralelo a isso, vêm
“empresas educacionais” cobrando 10, 20 mil, por um curso básico de quatro anos
para um mercado que não paga o investimento. Sabendo disso e baseadas sempre
em custos imediatistas, essas empresas não capacitam seus funcionários em
programas internos por temerem que esses possam partir em busca de melhores
condições.

O desafio, nessa árdua competição, é ofertar aos funcionários um alcance da
qualidade de vida como fator motivador ou, pelo menos, um salário digno à sua
preparação e importância na organização, preservando o fator humano como seu
maior patrimônio já que o mundo é regido por novas idéias. Isso requer
investimentos em profissionais e um melhor aprendizado à convivência entre dois
fatores vitais que insistem em divergir: lucros e pessoas.
PROFISSIONAIS
O mercado brasileiro está em ascensão e isso traz uma sensação perigosa para
alguns profissionais que se acomodam achando que terão emprego logo que
quiserem. Outros não querem um trabalho que lhes traga problemas, outros
preferem alimentar “sonhos” e não metas para o alcance de objetivos planejados,
enquanto outros buscam a profissão ideal. O que deve haver é uma BUSCA IDEAL
por uma profissão por meio do conhecimento. Mas, enquanto o mercado convida,
muitos se escondem atrás de um trabalho esgotante, de uma longa distância e de
uma falta de tempo. E quem disse que seria fácil correr atrás de ideais? O que se diz
é que não se pode fazer o que se gosta, tem que fazer o que o mercado mandar. Na
verdade, tem que amar o que se faz. Aprimorar-se, renovar-se, inovar… Se abrir a
novos conceitos não quer dizer vender valores pessoais, quer dizer tornar-se
grande. E, Deus como alimento do espírito e a educação como alimento do homem,
forma um ser humano nessa grandeza.
É necessário observar a rapidez dos mercados, eles mudam enquanto você se
prepara. Por isso, concordo com uma base de curso mais rápida e atualização
contínua. A busca pela informação é fator de sucesso em qualquer área.

Capítulo III: As medidas que devem ser tomadas com a ajuda da
sociedade e principalmente incentivos econômicos do executivo e
legislativo para uma melhor formação acadêmica do trabalhador
brasileiro
Disponibilizar e ajudar a obter um emprego ou trabalho para quem não tem opção de
encontrá-los sem a ajuda de algum meio é muito importante visto que existem
muitas pessoas desempregadas, subempregadas ou na completa informalidade sem
conseguir melhorar dessa situação. Nesse sentido, as ações do poder público são
fundamentais para que possa reparar as assimetrias existentes no mercado de
trabalho em nosso país. Políticas públicas que levem à possibilidade real das
pessoas conseguirem uma boa colocação no mercado de trabalho passam a ser

mais que necessárias para atender um dos pré-requisitos de melhora do bem estar
dos brasileiros, principalmente daqueles mais vulneráveis.
Existem dois tipos básicos de atuação do setor público no mercado do trabalho: as
políticas ativas e as passivas. As políticas consideradas ativas são aquelas em que
as pessoas são ajudadas direta ou indiretamente a conseguir uma colocação no
mercado de trabalho, muitas vezes um emprego ou trabalho melhor do que o
anterior. Exemplos desse tipo de política são as intermediação de mão de obra,
assessoria aos desempregados, treinamentos onde os trabalhadores são
requalificados ou aprendem uma nova profissão, assessorias a empresas visando
aumentar o número de empregados, políticas de investimentos visando a criação de
emprego e renda. Pode-se também classificar como esse tipo de política os
incentivos aos empreendimentos próprios, sejam individual ou coletivo.
Já as políticas ditas passivas, estão a assistência financeira ao trabalhador
desempregado que é consubstanciado basicamente pelo seguro-desemprego e por
outros tipos de transferências pecuniárias ou não aos trabalhadores em situação
vulnerável que desempregado ou na iminência de perder o emprego. A verdade é
que mesmo dada a grande importância que as políticas ativas possuem para a
preparação dos trabalhadores e aumentar a produtividade destes, tem sido
relegadas para um segundo plano. Nos últimos anos, os valores destinados à
aplicação em programas de políticas passivas de emprego tem sido em torno de 36
vezes os valores destinados a políticas ativas. Ou seja, tem sido dada prioridade a
cuidar do trabalhador em situação crítica, desempregado, mas tem se descuidado
na tarefa de não deixar que ele chegue a esse estado.
Certamente o trabalhador ter uma assistência no momento em que esteja
desempregado é uma necessidade que não pode ser contestada, mas ações que
levem à geração de emprego e renda e aumente a produtividade dos trabalhadores
em geral são mais que necessárias, são uma obrigação do poder público.
Treinamentos sérios e de alta qualidade que levem o trabalhador a ter um
aprendizado que seja suficiente a atender às necessidades do mercado de trabalho
são fundamentais. Preparar um trabalhador de modo que tenha um bom nível de
conhecimentos gerais, habilidades específicas e atitudes adequadas no trabalho é
uma tarefa que não deve falhar. Muitas vezes as precárias escolas em que o
trabalhador frequentou ficaram longe em atingir o objetivo de deixá-lo com essas
qualidades e esse nível de preparação. Então, faz-se necessária a sua preparação
por meio de cursos complementares.
Precisamos urgentemente aumentar a produtividade do trabalho em nosso país, a
competitividade do Brasil no exterior depende disso. Ter trabalhadores bem
preparados com boa formação, com políticas públicas que levem à geração de
emprego e renda deve ser uma das prioridades do poder público em todos os níveis.

Evidentemente que essas políticas devem vir acompanhadas com políticas e ações
que levem ao crescimento econômico porque não adianta nada ter trabalhadores
bem formados, mas sem empregos. A boa formação não gera emprego em si, mas é
essencial para aumentar a produtividade e a renda do trabalhador e da sociedade.

Conclusão:
A pesquisa mostra claramente, e com detalhes bem específicos, que uma das
principais causas do desemprego em uma nação em franco desenvolvimento como
o Brasil, é a falta de formação adequada.
Parte integrante dos BRICS e com grande potencial de aumentar a sua produção de
manufaturados, e também de alavancar a sua produção no agronegócio, o Brasil
tem tudo para diminuir o seu índice de desemprego, hoje em torno de 6% e o mais
importante, de melhorar o padrão médio do seu trabalhador.

E para que isso ocorra é fundamental que haja um investimento forte na educação, e
ele deverá vir da base, para o topo da pirâmide, ou seja, investimento quantitativo e
qualitativo.
A idéia básica é investir bem e adequadamente naquilo que realmente fará a
diferença, não há como dormir em berço esplêndido, não há como não temer que a
forte crise européia não venha a respingar por aqui. O mundo globalizado não
permite deslizes.
Em suma, apoiado em números, gráficos e estudos, essa pesquisa apresentou boa
parte do panorama brasileiro, e o investimento maciço em educação é
determinamente para um crescimento sustentável , onde num futuro próximo o
cidadão brasileiro e trabalhador indispensável para a sociedade, tenha a qualificação
necessária tornando-se também indispensável para as empresas , dessa forma
todos esses problemas socias e economicos existentes no Brasil vão diminuir
drasticamente colocando o Brasil em posições mais elevadas economicamente e
uma educação que seja modelo para as outras nações em desenvolvimento.
Portando devemos investir em educação pois ela provoca uma espécie de efeito
dominó às avessas. Em vez de derrubar, alavanca uma série de setores, como o
consumo, a saúde, a habitação, a segurança e por aí vai. Pessoas mais bem
instruídas têm empregos melhores, salários maiores e, conseqüentemente, um
poder de compra maior. Uma população com mais anos de estudo tende a cuidar
melhor da saúde e a cometer menos crimes. Muitos especialistas em educação
alertam que a relação entre a evolução na qualidade de ensino e a melhora nos
índices sociais e econômicos não é tão direta e previsível, mas certamente é
consenso entre economistas e educadores que educação de qualidade para todos é
condição essencial para o desenvolvimento do país.
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RESUMO
KOATZ, Andrea. Inovação Aberta e a Colaboração: suas aplicações na área de intercâmbio.

Mesmo que as indústrias e companhias estejam no mesmo mercado, e disputando
consumidores não quer dizer que usem as mesmas ferramentas de inovação. Com este fato
ocorrendo, as empresas sempre tentam buscar apoiadores e patrocinadores nesta causa, sendo
muito corriqueiro e positivo entre as empresas, principalmente relacionado ao P&D (Pesquisa e
Desenvolvimento). Anteriormente era usada como uma inovação fechada, não tendo intercambio de
informações entre as empresas, algo mais fechado e conservador. Nos dias de hoje a inovação muda
um pouco de figura e é conhecida como a Inovação Aberta, existindo relação entre as empresas e
troca de ferramentas, sempre buscando a otimização com relação aos produtos e serviços prestados.
O objetivo principal dessa monografia é identificar os métodos usados pelas organizações com
relação ao Conhecimento de Rede Aberta, para assim terem vantagens relacionadas aos
concorrentes sustentavelmente. Este assunto não é muito conhecido e visto no Brasil, não é muito
fácil compreender os tipos de ideias compartilhadas entre instituições ligadas às redes colaborativas
abertas. Tendo a necessidade de estudarmos mais sobre este assunto e a cooperação entre as
mesmas. Para conhecermos melhor sobre este tema principal, esta pesquisa vai expor sobre
diferentes casos de empresas que praticam a Inovação Aberta, entre elas a Dupont, Apple e IBM. A
pesquisa foi feita por meio do ajuste de ferramentas de inovação aberta com relação a cada empresa
ligado a colaboração e a troca de conhecimento (otimização do uso de métodos corretos para
maximização da produção produtos e serviços). Como consequência obteve a resposta de que a
experiência vem através de níveis da informação. As companhias que fazem uso da Inovação Aberta
entram em um patamar diferenciado das outras que não praticam este método inovador, não
produzindo de forma inovadora para os dias atuais. É esperado que o conhecimento adquirido nesta
monografia pudesse oferecer métodos futuros para o avanço em Inovação Aberta.

Palavras Chave: Inovação Aberta, Redes Colaborativas Abertas, Conhecimento de Rede Aberta, P&D
(Pesquisa e Desenvolvimento), Produtos e Serviços, Inovação Fechada.
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INTRODUÇÃO
Este capítulo que faz referencia a introdução, esta relacionada ao tema principal: Inovação
Aberta e a Colaboração: suas aplicações na área de intercâmbio. Estabelecendo objetivos e
justificativas ligadas ao tema principal e os métodos usados ao longo da monografia. No primeiro
capítulo vai ser apontada a questão histórica da inovação aberta relacionada à sua evolução ao longo
dos anos e aos novos métodos tanto tecnológicos quanto não tecnológicos referentes à maximização
de produtos e serviços que atendam melhor a necessidade do consumidor, principalmente ligado ao
público alvo. O segundo capítulo vai falar um pouco da Inovação Aberta como um todo. O terceiro
capítulo vai abordar sobre a Inovação Aberta no Brasil, os prêmios e patentes que nosso país recebeu
por meio das empresas que praticam a inovação aberta e as tendências futuras que esperamos pela
rede aberta da inovação.

Objetivo
O Objetivo principal deste trabalho é ver qual a forma, isto é, a estratégia usada para a
produção destes produtos e serviços que são feitos por meio de diferentes empresas que se unem
para fazer este tipo de procedimento em questão.

Os primeiros objetivos do uso dessas ferramentas de inovação para cada empresa é analisar
a organização e sua dinâmica por meio de ideias e métodos com relação à inovação aberta.
Para que neste primeiro momento o que foi citado acima ocorra, é necessário estabelecer os
objetivos secundários analisados nesta monografia são:

a)Identificar os parceiros e colaboradores e a pratica usada com relação aos métodos que serão
empregados;
b) Detectar como as empresas irão estabelecer um sistema de inovação aberta em suas empresas;
c)Observar e registrar na monografia os principais métodos usados por cada companhia com relação
a informações,conhecimentos,patentes,entre outros ligado a inovação aberta.

Abaixo esta uma tabela que faz referencia aos princípios da inovação Aberta e Fechada:

Princípios da Inovação

Princípios da Inovação

fechada

aberta

As pessoas competentes trabalham Nem todas as pessoas
para nós

competentes trabalham para nós.
Precisamos trabalhar com pessoas
competentes dentro e fora da
empresa.

Para ter lucro através de P&D,

P&D externo pode criar valor

precisamos fazer descobertas,

significativo e o P&D interno pode

desenvolvê‐las e comercializá‐las

reivindicar uma porção desse

nós mesmos.

valor.

Se nós mesmos fazemos as

Não temos que necessariamente

descobertas, teremos condições de criarmos a Pesquisa para lucrarmos
sermos os primeiros a

com ela.

introduzirmos no Mercado.
Ganha aquela empresa que coloca Construir um modelo de negócio é
primeiro uma inovação no

melhor do que chegar primeiro ao

Mercado.

Mercado.

Ganharemos, se criarmos as

Ganharemos se fizermos o melhor

melhores ideias nas empresas.

uso das ideias internas e externas.

Devemos controlar nossa PI

Devemos lucrar com outros usos

(Propriedade Intelectual), de modo de nossas PI e devemos adquirir
que nossos competidores não

outras PI desde que contribuam

lucrem com nossas ideias.

para avançar nossos modelos de
negócio.

Figura 1: Princípios da Inovação Fechada e Aberta

Fonte: Acessado em: http://www.inovacao.usp.br/portali3/inovacao.php em 11
de março ás 16h46min.

Justificativa
Segundo os autores Chesbrough(2003),Von Hippel(1998),Von Krogh (2006), entre outros,
eles relatam que o tema inovação aberta não é tão novo no mundo porém no Brasil não é
muito conhecido e estudado.
Um possível parecer com relação a este assunto mostrou a necessidade de estudar
mais sobre este assunto que é a inovação em si. Por esta razão, esta foi à primeira
justificativa para se analisar mais este tema principalmente ligado ao Brasil.
O segundo motivo pelo qual se levou a analise mais aprofundada deste assunto foi que o
mundo este cada vez mais globalizado, dinâmico e competitivo gerando a necessidade de produtos
mais diversificados e inovadores para um consumidor que procura o diferencial no mercado.
A necessidade de estudo com relação a esta nova prática, a inovação aberta que é um
método muito inovador e dinâmico e que pode ajudar muitas empresas principalmente no seu setor
estratégico de produção, visto que o mesmo é analisado de forma superficial.
Com essas três razões, acha‐se que os esclarecimentos destas questões e métodos que vão
ser analisados ao longo da monografia são de estrema relevância, como exemplo: reutilização de
conhecimento, otimizando a produção das companhias possa trazer benefícios futuros para as
empresas e a administração como um todo.

Segundo o Insead (uma das principais escolas de negocio da Europa), no ano de 2011, o
Brasil saiu do 60º lugar do ranking de 2010 para o 47º este ano. O Brasil sobe 13 posições,
segundo o Indicador Global de Inovação 2011 (The Global Innovation Index) e a Organização
Mundial de Propriedade Intelectual (Wipo)-ligada a ONU. O Brasil esta na frente de países
como: Rússia, Índia e Argentina.

RANKING DE INOVAÇÃO EM 2011 DOS PAÍSES COM MAIOR
DESENVOLVIMENTO EM INOVAÇAO DO MUNDO:

1°- Suíça
2°-Suecia
3°-Singapura
4°-China (um dos representantes do Brics)
5°- Finlândia
6°-Dinamarca
7°-Estados Unidos
8°-Canadá
9°-Holanda
10°-Reino Unido
47º-Brasil.
“O Global Innovation Index é construído com base em mais de 50 variáveis divididas
em sete grandes blocos: Instituições (ambientes político e regulatório), Capital Intelectual e
Pesquisa (indicadores de educação básica e superior), Infraestrutura (energia), Sofisticação de
Mercado (acesso a crédito, mercado de capitais, comércio exterior), Sofisticação de Negócios
(conhecimento dos profissionais, colaboração entre indústria e universidade), Produção
Científica (computador por habitante, capacidade de geração de patentes) e Produção Criativa
(consumo de produtos culturais e de lazer, produção de filmes)”.

1. A INOVAÇÃO AO LONGO DA HISTÓRIA
Nos dias atuais as pessoas falam muito sobre inovação. É algo que exprime quase uma
obrigatoriedade no discurso de muitos profissionais, entre eles: políticos, gestores e
responsáveis, ligando-se também com as tecnologias da informação e comunicação (TIC),
pois por meio da flexibilidade do uso deste ato inovador e o potencial das TIC são de infinitas
possibilidades de uso que assim sendo, são fundamentais em vários casos do nosso dia-a-dia
em que é preciso usar a inovação. Porém, quando se começou a usar o efeito de se inovar?O
ato de se inovar é tão velho quando a história da Humanidade. Como disse Jeremy Bentham
(filósofo e jurista inglês):
“tudo quanto está estabelecido foi, noutros tempos, inovação”.

A inovação é algo que não se pode deixar de se associar ao pensamento humano,
especialmente, as ideias, sendo algo não negável e persistente na nossa evolução. Citando
Víctor Hugo:
“é possível resistir à invasão de exércitos; já o não é resistir à invasão de ideias”.

O cérebro,é a base de toda a inovação.Mas,como muitos sabem,existem dois lados do
cérebro

humano

que

são

muitos

distintos.O

lado

direito

está

relacionado

as

emoções,intuição,a fantasia,a criatividade,sendo características ligadas ao inovar.Já o lado
esquerdo é responsável pelo pensar analítico,lógico.Indispensável as ciências exatas
como:Matemática,engenharia, entre outras profissões.
Segundo Albert Einstein:
“A inovação não é produto de pensamento lógico, embora o resultado da
inovação tenha que o ser”.

Portanto, se quisermos uma sociedade de pessoas inovadoras e empreendedoras deve
haver muitas alterações, a começar pelo ensino básico, ou seja, as escolas. Evitando o ensino
excessivo, isto é, devem-se incentivar os jovens e crianças a serem pessoas mais curiosas,
tendo um espírito crítico e explorador. Havendo uma interligação entre as matérias, ou seja, a
interdisciplinaridade.

De forma, a exercitar as duas partes do cérebro. Já em entidades e empresas, deve-se
prevalecer o uso da comunicação, redução da burocracia (que o uso do papel seja
desmaterializado, usando-se mais a tecnologia como aliado do ser humano), promover o
espírito otimista entre os demais da empresa, dar recompensa às pessoas que dão boas ideias,
deve-se aceitar os riscos que estão ligados às metas impostas por esta instituição (sendo
mensais trimestrais ou até mesmo anuais), tolerar fracassos e saber abandonar planos que não
funcionam.

1.1 AS ERAS RELACIONADAS À HISTÓRIA E AO SEU
DESENVOLVIMENTO
Antes de 1990, o P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) era usado pelas companhias apenas
como fator estratégico, pois os mercados naquela época não eram tão globalizados e interligados
como nos dias de hoje. Naquele período, era usado o método de uso de Inovação Fechada, onde era
sigiloso as informações e ideias do interior de cada empresa e a violação desta “regra” podia trazer
grandes riscos a mesma relacionados à economia e aos investimentos.

Porém, com a modificação principalmente do macro e micro ambiente, principalmente ligado
à tecnologia (internet), é possível obtermos mais informações tanto para as empresas quanto para os
consumidores e produtores de produtos e serviços. E assim, se muda o enfoque da inovação, ficando
com limites maiores e a mesma se transforma de inovação conservadora (fechada), anteriormente o
tempo usado para a competição entre instituições era muito maior. Para algo mais dinâmico sendo
uma inovação aberta, onde as empresas podem fazer intercambio de informações e isso ajuda na
maximização da produção.

Com o mercado cada vez mais competitivo e globalizado, a empresas tiveram que mudar
seus métodos de conhecimento principalmente o tecnológico para que continuassem na competição
de mercado. Para que as empresas que praticam a inovação aberta se desenvolvam cada vez mais é
preciso à eficácia de métodos adequados a cada tipo de empresa relacionado a parcerias e
operações de intercambio entre inovações.

“O movimento de dentro para fora do processo de inovação foi retratado por Rothwell (1994).”

O autor diz que a evolução da inovação se da por meio do futuro, por meio da execução de
muitos negociadores, como: parceiros, fornecedores, tecnólogos, instituições de ensino,
consumidores, entre outros, os mesmos podem transmitir ideias complementares para as

companhias. Ampliando o leque de informações possibilitando com que a produção de produtos
e/ou serviços ocorra de forma mais rápida e dinâmica, fazendo com que seja um diferencial
relacionado à concorrência, não tendo a necessidade da contratação de novas pessoas para que a
produção ocorra de forma mais simplificada e com uma qualidade maior ou igual antes. Esses
autores da inovação estariam ligados por meio de redes inovadoras (normalmente passando
informações internas de uma empresa para a outra) meios da tecnologia que acelerariam por meio
da comunicação‐ as TIC’S (Tecnologia da Informação e Comunicação).
Rothwell (1994) estudou a inovação aberta (fora das empresas) tentando ver a ligação entre
as diferentes companhias e as pessoas‐parcerias ou joint ventures tecnológicos, no qual as empresas
tinham algum conhecimento pelo menos prévio.
Com a utilização de softwares como um apoio a inovação aberta e aos ambientes dinâmicos
e desafiadores como mais uma ferramenta previa relacionado ao mercado ligando‐se a outros
fabricantes também (cada fabricante poderia produzir uma parte do produto no qual tem um
desenvolvimento maior que suas parcerias e no final do processo se junta todas as partes), por
exemplo, tornando um meio acessível à produção, sendo mais rápida e com uma maior efetividade,
com o uso da tecnologia.
Portanto, a solidificação da inovação, onde cada empresa ajuda com ideias/informações e
ferramentas de tecnologia é algo positivo em todo o processo, pois alem das companhias
conseguirem trocar métodos de inovação para se desenvolverem ainda mais podem por meio de
tecnologia e outras ferramentas fazer parcerias para cada um produzir uma etapa da produção de
produtos e serviços fazendo com que o produto seja feito de forma mais rápida e com uma boa
qualidade.

1.2 A ACELERAÇÃO
INOVAÇÃO

NO

DESENVOLVIMENTO

DA

Anteriormente se usava a Inovação Fechada, um método muito conservador onde as
empresas não podiam trocar informações umas com as outras para que conseguissem melhorar seus
meios de produção e consequentemente seus produtos e serviços para um mercado concorrido com
um público que buscava o diferencial.
O desgaste dessa inovação ocorreu, pois a mão de obra qualificada começou a ir para
empresas que pagavam mais,as instituições de ensino começaram a participar mais de assuntos
relacionados a inovação,diminuição das principais economias mundiais nos mercados,entre eles
Europa e Estados Unidos,o empreendedorismo mundial cresce a passos largos,conhecimentos e
informações sendo feitas fora das empresas, já que neste momento a troca de informações era
praticamente proibida entre concorrente,aparecimento de iniciativas relacionadas a produção
colaborativa,meio de tecnologia sendo usadas com mais apreço ( para diminuir a produção e
maximizar os produtos e serviços).

Figura2: Esquema da Inovação Aberta

Fonte: Confeccionada por Bruno Rondani (fundador da Allagi)
http://www.cintec-ufs.net/portal/arquivos/Bruno%20Rondani.pdf
12/05 as 19:48

acessado

em

O desafio da Inovação Aberta nas Empresas segundo Bruno Rondani é equilibrar a
competição entre as empresas com a colaboração. O mesmo ainda diz que para se inovar
mais é preciso uso de bons métodos de tecnologia e um bom modelo de mercado.

2. A INOVAÇÃO ABERTA

A inovação aberta ou como muitos conhecem por Open Innovation vem ganhando um
espaço significativo no mercado cada vez mais concorrente e que busca a inovação, estando
ligado principalmente ao marketing e aos novos negócios de produtos e serviços.
Anteriormente, este enfoque na produção era feito dentro de limites rígidos e mecanicistas,
também conhecido como inovação fechada.
As empresas que trabalham no terceiro setor da economia, para pessoas tanto físicas
como jurídicas, não são mais definidas pela sua capacidade de gerar novos produtos apenas
dentro de suas fábricas e laboratórios- e sim, por abrir suas portas e fazer coligações com
eficientes colaboradores por meio de redes globais com outras instituições. E assim, este
sistema fechado, perde sua força na escala global.
Com este modelo de gestão mais avançado sendo usado nos dias de hoje, os gestores
brasileiros começam a olhar com bons olhos este novo molde de renovação. Esta nova
imagem pressupõe que o ato de conhecer encontra-se em qualquer lugar da rede, isto é,
qualquer empresa que quer se tornar inovadora deve abrir suas portas para as ideias que
venham de fora, como: universidades, centros de pesquisa, outras empresas, mesmo que estas
sejam suas concorrentes. Valoriza-se o intelecto dos indivíduos que trabalham tanto
internamente, quanto pessoas de fora da instituição, o essencial é lançar produtos/serviços que
tragam rentabilidade, licenciam patentes para terceiros que reúnam tecnologia, dividindo
assim, seus benefícios e riscos. Há, portanto, a preocupação das mesmas com a questão da
sustentabilidade á longo prazo e não somente a ocupação de lançar produtos diversificados e
diferentes no comércio.
Outros profissionais também estão ligados nesta nova gestão, são eles:os
intermediários da inovação, que desempenham-se na busca de novas fontes e recursos
externos para a inovação- são conhecidos como agentes de licenciamento,corretor de
patentes,olheiros de ideias e capitalistas de inovação, que apontam pensamentos ainda em
estado bruto;enquanto os capitalistas da inovação já vem as ideias prontas no mercado e os
capitalistas de risco atuam em produtos prontos para serem lançados.

O desafio principal do modelo de inovação aberta está no encontro das pessoas certas
para um bom trabalho colaborativo entre elas; integrando descobertas cientificas de forma que
traga novidade a uma nova experiência de consumo.

E não pensar como antigamente, que as opiniões eram guardadas com muito cuidado e
não eram desvendados de modo nenhum, pois se isto fosse violado, outras firmas podiam
pegar esta reflexão e copiar, pois tinham grandes preocupações em serem pioneiros e com
originalidade com relação ao lançamento e também a suas patentes. Além de limitar-se a
apenas usar seus recursos internos, investirem somente em seus talentos internos. Este
enfoque era conhecido como inovação fechada.

O termo inovação aberta tem muitos significados, porém o mais reconhecido por todos
está ligado ao termo mudança, sejam fazendo referência a coisas (a inovação de
produtos/serviços), sob (inovação de processos), ao conjunto (inovação de posição) ou até
mesmo a modelos (inovação de paradigma) que estabelecem o que a instituição que está
colocando em uso faz.
A inovação de serviço-economia moderna busca novos serviços atinjam um
desempenho maior ao longo dos anos, e assim, tragam uma maior vantagem competitiva para
esta organização, mesmo instituições relacionadas a desenvolvimento comercial de bens
(produtos físicos). A inovação de serviços como sua característica própria, pode trazer
consigo uma combinação de inovação de produtos e inovação de processos, destacando-se
com ênfase a troca entre duas ou mais partes e a transformação (não palpável) recebida por
algum cliente. Alguns exemplos de empresas que são lideres nos seus mercados que
conseguiram inovar em serviços, são eles: GE, IBM, entre outras. Estas instituições tiveram
sucesso neste desenvolvimento, pois mesmo tratando de algo difícil e complexo, os mesmos
usaram modelos de inovação menos tradicionais na época como: inovação aberta ou design.
Em outro aspecto, a inovação para ser desenvolvida é algo que necessita muito do
conhecimento, pois ele vem de relações (interligadas) a conhecimentos acumulados (exemplo:
matérias escolares interdisciplinares); conseguindo ver oportunidades referindo-se aos

produtos/serviços, a processos e mercados fazendo com que estes pré-estudos funcionem no
comercio e negócios.

O crescimento contínuo do P&D (PESQUISA E DESENVOLVIMENTO) corporativo
que indica a emergência de seu uso na economia baseada no conhecimento. Segundo Cláudio
Terra:
“P&D é um dos principais investimentos que promovem o crescimento futuro
para as empresas. O produto de P&D é o conhecimento que se converte em novos
produtos e serviços e que são adquiridos por meio de pesquisadores, ou seja,
excedendo o restante da economia. Empresas no mundo desenvolvido e, mais
recentemente, em países em desenvolvimento estão ampliando seus investimentos em
P&D em níveis mais elevados que os das taxas de crescimento das respectivas
economias”.
Contudo, não é apenas o P&D corporativo que faz surgir inovações. Elas têm mais
probabilidade de acontecer se elevando a partir da colaboração (externa e interna) do que a
partir do trabalho individual. Esta cada vez mais comum instituições se unirem e
desenvolverem a inovação por meio de suas habilidades.
Algumas razões para esta tendência:
 O método de inovação que precisa cada vez mais, de uma combinação de diferentes
habilidades, tecnologia e disciplinas;
 A inovação aberta sendo cada vez mais usada por diferentes empresas que produzem
produtos e serviços gera uma maior complexidade, e com este conhecimento que tem
parte por diferentes riscos por quem usa esta inovação;
 A terceirização do P&D como um avanço atrativo, pode trazer vantagens nos custos de
trabalho;

 A maioria das empresas atualmente contratam novos profissionais para por meio
dessas contratações, este individuo ajude a empresa no desenvolvimento de novas
ideias e invenções ou renovações de novos produtos (trabalhos paralelos sob
encomenda).
 O conhecimento e diferentes tipos de informação se unem de modo muito mais rápido
graças à globalização. Já que, as organizações e as pessoas no aspecto físico tem
acesso à tecnologia (internet) e a diferentes mídias como o jornal.

Segundo um estudo de Rothwell (modelos de inovação):
“deslocamento gradual do pensamento e organização de um
processo linear movido pelo estímulo científico-tecnológico ou pela existência da
demanda, para outro que previa crescente interatividade – primeiramente dentro da
empresa com equipes funcionais interligadas e outras atividades limítrofes, e estão
cada vez mais para fora da empresa em seus contatos com outras firmas”.
A partir do século 20 a GE terceirizou as áreas de hélices e turbinas.
Consequentemente, torna-se uma prestadora de serviços, servindo para empresas de aviação.
Outro exemplo é a NIKE que não fabrica seus produtos mais se desenvolveu bastante no
quesito do marketing e design; a DELL que conseguiu amplo mercado na fabricação de
computadores para necessidades individuais, usando a terceirização e redes complementares;
a IBM, CISCO e INTEL casos que se movimentam para o exercício da “gestão aberta”, na
qual, o uso de conexões se torna tão importante quanto o meio de produção e o emprego do
conhecimento.

2.1A MUDANÇA DE CONTEXTO DA INOVAÇÃO
Para que a gestão da inovação aconteça é preciso que este esteja no mercado. Um exemplo
claro deste contexto é: a universidade (é uma organização que inventa, mas não vende).
Nesta, é possível inventar sem inovar. Porém- o objeto de inovar (inovação)- não precisa ser
visto como algo interno da empresa em questão. Neste aspecto, segundo a base da inovação
aberta afirma que se pode inovar com as ideias (inovações) dos outros. Outra forma de ver a
Open Innovation é separar a pesquisa do desenvolvimento. A pesquisa pode ser muito útil nos
meios de aspectos e serviços das instituições.
A doutrina de Inovação Aberta foi empregada em 2003 por Henry Chesbrough ele descreve:
“como as empresas no século 20 investiram pesadamente em P&D interno e contrataram os
melhores profissionais, o que permitiu desenvolver as ideias mais inovadoras e protegê-las
com as estratégias de Propriedade Industrial”.
Este lucro gerado foi reutilizado para reinvestimento em P&D num “circulo virtuoso” de
inovação.

2.2 O

MODELO CONVENCIONAL DE INOVAÇÃO

Parte deste modelo é baseada em pesquisa e a outra parte em desenvolvimento focando para
desenvolver o mercado. É considerado um modelo fechado, pois as ideias entram na
organização e permanecem nela, sendo um sistema de inovação fechada (figura3), pois
futuramente as empresas tem que achar um meio de lucrar por meio de investimentos em suas
pesquisas.

----------P--------->

<-------------D--------

Figura 3-Um modelo de sistema fechado de inovação segundo Henry Chesbrough
Fonte: Revista Marketing Virtual:Marketing Industrial – construção de relações duradouras entre
empresas.(Ano 16‐2012) no 55 acessado em 11 de março de 2012 as 14:49

2.3 O PARADGMA DA INOVAÇÃO ABERTA
Este novo paradigma quer que este sistema seja aberto. Se mantiver a base interna tecnológica
como anteriormente, porém se acrescenta uma base externa. Podendo ter muitas fontes
externas a ela, não apenas no inicio do projeto mais em mais momentos. É um modelo tanto
de fora para dentro quanto de dentro para fora. Na figura 4, se demonstra um modelo de
inovação aberta.

FONTE INTERNA DE TECNOLOGIA
------------P-------------> <-------------------D--------------Figura4: O paradigma da Inovação Aberta. Henry Chesbrough

Na inovação aberta, uma empresa vende tanto suas ideias como as inovações de outras instituições,
procurando jeitos de colocar suas inovações no mercado, não estando diretamente ligado ao negocio
atual.

Fonte: Revista Marketing Virtual:Marketing Industrial – construção de relações duradouras entre
empresas.(Ano 16‐2012) no 55 acessado em 11 de março de 2012 as 14:49

2.4 A LÓGICA DA OPEN INNOVATION
 Ninguém tem mais o uso exclusivo do conhecimento;


Os processos devem ser tratados tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora;



A inovação aberta também está ligada a parte intelectual do individuo, isto é, é preciso
chegar à parte externa para assim conseguir desenvolver melhor o próprio modelo de
negócio. Da mesma maneira que é necessário lucrarmos com o modelo intelectual de dos
outros;



É necessário

formar

equipes, com pessoas

que

possam

colaborar

com este

projeto/negociação.

Para Henry Chesbrough:

“a inovação aberta é o uso proposital dos ingressos e
saídas de conhecimentos para acelerar a inovação interna e expandir os mercados para o uso
externo das inovações, respectivamente”.

Open Innovation é um padrão no qual para o avanço da tecnologia as empresas
tanto podem como devem usar tanto ideias internas podem ser levadas para o mercado
como um meio de canal externo gerando um título que se agrega, como inovações externas
seguindo assim, tanto caminhos internos quanto externos a ela.

A Inovação Aberta tem procedência por meio da pesquisa e desenvolvimento (P&D)
como uma combinação de partes reunidas para formar o sistema aberto promovendo ideias
valiosas que podem surgir tanto de dentro do negocio quanto de fora, podendo também ir
para o mercado equivalentemente igual.

O propósito pelo qual se da o aumento da participação de inovações em serviços em
vários países é: Que este modelo é de 70 a 80% da economia dos EUA. Originando que novos
serviços não podem vir por instinto ou intuição, mas por meio da criação, criatividade,
desenvolvimento de novas ofertas e métodos de entrega, a qual o motivo de que a gestão de
projetos de novos serviços engloba uma administração mais indispensável do que a inovação
de bens físicos. Entendemos assim, que a colaboração e o design podem proporcionar
soluções que se inovam no ramo de serviços.

2.5 A INOVAÇÃO PELA COLABORAÇÃO E PELO DESIGN
Com o uso da colaboração mediante o design, produtos tradicionais começam a ser vistos com
um olhar diferente, se utilizadas técnicas de design. A inovação informada por meio do design
–Design –inspired innovation – sejam bens de consumo ou serviços. O design pode ser
interligado com outras áreas do desígnio combinado com a estratégia, tem recebido menos
evidencia segundo sua importância para o sucesso em um ambiente competitivo e acirrado.
Segundo Dell’Era e Verganti,do Politécnico de Milão:
“clientes estão dando cada vez mais atenção ao design dos produtos, seja no que se refere a
seus significados estéticos, símbolos ou emocionais”.
Assim, designers podem ajudar as instituições de negócios por meio de exploração das
necessidades de diferentes perfis de clientes por adequação relacionada aos produtos. Sendo
cada vez mais visto como um profissional estratégico. Incutindo executivos e acadêmicos a
uso da colaboração do design com o desempenho próspero da empresa.
As empresas devem empregar o uso da estratégia da inovação colaborativa de forma a
desenvolver tanto os colaboradores internos quanto os externos de maneira equivalente.
As redes de colaboração tem recebido grande enfoque no mercado e nas universidades, pois
recursos como: tecnologia e ciência na busca da explanação de novos produtos, esses meios
de inovar parecem estar cada vez mais disponíveis para todos. O processo de inovação tem se
colocado em prática através de redes, abrangendo um número maior de usuários, empresas de
design e fornecedores. As multiplicações das responsabilidades da empresa são “repassadas”

em partes para a linha divisória da instituição que é auxiliada por padrões abertos e usos
crescentes desta gestão inovadora.
Muitas empresas de design são prestadoras de serviço de pronta-entrega para novos produtos,
além de ofereceram um conceito de marketing para os fabricantes.
A orientação para o uso da inovação pode trazer benefícios como: contribuição, fazendo com
que as empresas tenham um enfoque maior para gerenciar, desenvolver e identificar
circunstâncias da organização e da capacidade necessária para o cumprimento de objetivos
relacionados à inovação. A inovação em serviço deve inteirar o cliente. Por meio deste, se da
um foco maior no freguês que poderá ser bem mais produtivo.

3. A INOVAÇÃO ABERTA NO BRASIL
Para o presidente do Open Innovation Center Brasil, a inovação depende muito mais
da conexão do que da invenção.
“O cenário da Inovação Aberta brasileira mostra que ainda existem inúmeros desafios
culturais a serem enfrentados pelas empresas, para que os resultados desta abertura
sejam de fato efetivos. Para Bruno Rondani, presidente do Open Innovation Center
Brasil, a visão das empresas já mudou e os incentivos públicos têm colaborado para a
inovação. Além disso, a inovação depende muito mais da conexão do que da
invenção”.
“A nova realidade da economia somada à multiplicação de políticas públicas de
incentivo, tem feito com que tanto pequenas quanto grandes empresas passem a
enxergar a abertura como a forma mais natural de aumentarem sua eficiência no
mercado de inovação”, afirma Rondani. Apesar das críticas existentes ao governo
brasileiro, Rondani afirma que a economia do país tem sido beneficiada, ainda que aos
poucos, pelas medidas de caráter público que surgiram na última década. “A FINEP
(Financiadora de Estudos e Projetos) multiplicou seus investimentos em mais de 10
vezes, e contamos com mais de 400 incubadoras e um crescente número de parcerias
entre faculdades e empresas privadas”, lembra.
Para que a inovação aberta cresça no Brasil é necessário que ocorra maiores investimentos
inteligentes e a abertura de empresas privadas, que estabelecem como prioridade áreas
“alavancadas” da inovação.

“Se a indústria nacional se voltar aos desafios relacionados a problemas sociais como
urbanização, energia, transporte/ logística e segurança, certamente ingressará em um novo processo
de crescimento e encontrará mercados globais para atuar com a inovação aberta”, prevê o
presidente do Open Innovation Center Brasil.

Incentivos para dar estímulo
Em anos anteriores, muitos conjuntos de estrutura pública aparecem com o intuito de
estimular programas de inovação aberta no Brasil, como a integração de empresas e
universidades, tornando disponível patentes,licenciamentos cruzados e incentivos a processos
de “spin out”(empresa que surge de outra organização, mas seu gerador não permanece como
dono majoritário),onde grandes instituições se firmam como divisões que não dependem de
outras empresas, para atender especificamente a novas metas e programas propostos.
Todavia, os dispositivos usados pelo governo que sejam ajustados para um
desenvolvimento para um cenário prospero positivamente para os anos que virão ,pesquisas
dizem que o apoio de empresas para o uso dessas leis e os programas acontecem de forma
lenta.
“Segundo dados da última Pesquisa de Inovação Tecnológica - Pintec, divulgados
neste ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de
empresas inovadoras subiu de 34,4% no período 2003-2005 para 38,6% entre 2006 e 2008,
porém apenas 22% delas fizeram uso de algum incentivo público federal no período”.
Na opinião de Roberto Nicolsky, diretor geral da Sociedade Brasileira Pró Inovação Tecnológica (Protec),
“isso acontece porque os mecanismos de apoio oferecidos pelo governo não são
suficientes para incentivar uma inovação ofensiva como as vistas em empresas de
países emergentes como Coréia, China e Índia”.
Segundo Henry Chesbrough,diretor executivo do Center for Open Innovation da
Universidade da Califórnia,em Berkeley e também criador do conceito de inovação aberta.
“A inovação agora é global” disse Chesbrough

Segundo Chesbrough,esta ideia do inventor ser apenas o centro e que somente ele cria
e desenvolve um produto em segredo até o momento de se comercializar este resultado,esta
sendo extinto.

Para Gargalos,mesmo que a inovação continue sendo um dos grandes precursores do
crescimento econômico nos países da OCDE(“A Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) é uma organização internacional e intergovernamental
que agrupa os países mais industrializados da economia do mercado. Tem sua sede em Paris,
França. Na OCDE, os representantes dos países membros se reúnem para trocar
informações e definir políticas com o objetivo de maximizar o crescimento econômico e o
desenvolvimento dos países membros”),este ato esta cada dia mais caro e complicado para as
companhias. Para se manter um centro interno de pesquisa e desenvolvimento(P&D) ficar
impraticável até mesmo para grandes empresas(com mais de 25 mil funcionários).
“O ciclo de vida dos produtos é cada vez mais curto”, observa Chesbrough, “e o
crescimento da mobilidade dos empregados treinados contribuem para a erosão do
modelo tradicional de inovação”.
Chesbrough mostra a falência do modelo tradicional: em 1971-empresas com mais de
25 mil funcionários possuíam aproximadamente 70,7% dos valores das inovações no
mercado, porém esta porcentagem cai para 40,9% no ano de 2003. Já empresas de pequeno
porte com aproximadamente mil empregados, sobem de 4,4% para 22,5% atualmente.
Para Chesbrough, as pequenas companhias começam a ganhar maior mercado em
valores de inovação, pois usam novas práticas adaptativas de liderança relacionadas à
inovação. Mesmo que com poucos meios de investimentos na pesquisa e desenvolvimento por
serem empresas de pequeno porte. Estas usam outros recursos como: parcerias e contratos
externos.
“As pessoas inteligentes que trabalham para você precisam falar com outras pessoas
inteligentes que não trabalham para você. Esse é o paradigma da inovação aberta”, resume
Henry Chesbrough.

No modelo de inovação fechada (antigo método), método simbólico- a obra de novos
produtos e processos entram em um “funil” que só possui uma entrada, os centros de pesquisa
e desenvolvimento (P&D) que ficam presos na companhia e não podem ser divulgados, e
assim, apenas uma saída que é a colocação deste produto no mercado. No padrão do professor
Berkeley, o “funil” da entrada possui vários acessos que podem ter vários parceiros externos á
instituição.
Para Berkely, pequenas e novas empresas tem um aspecto especial, pois sendo
menores conseguem se adaptar melhor ao mercado e as novas mudanças porque não tem
tantas burocracias e aspectos que as prendem para que não possam mudar quando necessário.
“Darwin mostrou que não é o maior ou mais forte que sobrevive, mas quem se adapta
melhor”,
As vantagens das microempresas: se focam em um mercado específico; maior
habilidade de especialização tanto em um produto quanto em um grupo de pessoas que vão
usufruir deste produto; possuem um menor custo de expansão por serem menores; custos
menores relacionados à internet, usando-a seu favor, conseguindo assim, serem mais
competitivas e globais.
“Empresas pequenas possuem perfil empreendedor e menos politicagem interna. Ou
seja, é possível tomar decisões e aplicá-las em horas, em dias, ao contrário do que
acontece com as grandes empresas. Velocidade gera resultados mais rápidos”,
sentencia Chesbrough.
Não são apenas instituições de pequeno porte que obtém sucesso neste “novo mercado
inovador”. A Procter &Gamble (uma das maiores companhias em artigos de uso pessoal). Era
uma das empresas tradicionais de P&D fechadas (inovação antiga). A mesma decidiu se
adequar aos novos mercados e abriu um processo de inovação aberta e hoje possui mais de
50% do seu mercado vinda de fora, isto é sendo externa a companhia.
No ano de 2008 ocorreu a Open Innovation Seminar uma palestra com grandes nomes
da chamada “as novas inovações” entre os palestrantes estava Henry Chesbrough e foi uma
palestra feita totalmente para o mercado brasileiro. E teve três mesas de discussão.

 A primeira: apresenta as iniciativas nacionais na área, que no caso foi à
brasileira;
 A segunda: expos como o modelo de inovação aberta pode estimular as
políticas publicas entre instituições;
 A terceira: o beneficio do uso deste modelo novo pode melhorar não apenas o
reamo de P&D das companhias, mais também seus negócios e estratégias.
A Natura é um caso de empresa que usava o modelo de inovação aberta antes mesmo
da realização do conceito por Henry Chesbrough. A companhia investe R$108,4 milhões por
ano em inovação e fatura R$4,3 bilhões. Sonia Tuccori (gerente de P&D e Biodiversidade da
Natura) releva que a urgência em usar conceitos da inovação fez com que a empresa juntasse
um grupo de cientistas brasileiros, franceses, alemães e americanos para que juntos pudessem
pensam em como colocar produtos inovadores no mercado em um período de tempo menor. A
Natura definiu seguir um modelo de copropriedade entre a equipe de P&D, ela diz que a
companhia tem aproximadamente 200 grupos de pesquisa cadastrados.
Porém a uma convergência, com a criação da Lei de Inovação e da Lei do Bem, houve
uma crescente em programas de financiamento a projetos ligados a inovação por meio de
órgãos públicos e federais como: a criação de parques tecnológicos e de incentivos fiscais
pelos Estados e a instituição de núcleos de inovação tecnológica.
“Segundo Rodrigo da Rocha Loures, presidente da Federação das Indústrias do
Paraná, a FIEP lembra que a inovação passa por cooperação estratégica. No Brasil temos
um grande potencial, que é a interação. A desvantagem é uma forte inclinação para a
burocracia, que sufoca a cooperação”. “Loures acha que é preciso popularizar a inovação”.
“É muito difícil ser uma empresa inovadora num contexto conservador, mas temos que
aproveitar o momento propício que o Brasil vive para fomentar o empreendedorismo em
redes de inovação”, diz ele.

3.1 AS EMPRESAS QUE PRATICAM A INOVAÇÃO ABERTA
Segundo Eduardo Wanick, presidente e CEO da DuPont para América Latina e presidente do
Conselho de Administração da Amcham.

“A inovação aberta (open innovation) deveria ser largamente aplicada por
companhias no Brasil como chave para potencializar os negócios e a competitividade do País
no cenário global. É o que defende A estratégia, segundo o executivo, consiste na criação de
redes colaborativas formadas por funcionários, clientes e fornecedores, assim como outras
organizações e meio acadêmico, dentro e fora do País, para atuar na busca de novas soluções.
O Brasil é o mercado no qual a DuPont tem a maior penetração de seus produtos no
mundo, resultado de um projeto amplo da companhia, que a partir de 2002 passou a adotar
uma política de inovação focada especificamente nas necessidades dos países em
desenvolvimento. Atualmente, os resultados da DuPont na América Latina têm crescido três
vezes mais do que o Produto Interno Bruto (PIB) da região”.

Outras empresas atribuíram este novo conceito de inovação aberta em suas empresas e
estão sendo citadas abaixo.

Segundo Ogari Pacheco, presidente do Laboratório farmacêutico Cristália fala que a
instituição investe aproximadamente de 7% a 10% do seu faturamento anual em atividades
ligadas a P&D. O laboratório se uniu com centros de pesquisa públicos para colocar o bom
desempenho financeiro por conta da fabricação de genéricos com inovações próprias. O
Cristália se iniciou neste ramo a mais de 20 anos, na época, o foco era as commodities.
“Preferimos nos concentrar em substâncias com alto valor agregado, como o
Fentanil, que pagava US$ 400 por grama, contra algumas dezenas de dólares por tonelada
das commodities”, explicou Ogari.

Nos dias de hoje a Cristália possui aproximadamente 60 pedidos de patentes de
moléculas originais,inúmeras drogas anti vírus realizadas pela quebra de patentes do governo

no combate á AIDS e o único remédio que não foi produzido dentro dos Estados Unidos que é
a função erétil.
“Apanhamos prá burro até descobrir o caminho da ajuda de pesquisadores na universidade e da
inovação aberta”, testemunha Ogari.

Outro exemplo de empresa que pratica este novo conceito de inovação é a IBM.
Buscou novas parcerias e se inovou também no seu licenciamento de patentes obtendo outras
não tão ligadas a seu core business.Em 2007,a companhia abriu 500 patentes para que os
inovadores obtivessem novas soluções para seus usuários.Para Cezar Taurion(gerentes de
Novas Tecnologias da IBM no Brasil)
“A inovação sempre esteve relacionada aos valores culturais da empresa – responsável pelo
desenvolvimento da primeira linguagem de programação e pelo primeiro banco de dados relaciona”.
"Para nós, da IBM, a inovação é a intersecção entre a invenção e o insight, e o open innovation é um
modelo abrangente, que está trazendo mudanças significativas na indústria".

Empresa Embraer:Segundo explicou Hugo Borellli Resende, cientista chefe da empresa.
“Tínhamos quatro parceiros no desenvolvimento de aviões; no próximo, o 170/190, teremos 16”.

Empresa Omnisys (que fabrica dispositivos de alta tecnologia, por meio de satélites,
radares meteorológicos e aparelhos de guerra eletrônica para a Marinha): A companhia
comparticipa de projetos internacionais com o grupo Frances Thales que trabalha com
exportação de sua tecnologia para o Brasil e outros países. O engenheiro Luiz Henriques fala
que o sucesso da empresa se da á colaboração externa.
“O caso Omnisys-Thales foi elogiado por Chesbrough, pois exemplifica a força da inovação aberta e
das diferentes parcerias que estão sendo criadas e que seriam impensáveis tempos atrás, já que uma
pequena empresa brasileira entrou em um grande grupo francês de defesa aérea e mantém 49% das
quotas com os fundadores”.

A Omnisys fez uniões com a Unicamp e foi empresa do programa PIPE (Pesquisa
Inovativa em Pequenas Empresas) da FAPESP.

“Ficou inviável ter todas as competências para esse tipo de empreitada dentro apenas da empresa,”
diz o engenheiro Luiz Henriques.

Empresa Apple:
"Empresas como a Dell e a Microsoft tentaram concorrer com o Iphone, mas não tiveram
sucesso. O que torna o Iphone bem sucedido é a criação de uma plataforma que atende todo o
ecossistema, ou seja, vários dispositivos criados, como o Ipod, por exemplo. Essa integração é muito
poderosa no modelo open innovation, porque não envolve só engenharia, mas marketing, economia,
design", explicou Chesbrough. “Há toda uma gama de produtos associadas à plataforma, que vão
desde capinhas a caixas de som. O aparelho, que é uma coisa simples, não é o centro do modelo, mas
sim a plataforma com seus licenciamentos pela Apple”, conclui o palestrante.

Segundo Chesbrough para que as empresas obtenham sucesso é preciso tanto a
Pesquisa e o Desenvolvimento interno e também o externo.
“Sem P&D interno fica difícil absorver o P&D externo. Na verdade, nem dá para saber o que
a empresa vai precisar comprar fora”, advertiu o palestrante. Para ele, não dá certo queimar etapas;
por isso, recomenda que as empresas cruas no assunto planejem mais ou usem consultorias externas
para fazer o que ele chama de “lista de compras”.

Roberto Nicolsky, diretor geral da Sociedade Brasileira Pró Inovação Tecnológica
(Protec), é preciso “imitar” países como: Japão, China e Índia que foram lugares onde as
políticas públicas trouxeram benefícios para a inovação aberta.
“O estímulo à inovação nesses países foi fundamentada em mecanismos políticos e
complementares, basicamente no compartilhamento de risco. Ou seja, com o governo representando a
sociedade". Ele acrescenta que a grande beneficiária da inovação é a sociedade: “Basta ver o que
aconteceu com o os celulares e com os microcomputadores; não conseguimos imaginar como seriam
nossas vidas sem eles”.

Jorge Ávila, diretor do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), falou
sobre Propriedade intelectual e Inovação aberta.
De acordo com Ávila, a propriedade intelectual é um sistema que vê como fim o
mercado. "Se eu invento algo, a tendência é que eu guarde isso até que tenha chances de comercializá-lo. Na
medida em que tenho um sistema seguro, isto se torna mais fácil. O sistema de propriedade intelectual é
promotor da cooperação, é uma ferramenta que permite estabelecer confiança em uma parceria", explicou

ele.
As empresas também podem se filiar a associações, uma grande assembleia que tem
no Brasil é A Associação ANPEI (Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das
Empresas Inovadoras), que ajuda empresas tanto nacionais quanto internacionais a terem mais
visibilidade no mercado, além de por meio dessa cooperação entre as empresas se ligam a
mesma podem trocar informações e ideias sobre a inovação,mercado,produtos e serviços mais
procurados pelos consumidores,pesquisa,desenvolvimento entre outros aspectos,por meio de
parcerias.

Figura 5‐União da Associação Anpei com as empresas em busca de inovação

Fonte:Site da Anpei

A importância associada às companhias que se juntam a Anpei:

1. Um ambiente propício a novos negócios;
2. Participam das comissões da Anpei;
3. Podem fazer parcerias internacionais com governos e empresas;
4. Vão possuir o selo Anpei de empresa inovadora;
5. Vão possuir maior visibilidade das oportunidades do mercado global e de seus cenários;
6. Vão participar de palestras e eventos relacionados à inovação;
7. Terão capacitação sobre inovação, isto é, as companhias se tornaram capazes de saber mais sobre
como inovar melhor seus produtos e serviços;
8. Terão informações de suas empresas publicadas na mídia, tendo maior visibilidade de sua empresa
no mercado;
9. Possibilitar negócios e parcerias entre companhias e intuições ligadas;
10. Representação em Políticas Públicas.

Principais
entidades
internacionalmente:
‐IRI (Estados Unidos);
‐EIRMA (Comunidade Europeia);
‐KOITA (Coreia do Sul);

coligadas

a

Anpei

‐JATES (Japão);

Principais entidades coligadas a Anpei nacionalmente:
‐ABIPTI (Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica);
‐ANPROTEC (Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos de Tecnologia
Avançada).

A última conferencia da Anpei ocorreu ano passado (2011) em Fortaleza. E foi a XI feita no Brasil.

3.2 OS PREMIOS E PATENTES QUE O NOSSO PAÍS
RECEBEU
Patentes Brasileiras
Segundo Naércio Menezes Filho, professor de economia da USP e do INSPER
(Instituto de Ensino e Pesquisa):
“Só vamos ganhar mercado se tivermos crescimento sustentável. Como inovar mais? Temos
uma questão fundamental que é a da educação. Conseguimos colocar crianças nas escolas, mas a
qualidade ainda é muito ruim. E isso está relacionado com inovação e patentes”.

Segundo a descrição do DWPI (Índice Mundial Derwent de Patents) feita pela
Thomson Reuters, entre os anos de 2001 á 2010 os registros emitidos pelo Brasil aumentos
64%%. Na mesma época, a Europa e o Japão tiveram redução de 30% e 25%%,
respectivamente.
O Brasil se desenvolve a cada dia, é preciso a cada uma das empresas e pessoas físicas
por meio de ideias e inovação de produtos e serviços ajudarmos na contribuição, pensando
sempre na sustentabilidade, a melhora do desenvolvimento do nosso país.

Prêmio Whirlpool Inova
É feito de dois em dois anos, em 2010 foi distribuído R$135 mil em prêmios, bolsas de
estudo entre outros.
Esta premiação foi criada para estimular ideias e produtos inovadores que ajudem no
dia a dia do consumidor em relação a casa(ambiente familiar),principalmente a cozinha.Tem
um foco principal em faculdades de design e engenharia do Brasil todo,no ano de 2010 se
inscreveram 218 estudantes,35 instituições de ensino e aproximadamente 108 projetos
mostrados.
Neste ano, a primeira colocação ficou com a Universidade do Estado de Minas Gerais
(UEMG) com um grupo do terceiro ano de design com o desenvolvimento do “Twilight” (ar
condicionado de teto que projetava figuras e deixava o ar mais ‘limpo’). A equipe vencedora
na classe engenharia foi da Faculdade de Engenharia Industrial (FEI), com o projeto chamado
“LEV-Lavadora Eco-Vortex”, usando novos tipos de inovação com relação à conservação de
roupas, modo de reduzir o uso da água, uso prático da máquina.
Os projetos foram avaliados por juízes que trabalham nas áreas de Inovação, design,
engenharia e marketing da Companhia Whirlpool, e por juízes externos que tem renome no
mercado e órgãos públicos que incentivam este prêmio. As parcerias deste evento são: o
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC); a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP); a Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP), pertencente ao Ministério da Ciência e Tecnologia, a Associação Nacional de
Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI), e a Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), além do Istituto Europeo di Design - IED.

Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT)
Por meio do desenvolvimento de patentes o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) e o Escritório Europeu de Patentes (EPO) fizeram um acordo em 11 de abril
de 2012. Para assistência entre Brasil e Europa. Os mesmos vão fazer trocas de documentos e
relatórios em duas línguas distintas (inglês e português) no site EPO, um sistema de tradução
automática. Isso acarretará no intercambio de informações entre empresas europeias e
brasileiras. Este contrato foi feito no dia 11 de abril deste ano no Rio de Janeiro. Este tratado
entre IPO E INPI trará segurança a propriedade intelectual (ideias) além de ser visto mais
globalmente no mercado acadêmico e empresarial.
Segundo Benoît Battistelli (Presidente do EPO):
“As empresas europeias estão entre os usuários mais ativos do sistema de patentes no Brasil.
Nesse contexto, o reforço da cooperação entre os dois escritórios e a tradução automática de
documentos brasileiros em Inglês e vice-versa, desempenham um papel central, quebrando as barreiras
da língua e divulgação de uma riqueza de informações técnicas que os inventores, cientistas e
engenheiros em ambas as regiões pode usar livremente. Complexos desafios como as alterações
climáticas, o acesso à água potável e alimentos não pode ser enfrentados sem inovação. A proteção por
patentes desempenha um papel fundamental neste processo.”

Em julho de 2012 será lançado o e-Patentes (sistema de pedidos eletrônicos no Brasil),
foi criado pelo EPO. Este marco irá trazer novas estratégias e a melhora no sistema de
patentes.

Escritório EPO:
EPO se origina do inglês e significa Escritório Europeu de Patentes. As patentes de um
período de 10 anos (2001-2011) aumentaram de 73 para 208(acréscimo de 185%). Países
como China, Índia, Coreia do Sul e Taiwan possuem uma maior porcentagem de suas patentes
arquivadas no EPO. Um exemplo disso é a China, em 2001 tinha 186 patentes registradas já
em 2010 passou para 2.049.
“Há um crescimento [dos depósitos brasileiros] e não é um crescimento banal, mas não é um
crescimento explosivo. O Brasil reúne condições para ter uma presença muito maior nos espaços
importantes de patentes no mundo”, disse o presidente do Instituto Brasileiro de Propriedade
Industrial (INPI), Jorge Ávila.

Jorge Ávila acredita que há uma “desvantagem” de patentes depositadas entre o Brasil
e asiáticos pelo fato dos mesmos usarem diferentes modelos de desenvolvimento.

O método que o EPO usa para registrar as patentes:
Os pedidos que são registrados na EPO são apenas aqueles que obtiveram
continuidade até o processo final para se patentear. Pois muitos tentam patentear sua
inovação, porém são abortados logo no começo, por vários fatores, entre eles: fundamentar
aos peritos que sua ideia é realmente uma inovação, pelo fato de patentear fora do Brasil tenha
um custo alto e que muitos não conseguem suprir este gasto. Porque para tanto a pessoa física
quanto jurídica ter o direito de propriedade autenticado é preciso evidenciar em todos os
países para o comércio exterior do produto ou serviço, o primeiro território exterior ao Brasil
pelo qual se deve patentear é os Estados Unidos, um dos escritórios mais renomados do
mundo. O EPO é um novo método de escritório que te o pioneirismo neste ramo, que
pertencem a um organismo a um poder superior de governo de cada nação (supranacional).
Embora o Brasil ainda tenha uma pequena parcela de patentes registradas comparado
aos asiáticos, o presidente da INPI acredita que mesmo a pequenos passos, é positivo este
crescimento do Brasil em depositar suas patentes no EPO, as maiores empresas que colocam

suas patentes são as Universidades. Entre 2002 a 2011as primeiras universidades brasileiras
que são vistas na lista são: a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) está em nono
lugar, com 19 patentes. A segunda, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) aparece
em 18º lugar, com 13 patentes.
No ranking esta como primeira a companhia multinacional Whirlpool (principal ramo
de eletrodomésticos), com 130 patentes, depois vem a Petrobras com 84 patentes, após é a
Multibrás Eletrodomésticos (nos dias atuais possui união com a Whirlpool), com
aproximadamente 49, atrás vem a Natura com 35. Ávila acha positiva a ação das
universidades brasileiras em quererem patentear suas inovações, pois estas acreditam que
assim essas ideias podem virar produtos comerciais futuramente. E também valoriza as
empresas em estarem tomando a frente no registro de patentes.
Segundo Jorge Ávila (presidente do Instituto Brasileiro de Propriedade Industrial (INPI)):
“Esse quadro [de liderança das universidades] está sendo, acho que positivamente,
revertido não porque as universidades estão patenteando menos, mas porque há mais
empresas dominando e se interessando pelo processo. Isso vai acabar fazendo com que o
tamanho da participação das universidades e instituições de pesquisas seja do tamanho que
costuma ser nos países mais avançados, onde as empresas têm uma grande participação no
mercado de patentes”.
Como os produtos são desenvolvidos:
Um exemplo de execução dos seus produtos é da empresa Whirlpool Latin America
para a realização de um sistema chamado Design for Environment (DFE) é um instrumento
que ajuda para melhorar os produtos. Este meio analisa cada resolução para o perfil ambiental
(sustentabilidade) por meio do ciclo de vida, como: diminuir a emissão de CO2, uso
sustentável e consciente da água, poupar todo o tipo de recurso que for possível, para que
assim possamos aperfeiçoar o produto ou serviço e pensando no meio ambiente. Com este
método é possível achar os pontos fortes e o que precisa melhorar com relação aos ramos dos
produtos/serviços, para assim ver se a empresa esta adequada a concorrência de mercado,
propondo melhoras pontuais nos pontos fracos. A empresa Whirlpool usou como auxilio em

seus produtos a DFE Metrics e o projeto inicial foi feito em conjunto com a Universidade de
São Paulo.



Fogão Brastemp:

Para melhorar os seus produtos na linha de fogão, a instituição busca novas tecnologia para
maior rendimento no mercado, principalmente ligado ao seu público alvo, o que o seu consumidor
deseja e procura. Por meio de maior eficácia energética relacionada às queimaduras de gás. Em 2010
começou um estudo para analisar o uso de materiais substitutivos em seus fogões. Neste mesmo
ano, foi exposta no mercado a etiqueta termocrômica que altera sua cor na medida em que o
aparelho esquenta o que possibilita o individuo ver quando a temperatura chega à temperatura
desejada. No fogão Brastemp Gourmand foi implementado o forno a vapor que diminui o tempo
para se preparar os alimentos e assim, o uso do gás.



Refrigeradores:
A produção consciente nos refrigeradores Brastemp Clean, que usam na composição o gás

isobutano (R600a). Estes gases não influenciam na camada de ozônio e tem um menor impacto no
efeito estufa comparado a produtos similares de outras marcas. Este novo método usado reduz a
emissão de gás carbônico (CO2). Valorizam a redução de energia se comparado a modelos anteriores
a este (redução de aproximadamente 6%).

3.3 AS TENDÊNCIAS E SUGESTÕES REFERÊNTES À
INOVAÇÃO
Como vimos nos itens anteriores o Brasil, mesmo não sendo considerado um país
desenvolvido, é um território em desenvolvimento. Pois mesmo a poucos passos ao longo dos
anos, muitas empresas conseguem patentear seus produtos e serviços e a porcentagem deste
registro cresce a cada ano.
Por meio de estudos a inovação de produtos e serviços começa a se desenvolver mais
no mercado global interno e externo. Principalmente ligado a aspectos econômicos e da
inovação (inovação aberta- a nova inovação global), pois com a crise que ocorreu em 2011 na
Europa por endividamentos por meio de duplicatas principalmente bancarias o Brasil ganhou
uma nova visão no mercado, já que os principais países desenvolvidos estavam endividados e
assim, conseguiu novos mercados para se inovar, entre eles o de eletrodomésticos.
Um dos fatores da pesquisa e desenvolvimento é por meio do uso de novas ideias e da
pratica de produtos inovadores e que tenham uma maior utilidade para seus clientes e
consumidores. O uso do intelecto (do uso interno-pessoal) esta muito relacionada à
criatividade, o brasileiro é considerado um individuo criativo. É preciso ter força de vontade
de uso de ferramentas para obter sucesso entre elas o P&D (Pesquisa e Desenvolvimento)
para se buscar novas ideias, produtos e serviços.
O verdadeiro perigo da indústria:
O porquê de o Brasil estar causando estragos no setor industrial é pelo aumento no
nepotismo (favoritismo com relação a parentes e amigos que recebem cargos nas empresas)
com relação a seus custos.
Um exemplo: Fabrica da Americana International Paper-a exportação de papel da
mesma esta com baixa produção mesmo o Brasil tendo a celulose com menor custo do
mundo. O transporte de material de um local ao outro é de aproximadamente 60% dos custos
logísticos de uma carga mandada para a Ásia. Além do uso de energia elétrica acarretar
maiores custos ligados à tributação. Hoje em dia os encargos ligados à energia elétrica

chegam a aproximadamente 45%%. A empresa agora foca no mercado regional, pois deixou
de ser rentável para países que comercializava antes como Ásia, União Europeia entre outras.
Segundo Jean Michel Ribieiras, presidente da International Paper: “Sabemos que
dentro de alguns anos vamos ter de construir outra fabrica para atender a America Latina”. “O ideal é
que ela fique no Brasil, mas, se não conseguimos exportar daqui, como vamos justificar um
investimento de cinco bilhões de reais”?

Muitos representantes e sindicalistas se juntam e formam uma passeata chamada
“Grito de alerta”, uma mobilização contra a desindustrialização do Brasil. Isto ocorre, pois o
real está valorizado e existe má fé de concorrentes internacionais que vendem seus produtos
aqui com um preço ‘artificialmente’ baixo do mercado. Então os donos das empresas e seus
funcionários se juntam para vencer esta causa se não irão perder muitos consumidores,
principalmente o setor industrial e chegarão à falência se nada for efetivamente feito.
Segundo Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação nacional da indústria
(CNI):
“Há uma guerra comercial no mundo”.

Segundo o governo brasileiro:
“Os concorrentes querem acabar com nossas empresas e dominar nosso mercado”

O que o governo esta tentando colocar para ajudar o mercado com seus setores
industriais que requerem mais ajuda:
Aumento do credito subsidiado do BNDES e exoneração de setores como os de
maquinas, automóveis, entre outros.
Segundo Paulo Skaf (Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo)
o governo não fez nada de efetivo para melhorar a questão das indústrias.
Segundo empresários e trabalhadores o governo deve ajudar com incentivos para o
mercado não perder para concorrência externa que são mais agressivos, que podem até
mesmo usar ferramentas desleais como o dumping (preços artificialmente mais baixos que o

mercado para assim conquistar novos consumidores). Após anos lutando para o mercado
brasileiro ter uma base solida para “comercializar” seus produtos e serviços.
Para que todos pratiquem o comercio de produtos e serviço foi criado pela
Organização Mundial do Comercio-outro fator que ajuda a manter o tumulto é a questão do
real valorizado. O cambio diferencia o preço de produtos e serviços-para muitos o cambio é
considerado uma ‘maré’,isto é, quando o cambio sobre,os exportadores podem nadar de
braçada,quando desde,a pessoa fica de roupa de banho a mostra,assim sendo, causa um mal
estar.
Um conselho que os economistas dão ao Brasil é: segurar nosso cambio quando
houver muitas importações para o mesmo. Com os mercados mais desenvolvidos estando
saturados, o Brasil e outros países em desenvolvimento tem a oportunidade de mostrar sua
capacidade para o mundo, como exemplo, o dólar do Brasil em alta com relação aos outros
países.
“A indústria brasileira vive hoje no pior dos mundos”, diz o economista Mansueto
Almeida, do Instituto de Política Econômica Aplicada.
E Mansueto ainda completa: “Não temos a produtividade e capacidade de inovação da
indústria alemã nem os baixos custos e a escala da chinesa”.
Por este motivo citado acima que o Brasil não tem como concorrer com outros
mercados que são mais eficientes.
Segundo pedido da revista EXAME para um estudo feito pela CNI percebe-se a
fraqueza do setor: até o ano de 2008, o ano da crise, a maioria dos setores crescia relacionada
ao PIB (Produto Interno Bruto). A partir deste momento aproximadamente 70% do mercado
foi parando gradativamente. Observa-se que quanto menor se expor a concorrência melhor
será o comprimento de missões impostas. O mercado de automóveis e equipamentos de
transporte desenvolve-se mais com relação a outros ramos de atividade além de serem os mais
protegidos- possuem predileção por diminuição de impostos, licitações, creditos mais
acessíveis do BNDES, entre outros. Do ano de 2009 a 2011 a importação de artigos de roupa
aumentou muito. Já a produção local diminuiu 2% ao ano neste período. O mais preocupante

é abalar a estrutura dos setores no qual o Brasil consegue se desenvolver mais que seus
concorrentes.

Um exemplo da pausa da indústria brasileira:
“O transporte de um contêiner carregado de componentes da China até a zona franca de
Manaus, passando pelo porto de Santos, custa $11.000 dólares:$3.500 dólares para atravessar a
metade do mundo num navio e $7.500 dólares para circular no país. Quase metade do preço de uma
barra de aço fabricada no Brasil é imposto. Na china a tributação não chega a 20%.”

Este setor necessita de trabalhadores específicos e menos de um terço destes funcionários fez
curso técnico.
Antes da vinda da crise ao Brasil, a indústria crescia aproximadamente 33% ao ano
desde o ano de 2001. Após 2008, esta mesma taxa cai para 0,8% ao ano. A restrição no PIB
(Produto Interno Bruto) hoje é de 14,6%.
“Foi uma queda abrupta, antes da crise afirmava que a desindustrialização era um
mito. Com esse dado novo, há fortes sinais de que alguns setores estão sofrendo muito”. Diz

o economista Samuel Pessoa (da consultoria Tendências).
Produtos que tem vantagem sobre o mercado internacional:
São eles: remédios, vagões de trem, automóveis, caminhões, entre outros.
Vem crescendo a cada ano no mercado interno. Possuem vantagens significativas com
relação a seus concorrentes graças às barreiras naturais, medidas que incentivam o
investimento de órgãos públicos nesta área.
A situação ao longo dos anos é de uma crescente com relação ao numero pequeno de
setores que ficam acima ou igual ao PIB, que antes de ocorrer à crise era de, em media, 4% ao
ano, e após a crise cai para 3%ao ano. Em média, 13% de uma parte da indústria esta
passando por isso.

O que a maioria das empresas esta fazendo agora é realocar suas fabricas em locais
com um custo mais baixo, tanto com relação ao custo de produção quanto à mão de obra
empregada. Um exemplo de empresa que fez isso é a Vulcabras que investiu na abertura de
uma companhia na Índia e fechou suas filiais no Rio Grande do Sul e Bahia.
Mesmo com esta crise no Brasil, o mesmo não deve se abalar, pois é um país em
desenvolvimento e deve se preocupar tanto com a quantidade de empregos quanto a qualidade
do trabalho.
“Não acho que seja uma tragédia para o Brasil perder indústrias de calçados se setores mais
sofisticados estiverem crescendo. Eu ficaria preocupado se o país perdesse a Embraer, que é
uma empresa de classe mundial, fonte de trabalho especializado e que tem muita pesquisa
associada á produção”. Diz Gary Pisano, professor da escola de negócios da

Universidade Harvard.
Segundo Pisano, o Brasil deve correr atrás de investimentos ligados a tecnologia para
poder competir globalmente com as indústrias.Trabalhos que requerem mais dedicação
necessitam em contra partida de mais inovação e precisam de trabalhadores mais bem
preparados para tais funções,o que gera mais aprimoramento.
Segundo Pisano, “Um país como o Brasil deve elevar sua indústria a padrões mais
refinados, O que pode causar mais impacto na economia local: receber uma fabrica da Apple ou uma
de calcados?”.

Segundo alguns economistas ouvidos pela revista EXAME, a solução do Brasil esta
ligada ao governo,
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desindustrialização é os setores de: papel, máquinas e equipamentos, borracha, entre outros.
Tem um vinculo maior a transformação de matéria prima ligados a produtos finais que
sofrem concorrência de companhias globalizadas, tanto no mercado interno quanto externo.
Esta parte da indústria cresce consideravelmente a cada ano, pois sempre fica abaixo do PIB,

após a crise estas taxas caem muito. Atualmente, é de 17% a situação desta parte da
companhia.
Segundo Edward Prescott, vencedor do premio Nobel de economia: “a maior
riqueza gerada nos países do bloco Bric (Brasil, Rússia, Índia e China) na última década teve como
base o intercambio de produtos, empresas e investimentos”.

Empresas do Brasil aplicaram seus investimentos em companhias dos Estados Unidos,
como também países mais desenvolvidos investiram em países emergentes.
“Economias fechadas não são inovadoras. A abertura é a chave para o Brasil se
tornar um país industrializado rico”. Diz Edward Prescott

Os países não conseguem ser bons em todos os seus setores, com o passar do tempo à
produção acaba diminuindo ou até mesmo em escala mundialmente econômica
desaparecendo, a partir dai, outro países acabam se desenvolvendo mais neste ramo.
“No longo prazo, as indústrias estarão espalhadas ao redor do mundo”, diz Kamran

Dadkhah (professor do departamento de economia da Universidade Northeastern, de
Chicago).
Não existe uma teoria econômica definida para desindustrialização, para muitos este
fato ocorre devido ao uso do setor industrial. Para os outros, isto acontece pela perda em
partes do PIB, portanto o crescimento no setor de serviços é menor.
A perda no setor industrial não é levada como um problema, pois é considerado algo
natural que ocorre com muita frequência e faz parte do desenvolvimento das nações. As
atividades do Brasil (com relação à indústria) neste setor fecharam em 2011 com 27% do PIBo mesmo valor que obteve em 1995.
Nesta década, o Brasil ocupou a décima colocação entre os países mais
industrializados do mundo.
Países que já atravessaram a desindustrialização conseguiram resguardar sua grandeza
e força. Um exemplo disso, a participação dos Estados Unidos no PIB de 1953 foi de

aproximadamente 28%. Hoje em dia é de aproximadamente 11%, ou seja, com o passar dos
anos foi caindo lentamente. Isso não quer dizer que a indústria americana parou de crescer,
com o passar dos últimos 60 anos a mesma expandiu 240%%, porém com taxas menores as
mostradas no PIB, que subiu 640% neste período. O setor que mais cresceu foi o de serviços
com porcentagem perto dos 80% com relação à economia.

Os Estados Unidos tem industrais que crescem cada vez mais esse ótimo desempenho
acompanha a evolução e estabilidade do PIB americano. Na China começa a acontecer a mesma coisa
que ocorreu com os EUA, isto é, as industrias estão se instalando em países cujo custo é menor em
tributacoes e mao‐de‐ obra.

Enquanto a China consegue espalhar a produção pelo mundo o Brasil ainda cultua o
nacionalismo, o que é ruim para o país, visto que o torna mais fechado e caro. Um exemplo disso é o
investimento da China sobre os Estados Unidos no mercado de montadoras, ela está ganhando
destaque e provavelmente irá vir com tudo sobre os países emergentes. O Brasil está perdendo essa
chance.
Outro ponto relevante é a questão do pré‐sal, o governo brasileiro precisa estar atento para
estruturar o país para essa forte demanda, caso contrário à economia toda sai perdendo com relaçao
a perda de mercado.

CONCLUSÃO
Esta conclusão foi baseada na entrevista que peguei na internet do Eduardo Wanick
(presidente e CEO da Dupont AL e presidente do conselho de administração da Amcham) em
anexo 02(dois), também no mestrado em administração da Ana Elisa Martins Pacheco de
Castro onde o tema principal era A Dinâmica e a Estrutura do Conhecimento na Inovação
Aberta: Um Estudo de Caso em uma Multinacional de Open Source, leitura da reportagem da
Revista Exame, A verdadeira ameaça a Indústria, como tema de capa: A INDÚSTRIA EM
PERIGO? Editora Abril, ano 46 no7 de 18 de abril, edição 1014, Propostas da Anpei feitas no
congresso de 2011 em Fortaleza por meio de perguntas e respostas anexo 03(três) entre outros
links da internet de grande relevância sobre o tema.
Através desses meios verifiquei que a inovação aberta é uma ferramenta muito
importante em todas as empresas de todos os ramos, que nos dias atuais com a globalização e
grandes mudanças no micro e macro ambiente as empresas devem sim se relacionar tanto
interna quanto externamente para trocarem métodos e informações para sempre dar o melhor
para seus consumidores,que buscam o diferente e o novo, mesmo muitas sendo umas
concorrentes das outras. Pois todas ganham com este intercambio de métodos por meio do
P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) conseguindo assim fazer produtos e serviços mais
rapidamente e com a mesma qualidade ou qualidade superior anterior, quando não se usava
redes colaborativas abertas.
As companhias que fazem uso da Inovação Aberta, e entram em um patamar
diferenciado das outras que não praticam a Inovação Aberta, que não produzem de forma
inovadora e perdem mercado competitivo. Percebi ao longo da confecção da monografia que

no Brasil este conhecimento não era muito falado/usado só que ao longo dos anos a Inovação
Aberta vem crescendo a passos largos, pois o nosso país esta se desenvolvendo muito
principalmente no setor econômico. O país já ganhou prêmios internacionais importantes
como: Prêmio Whirlpool e Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT)-Por meio do
desenvolvimento de patentes o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e o
Escritório Europeu de Patentes (EPO) fizeram um acordo em 11 de abril de 2012. Para
assistência entre Brasil e Europa. Portanto, nota-se que não existe uma forma ou ferramenta
de Inovação Aberta ideal, tudo depende do contexto econômico, ramo que a empresa atua
entre outros aspectos.
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ANEXO I

Anexo 1 - GRÁFICOS REFERÊNTES AO DESENVOLVIMENTO DA INOVAÇÃO

Modelo anterior da Inovação referente a Inovação Fechada

Modelo atual da Inovação referente a Inovação Aberta

ANEXO II

ENTREVISTA
“Eduardo Wanick (presidente e CEO da Dupont AL e presidente do conselho de
administração da Amcham) participou na quinta-feira (19/05/2011) da terceira edição do
Seminário Rumos da Inovação no Contexto Empresarial Brasileiro, promovido pela Amcham
em parceria com a Fundação Dom Cabral, em São Paulo. Após o evento, ele concedeu a
seguinte entrevista ao site da Amcham”.
1. Durante o seminário, diversos especialistas afirmaram que o meio empresarial
deve assumir a liderança no processo de inovação no País. O Sr. avalia que a
iniciativa privada deve ter, de fato, essa responsabilidade?
O Brasil responde por 3% da economia global, mas gera apenas 0,1% das patentes no
mundo. Isso mostra que é muito importante sabermos conectar a produção científica com as
necessidades específicas do mercado e essa conexão se faz tanto nas empresas quanto nas
universidades. Mas, claramente, é maior a responsabilidade das companhias de acessarem a
produção científica do que vice-versa porque são as empresas que sabem de quê o mercado
precisa.

2. Há um senso de urgência de inovação tomando conta do País? Por quê?
O mundo está cada vez mais acelerado. Antigamente, uma empresa criava algum produto ou
serviço e passavam-se até dez anos sem que alguém inventasse algo melhor. Hoje, a inovação
tem de ser constante, com ações todos os dias dentro das companhias. Os processos longos e
burocráticos não se prestam mais à realidade dos negócios. É preciso estar conectado, ser ágil
e manter uma rede colaborativa com outras empresas e com entidades acadêmicas para
conseguir

essa

velocidade

toda.

3.O País reúne muitas possibilidades diante da boa fase da economia, ascensão de classes
sociais, descobertas do pré-sal e eventos esportivos da Copa do Mundo e das
Olimpíadas. O Sr. vê disposição do governo para aperfeiçoar as políticas públicas em
relação

à

inovação

para

que

o

País

aproveite

mais

as

oportunidades?

Existe a disposição do governo de fazer isso, sim. O Ministério da Ciência e

Tecnologia e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior estão
engajados nisso. Com certeza, muitas coisas precisam ser feitas rapidamente. Mas já é
possível notar algumas evoluções nessa área. Um exemplo bom é o esforço da Petrobras de
criar um centro de open innovation para resolver os problemas e os desafios tecnológicos do
pré-sal.

4. Desde 2002, a Dupont passou a adotar ações específicas de inovação para o
desenvolvimento de produtos e serviços destinados aos países emergentes porque, até
então, os objetivos eram muito centrados nas nações desenvolvidas. Atualmente, qual é a
importância do Brasil para a multinacional?
A DuPont vê o Brasil muito estrategicamente, é o País onde a penetração da
companhia é a mais alta do mundo. Definirmos a penetração como a receita da DuPont em
determinado país dividida pelo PIB (Produto Interno Bruto). A posição do Brasil é decorrente
dessa mudança na filosofia da inovação.
5. Qual é a importância da inovação aberta?
Um ponto-chave em termos de inovação é a colaboração entre empresas. Hoje, é
muito difícil pensar que uma companhia encontrará sozinha resposta para grandes problemas.
Portanto, as empresas devem se sentir mais livres e abertas para colaborar umas com as
outras. É necessário ter disposição para fazer alianças com outras organizações, colaborar
com a área acadêmica, buscando alianças dentro e fora do País, para desenvolver soluções. É
preciso fazer isso; caso contrário, ficaremos para trás.

ANEXO III

Propostas da Anpei feitas no congresso de 2011 em Fortaleza por meio de perguntas e respostas

1.Como as Empresas devem ser incluídas na governança e na gestão dos instrumentos de
fomento e políticas públicas de inovação?

Implantar Fóruns Permanentes de Incentivo a Inovação
Ampliar a representação empresarial nos (na):
•Fóruns deliberativos do Sistema Nacional de Inovação (incluindo financiadoras);
•Elaboração das leis e estruturação dos fundos públicos à inovação;
Ampliar a transparência e a eficiência na gestão dos editais com:
•Simplificação dos processos, desburocratização, critério seletivo focado em plano de negócio
(impacto da inovação tecnológica), suporte de representantes empresariais na seleção dos
projetos, adoção de sistema informatizado para acompanhamento;
•Adoção de indicadores e metas para o retorno gerado pelos incentivos à inovação
tecnológica;
•Medição e promoção periódica de ciclos de aprendizado.

2. De que forma garantir que, ao inovar, as Empresas sejam competitivas e
sustentáveis?
•Equalizar as condições de competitividade entre os Institutos de Ciência e Tecnologia
privados dedicados à inovação (sem fins lucrativos) e as ICTs públicas (rateio de
despesas operacionais, administrativas e de manutenção do corpo científico nos
editais/ bolsas aprovadas);
•Estimular a alocação nas empresas de corpo técnico, mestres e doutores focados na
inovação (visão de corpo técnico do centro de pesquisa x pesquisador do projeto;
simplificação tributária e trabalhista: INCLUI A ATRAÇÃO DE CENTROS
GLOBAIS DE P&D);

•Aperfeiçoar o sistema de bolsas à inovação (criação de instrumentos de cofinanciamento público privado, adoção de padrões empresariais e internacionais de
remuneração);
•Apoiar o financiamento da empresa tecnológica de pequeno e médio porte (ampliar a
capilaridade, reduzir as contrapartidas e simplificar as garantias com ativos intangíveis
e aval de clientes);
•Criar instrumento de incentivo que permita o redirecionamento de parte do
compulsório para programas de inovação na cadeia de fornecedores;

•Institutos tecnológicos públicos (SIBRATEC) com foco empresarial (dinâmica e
visão de mercado-inovação).

3. De que forma induzir uma transição para uma cultura de empreendedorismo
inovador no país?

•Fomentar Fundos de Seed Money e Venture Capital (financiar empreendimentos inovadores
em estágio inicial/ex-incubadas graduadas);
•Estimular os Estados e os Municípios para a criação de condições locais favoráveis à
inovação (instrumentos fiscais e tributários, articulação de ICT´s e agências de fomento à
inovação);
•Promover a internacionalização e a competitiva das empresas com operação no Brasil no
ambiente global da inovação tecnológica e dos produtos de alto valor agregado (atrair talentos
globais, estimular joint ventures e cooperação internacional, promover a articulação de
agentes públicos e privados nacionais e internacionais);
•Articular a inserção do empreendedorismo e da inovação no currículo educacional brasileiro
(ensino fundamental, médio e superior);

•Tornar a MÍDIA um parceiro na promoção da inovação e do empreendedorismo na

sociedade.

ANEXO IV

Porque Inovar no Brasil? De Bruno Rondani

1. Risco e custo em inovar é tido como o principal fator que desestimula empresário brasileiro
a inovar;

2. Mudanças de condições de concorrência impelem empresas brasileiras a inovar
(crescimento

da

economia,

retomada

dos

investimentos,fusões&aquisições,

internacionalização de empresa brasileiras, estimulo a exportação);

3. Amadurecimento e profissionalização das empresas brasileiras (entrada de capital externo e
fortalecimento do mercado de capitais leva a adoção das melhores práticas);

4. Brasil possui ciência de qualidade (ainda faltam mecanismos para transferir esse
conhecimento à sociedade);

5. Sistema Nacional de Inovação se solidificando no últimos anos (mecanismos
públicos de fomento a inovação – estimula a criação de NITs, fortalecimento de ICTs,
aumento do investimento em P&D nas empresas);

6. Surgimento de fundos de Venture Capital e movimento empreendedor;

7. Excelentes casos de sucesso em inovação (Petrobras, Embraer, Weg, Natura,
Embrapa, Votorantim, Buscapé, entre outros).
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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo abordar um assunto de extrema importância.
Nele expomos a situação do lixo eletrônico, e este é um dos problemas com maior e mais
rápido crescimento no mundo.
A situação tende a piorar, mas se houver conscientização e mudanças, com o tempo tudo
pode melhorar e os meios de utilização e descartes serão aprimorados.
Os países em desenvolvimento sofrem mais os efeitos nocivos do lixo eletrônico do
que os desenvolvidos, mas a tendência é que a globalização abra espaço para aprendizagem e
absorção de técnicas utilizadas pelos países que já se adiantaram na reciclagem e reutilização
destes materiais.
As grandes potências possuem algumas soluções limpas e dividem estas soluções com
todos os países que se interessam em aprender.
Neste trabalho serão apresentados assuntos para o melhor entendimento da situação
do lixo eletrônico no Brasil e no mundo, o que é lixo eletrônico, quais são as soluções que o
Brasil pode adotar, quais métodos o Brasil já utiliza no seu processo de reciclagem do lixo
eletrônico, entre outros.

CAPÍTULO I: CRESCIMENTO DO CONSUMO DOS
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

1.0 – Crescimento Progressivo do Consumo de Equipamentos
Eletrônicos e suas Consequências

O crescimento dos países emergentes gerou maior consumo doméstico. A aquisição de
eletroeletrônicos por meio de empréstimos ou prestações se tornou muito mais fácil.

O avanço tecnológico fez com que equipamentos eletrônicos como o telefone celular,
a televisão, e até mesmo o computador barateassem de tal maneira que os tornou rapidamente
antiquados e descartáveis.

As novidades no mundo moderno estão cada vez mais velozes, e atualmente, as
novidades eletroeletrônicas chegam e são conhecidas a tempo real em todo mundo. Nos
Estados Unidos, o usuário de computador troca seus equipamentos eletrônicos
aproximadamente a cada 18 a 24 meses. Já no Brasil, o tempo médio de troca de celular é de
menos de dois anos e de computadores são de quatro anos nas empresas e cinco anos para uso
doméstico.

Atualmente, a demanda por aparelhos eletrônicos cresceu de maneira exuberante,
consequentemente, gerando muito mais lixo eletrônico.
A troca de aparelhos eletrônicos é natural, o problema é o motivo pelo qual os
mesmos estão sendo trocados. Os aparelhos estão funcionando normalmente, um fator que
influencia nesse descarte acelerado é a rápida modernização da tecnologia que faz com que
esses aparelhos tornam-se ultrapassados e indesejados.

A rápida troca de equipamentos é chamada de obsolescência programada, recurso de
administração desenvolvido nos anos 20 pelo americano Alfred Sloans que criou um
mecanismo, hoje tão natural que atrai os consumidores a trocar de carro frequentemente,
tendo como apelo a mudança anual de modelos e acessórios.

Recentemente, a obsolescência programada virou regra nos produtos da Apple. O iPad
foi lançado em janeiro de 2010. Em março de 2011, surgiu o iPad2. Houve rumores de que já
em fevereiro de 2012 fosse anunciada a versão 3. Não será surpresa se daqui à um tempo,
cheguem aos lixões iPads.

Segundo Maycroft, a curta existência dos aparelhos é resultado de dois fatores.
“De um lado, os produtos são feitos para durar pouco. De outro, há a obsolescência
estilística”, diz. “Somos regidos pela cultura de trocar a cada ano de modelo – de computador,
de tablet, de celular – quando o antigo ainda funcionava muito bem” .

O crescimento abundante da produção e do consumo de aparelhos eletrônicos
consequentemente gera um enorme volume de lixo eletrônico, diante disso, o planeta fica sem
espaço para armazenamento e a capacidade de reciclagem limitada.
Segundo o instituto de pesquisa Gartner, 364 milhões de PCs e 468 milhões de
celulares e smartphones foram vendidos globalmente até o fim de 2011. É uma grande
quantidade de equipamentos que provavelmente aumentará as estatísticas do lixo tecnológico
até 2014.

FNAC - Uma das maiores lojas varejistas de produtos eletrônicos e culturais

Loja da Apple – Loja de uma das maiores multinacionais americanas do ramo
eletrônico onde seus produtos são conhecidos e desejados mundialmente

1.1 - O Lixo Eletrônico no Brasil

Segundo dados da Organização das Nações Unidas entre os países emergentes, o
Brasil é o país que gera mais lixo eletrônico per capita a partir de computadores. Juntamente
com o México e o Senegal, essas nações são os campeões mundiais de lixo eletrônico per
capita com aproximadamente 0,5quilo anual produzido por habitante.
O Brasil produz cerca de 96,8 mil toneladas de computadores, ficando somente atrás
da China, que produz cerca de 300 mil toneladas. Mas, per capita, o Brasil é o líder.
É também considerado o grande líder dentre os países emergentes que mais abandona
geladeiras e que descarta celulares, televisores e impressoras.

Gráfico referente ao consumo de eletroeletrônicos no Brasil nos
últimos anos:

1.2 - O Lixo Eletrônico no Mundo

O lixo eletrônico é um dos problemas com maior e mais rápido crescimento no
mundo. Cerca de 40 milhões de lixo eletrônico são gerados todo ano, mas infelizmente
somente 10% de todo esse lixo é reciclado de forma apropriada. São milhares de
computadores, impressoras, telefones celulares, câmeras fotográficas, geladeiras, televisores,
brinquedos, entre outros abandonados.

Grande parte desta produção do lixo eletrônico ocorre nos países ricos. A Europa é
responsável por aproximadamente um quarto desse lixo, porém a maior preocupação vem dos
nos países emergentes como Brasil, México, Índia e China que certamente serão mais
afetados pelo lixo tendo que enfrentar crescentes danos ambientais e até problemas de saúde
pública.

A China é o segundo maior produtor de lixo eletrônico do mundo, ela produz 2,3
milhões de toneladas ao ano ficando atrás somente dos Estados Unidos que produz 3 milhões
de toneladas ao ano.

Com a modernização econômica e o enquadramento às tendências orientais, a China e
a Índia geram lixo eletrônico que atinge proporções gigantescas. Em uma década celulares
abandonados na China e na Índia seria 18 e 7 vezes maior que a atual e o número de
televisores e geladeiras abandonado duplicaria. Estimativas apontam que até 2020, o volume
de lixo eletrônico procedentes de computadores abandonados crescerá 500% na Índia, e 400%
na China e África do Sul.

Imagens comuns diante da situação atual do lixo eletrônico:

Desmontagem

de

peças

inadequadamente sem nenhum tipo de proteção

de

computadores

sendo

realizada

Aterro Sanitário lotado de lixo eletrônico

CAPÍTULO II: O LIXO ELETRÔNICO

2.0 - O que é Lixo Eletrônico?

Lixo eletrônico também conhecidos como “e-lixo”, são equipamentos eletrônicos que
não possuem mais utilidade e são descartados incorretamente e tem algum tipo de impacto
direto ou indireto no meio ambiente ou na vida dos seres humanos. Alguns exemplos de lixo
eletrônico: computadores, celulares, notebook, câmeras digitais, MP3 player, televisores,
pilhas, baterias, geladeiras, máquinas de lavar, entre outros.

Exemplos de eletroeletrônicos e eletrodomésticos novos que em uma
questão de tempo se tornarão lixo eletrônico:

Lixo eletrônico:

2.1 – Perigos e males do lixo eletrônico

Os aparelhos eletrônicos possuem placas com circuitos eletrônicos que chegam a
utilizar cerca de sessenta tipos de elementos químicos. O contato com diversos elementos
químicos podem ser prejudiciais a saúde e ao ambiente. O lixo contém diversos componentes
tóxicos e perigosos, onde na maioria das vezes o processo de reciclagem ou descarte não é
correto ou não há proteção.
Na maioria das vezes, os aparelhos eletrônicos que não tem mais uso, são despejados
em aterros sanitários. O manuseio errado desses aparelhos podem se tornar um transmissor de
doenças ao ser humano, contaminar a água, solo e os lençóis freáticos, pois os elementos
químicos que compõe os aparelhos ou são valiosos, ou são tóxicos, ou são ambos.
O lixo eletrônico de diversos países desenvolvidos, são enviados para Sher Shah, um
bairro do Paquistão que possui o maior índice de casos de câncer no pulmão e problemas
respiratórios do país, devido a inalação de gases tóxicos que são emitidos durante o processo
da separação das peças.
Trabalhar sem proteção durante o dia todo, tocando em elementos químicos e
respirando fumaça tóxica é prejudicial à saúde, porém infelizmente para muitas pessoas, não
há outra escolha. Este trabalho é o modo de sobrevivência para muitos. A reciclagem do lixo
eletrônico gera metais preciosos como ouro, prata, entre outros onde a venda dos mesmos é
uma forma de sobrevivência para as pessoas que trabalham na reciclagem.
É possível encontrar diversas substâncias tóxicas no lixo eletrônico. O mercúrio,
chumbo, cádmio, belírio, arsênio, BRT e PV podem gerar distúrbios no sistema nervoso,
problema nos pulmões, rins, cérebro e envenenamento. Pesquisadores do Programa de
Pesquisa de Metais Tóxicos desenvolveram uma lista de alguns dos efeitos de algumas das
toxinas que o lixo eletrônico possui sobre o corpo humano.

EFEITOS DAS TOXINAS SOBRE O CORPO HUMANO:

TOXINAS

CONSEQUÊNCIAS

SOBRE

O

CORPO
ARSÊNICO

Problemas na comunicação entre células
Interferir

nos

gatilhos

que

geram

crescimento celular
Pode

contribuir

para

doenças

cardiovasculares, câncer e diabetes, em caso de
exposição crônica.
Afeta a capacidade do corpo de

CÁDMIO

metabolizar cálcio, o que leva a dores ósseas
e

a

ossos

frágeis

e

gravemente

enfraquecidos.
CROMO

Causa

irritações

de

pele

e

é

potencialmente carcinógeno.
CHUMBO

Envenenamento por chumbo pode causar
sérios problemas de saúde, entre os quais
redução da capacidade cognitiva e verbal.
A exposição ao chumbo pode causar
paralisia, coma e morte.

NÍQUEL

Em dosagem alta, é carcinógeno.

PRATA

Provavelmente
manipulá-la

com

causar argirismo,

uma

não

faz

mal,

mas

frequência

pode

doença

causa

que

manchas azuladas permanentes na pele.
COBRE

Pode irritar a garganta e os pulmões e
afetar os rins, o fígado e outros órgãos.

Principais ameaças dos elementos químicos nos seres humanos:

Substâncias tóxicas presentes nos computadores:

Crianças e adultos trabalhando duro em aterros sanitários, triste
realidade em diversos países subdesenvolvidos:

2.2 - O Lixo e o seu destino

Todo ano, cerca de 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico são produzidos. Este
número é mais alto em países desenvolvidos como a Europa e os Estados Unidos, porém não
tem para onde ir e em boa parte, são enviados para a Ásia e África.
Contêineres lotados de computadores, monitores e televisores sendo enviados de
forma ilegal na maioria das vezes a países miseráveis como uma espécie de doação onde
famílias vivem do garimpo das peças para vender para recicladores ou os desmontam para
extrair metais nobres e semi nobres. O lixo eletrônico que não é exportado acaba despejado
em aterros sanitários. Em Gana, no subúrbio de Agnogbloshie existe um dos maiores aterros
eletrônicos do mundo, conhecido como “Sodoma e Gomorra”.
A Greenpeace, uma organização não governamental que atua internacionalmente em
questões relacionadas à preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável mapeou
rotas costumeiras do lixo eletrônico. São elas de Londres até a Nigéria e outra dos Estados
Unidos até a China.
O transporte e destino do lixo eletrônico pelo mundo causa preocupação desde os anos
80, onde ocorreu um grande estouro dos eletroeletrônicos, e o envio em grande quantidade
para os países subdesenvolvidos gerou grande preocupação. Diante dessa situação foi criada a
Convenção de Basiléia, que é um tratado internacional onde seu objetivo principal é fiscalizar
o tráfico do lixo eletrônico no mundo. Aproximadamente trinta anos atrás, este tráfico de elixo já era preocupante. Infelizmente não tem nem comparação a situação atual que é muito
mais grave.
Existem diversas organizações que se interessam pelo problema do lixo
eletrônico.Uma organização sem fins lucrativos chamada Basel Action Network (BAN)
fiscaliza o fluxo do lixo tóxico pelo mundo e no website da organização é possível ver
fotografias de cidades que possuem inúmeras estações de reciclagem. São elas: Guiyu, na
China e Laos na Nigéria. É possível também destacar a e-Waste, uma ONG que disponibiliza

fotos de diversos países e através das mesmas é possível perceber a proporção do problema e
quão prejudicial eles podem ser.

Mapa do e-lixo:

Fotos disponibilizadas no website da BAN:

Accra, Gana (2009)

Crianças vasculham em aterro de lixo eletrônico em Gana, na África:

Guiyu, China (2008)

Guiyu, China (2008)

Mapa com os Participantes da Convenção Basiléia (2004):

2.3 - Empresas Verdes

As empresas verdes são aquelas que se preocupam com o meio ambiente. Reduzir,
eliminar produtos químicos durante a fabricação e o descarte consciente de pilhas e baterias
são medidas que diversas empresas estão adotando para que o meio ambiente não sofra.
O Greenpeace, uma das principais ONGs que lida com questões ambientais criou um
ranking com 18 empresas abrangendo pré-requisitos para que as empresas possam ser
julgadas como “verdes”, ou seja, as empresas que adotam medidas para a preservação do
meio ambiente na sua linha de produção, de venda e de reciclagem.
A criação do ranking da Greenpeace causou certa pressão em empresas grandes que
foram praticamente obrigadas a tomar certas providências, o que foi muito bom. Das 18
empresas avaliadas no ranking, somente uma não apresentou qualquer tipo de evolução. Esta
empresa é a Nintendo, não que seus produtos sejam agressivos ou sejam muito diferentes das
outras marcas. O problema é que não há disponibilidade ou até uma explicação da mesma que
diga para onde vão ou onde é possível destacar um videogame antigo por exemplo. É possível
dizer que não há uma política ambiental na Nintendo.
As outras 17 empresas mostraram grande evolução, em novembro de 2011a líder era a
HP. Outras empresas que vem avançando são a Nokia e a Dell, porém a que se destacou foi a
Apple.
Apesar da posição ruim no ranking à três anos atrás, após certas providências, a Apple
chegou ao 4º lugar do ranking. Ela chegou a desenvolver novos produtos tendo como foco o
meio ambiente. Os produtos “verdes” seguiriam padrões de baixo consumo e energia, além de
matéria-prima que na possuem componentes prejudiciais à saúde. É de suma importância
destacar que estes novos eletrônicos são compostos por materiais que podem ser facilmente
reciclados.

Ranking das empresas mais Verdes:

TOP 10 empresas Verdes:
1º - HP: forte em operações sustentáveis e critérios de energia, mas poderia melhorar
no critério dos produtos verdes. (NOTA: 5.9 / 10)
2º - DELL: é a melhor no critério de energia e tem como objetivo reduzir as emissões
em 40% até 2015. Deixa a desejar no critério dos produtos verdes. (NOTA: 5.1 / 10)
3º - Nokia: É forte em produtos verdes e operações sustentáveis porém perdeu a
liderança sobre os critérios de energia. (NOTA: 4.9 / 10)
4º - Apple: A melhor em produtos verdes e relativamente forte em operações
sustentáveis. Sua fraqueza é energia. (NOTA: 4.6 / 10)
5º - Phillips: Tem muita força no critério de energia limpa. (NOTA: 4.5 / 10)
6º - Sony Ericsson: Grande pontuação em produtos verdes e
sustentável (NOTA: 4.2 / 10)
7º - Sansung (NOTA: 4.1 / 10)
8º - Lenovo (NOTA: 3.8 / 10)
9º - Panasonic (NOTA: 3.6 / 10)

funcionamento

10º - Sony (NOTA: 3.6 / 10)

CAPÍTULO III: REDUZIR, RECICLAR E REUTILIZAR

3.0 – Programas de Recolhimento

O lixo eletrônico pode ser prejudicial a saúde quando não é reciclado de forma correta,
porém pode ajudar muitas pessoas. O produto passando por uma reforma pode ser a única
maneira de uma criança ou jovem carente ter contato com um computador para que possa se
divertir e aprender.
Existem várias empresas que lidam com a reciclagem de eletroeletrônicos e também é
possível fazer doações para organizações que trabalham com a inclusão digital.
A maioria das pessoas não sabe onde jogar aquele celular antigo que não tem mais
uso, os eletrodomésticos ou até mesmo as pilhas, que estão presentes no nosso cotidiano. No
caso dos celulares, o correto é procurar as revendedoras da operadora do celular para que as
baterias possam ser descartas em um local seguro. Os eletrodomésticos podem ser doados a
pessoas carentes ou enviados para locais que possam reutilizar as peças. No caso das pilhas, o
correto é descartá-las em locais de coleta seletiva.
A Descarte Certo é uma empresa que presta serviço de coleta e reciclagem nas lojas do
Carrefour e pela internet. A empresa recicla desde celulares à 9,90 reais até geladeiras à
152,90 reais.
A Universidade de São Paulo (USP) criou um posto de reciclagem chamado Centro de
Descarte e Reúso de Resíduos de Informática (CEDIR). O CEDIR funciona em um galpão
com 400 metros quadrados, na Cidade Universitária, em São Paulo e sua proposta é garantir
que os equipamentos eletroeletrônicos tenham destinação correta, evitando que a natureza seja
prejudicada. Desde sua criação, foram recebidos cerca de 42 toneladas de equipamentos de
pessoas físicas e da comunidade acadêmica. São centenas de CPU’s, monitores, teclados,
estabilizadores, mouses, telefones, impressoras, celulares, cabos, CD’s, câmeras fotográticas,

pilhas, baterias, entre outros. Aproximadamente 1.439 mil monitores, 1.2 mil CPUs e 511
impressoras foram descartados e o CEDIR reformou cerca de 600 equipamentos. É possível
destacar outra vantagem que o CEDIR auxilia, que é o reuso de equipamentos em projetos
sociais, beneficiando comunidades que não tem condições nem acesso para esse tipo de
recurso e também fornece algumas peças de reposição para equipamentos da própria
universidade e no auxílio das pessoas físicas para que possam fazer o descarte de
equipamentos eletrônicos corretamente.
A ONG Lixo Eletrônico e o Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor (IDEC)
listam as principais empresas de informática e celulares, e onde os aparelhos de determinadas
marcas podem ser descartados. É também disponibilizado uma lista com os locais onde pode
ser feita a doação de eletrônicos para reciclagem. A CDI faz um trabalho diferenciado, no
qual ela recebe doações de computadores. Mas para isso acontecer é necessário que o
computador tenha alguns requisitos básicos para que assim ele possa ser reutilizados por
crianças carentes e pessoas que não condição e acesso de um computador. Quando o
computador não possui os requisitos básicos, existe outra solução que é desmontar o
computador. Dessa maneira é possível separar os componentes de metal e plástico, e assim
ambos tenham um descarte correto.
Os programas de recolhimentos estão se expandindo pelo mundo todo e também
muitas empresas permitem que os clientes devolvam alguns de seus produtos quando não são
mais utilizados. É importante sempre verificar se o fabricante do aparelho em questão recolhe
os produtos descartados. Grandes empresas como Dell, Apple, HP, Sony e Toshiba recolhem
alguns de seus aparelhos. Pagando uma taxa de valor baixo, é possível que o aparelho seja
devolvido e assim será completamente reciclado pelo fabricante ou até mesmo reformado para
ser reutilizado.
Nos países desenvolvidos, é comum reciclar o lixo eletrônico em um centro de
reciclagem legítimo. São utilizadas máquinas de alto valor para a reciclagem, elas esmagam
os produtos e os transportam por uma correia móvel. O processo utiliza telas vibratórias e
imãs para atrais os diferentes componentes.

No Brasil, uma opção viável é procurar os centros de reciclagem autorizados ou
instituições que trabalham com comunidades carentes e fazem um bom uso do
eletroeletrônico tanto montado como desmontado.

Onde descartar seu eletroeletrônico que não tem mais uso? Onde buscar mais
informações?


CDI : recebe doações de computadores tendo alguns requisitos básicos



PONTOS DE COLETA SELETIVA: estão espalhados pelas cidades



CEDIR – posto de reciclagem da USP



FABRICANTE DO APARELHO: atualmente grande parte dos

fabricantes recolhem seus produtos para fazer a reciclagem completa ou até mesmo
uma reforma para que possa ser reutilizado


OPERADORAS DE CELULAR: a grande maioria recolhe seus

aparelhos celulares


SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE: disponibiliza em seu website

dicas e locais mais próximos para encaminhar o seu lixo eletrônico (http://www.ambiente.sp.gov.br/mutiraodolixoeletronico/dicas_locais.htm)


E-LIXO: um website que é uma ferramenta de busca, desenvolvida para

o mapeamento e cadastramento de postos de coleta e reciclagem de lixo eletrônico em
todo Brasil — (http://e-lixo.org/)
Websites de empresas que coletam gratuitamente, em São Paulo, eletroeletrônicos:
http://www.coletadelixoeletronico.com.br/?pg=servicos
http://lixoeletronico.tv.br/servicos.html

Empresa na California de reciclagem eletrônica:

Site e-lixo – digitando um endereço é disponibilizado os postos de coleta mais
próximo:

Banners
eletroeletrônicos:

de

empresas

que

recolhem

gratuitamente,

em

São

Paulo,

3.1 – Soluções que podem ser aplicadas no Brasil

É natural que os países desenvolvidos possuam mecanismos e métodos superiores aos
paísesm em desenvolvimento. A Suiça é um dos países líderes mundiais em reaproveitamento
do lixo eletrônico. O preço dos eletroeletrônicos possui um reajuste devido a uma taxa de
reciclagem. Os recursos recolhidos na venda dos eletroeletrônicos são administrados pela
Swico, que é um sistema que foi concebido pela Associação de Importadores e fabricantes
para a reciclagem de equipamentos eletroeletrônicos. A Swico reciclagem consiste em
recuperar matérias-primas e na eliminação de poluentes de acordo com as normas ambientais.
Esse sistema está em vigor há 15 anos e coleta 15 quilos de resíduos eletrônicos por habitante
por ano. A Suiça também possui outras associações semelhantes para eletrodomésticos,
baterias e lâmpadas. Estima-se que entre 80% e 90% do entulho eletrônico no país sejam
reciclados.
A União Européia se preparou e aprovou leis que seguem a Convenção de Basiléia e
proíbe os casos de exportação de lixo perigoso para países em desenvolvimento. Foram
criadas também regras que incluem a responsabilidade das empresas por todo o ciclo de seus

produtos. Empresas que vendem produtos para os países participantes da União Européia que
não cumprirem a lei, serão responsabilizadas.
O reaproveitamento bem feito de equipamentos pode ser muito bom. O Japão,
atualmente acumula três vezes mais ouro, prata e metal do que o mundo usa anualmente. O
mercado de reciclagem do lixo eletrônico só tende a crescer. É estimado que suba dos 5,7
bilhões de dólares para 15 bilhões de dólares até 2014.
Electronic Manufacturers Recycling (MRM) foi criada em uma parceria entre a Sharp,
Toshiba e Panasonic. O objetivo é que os consumidores dos Estados Unidos possam retornar
seus gadgets para reciclar sem nenhum custo. A MRM começou com 280 pontos de coletas
no país tendo no mínimo um ou dois pontos em cada estado. A meta era chegar em até 800
pontos no ano de 2011. É possível descartar televisores, videocassetes, computadores, laptops,
MP3 players e celulares sem qualquer custo. Produtos de outros fabricantes são aceitos porém
alguns desses produtos podem ter um custo. O diferencial da MRM para as outras empresas
que realizam este trabalho é que a mão-de-obra não será realizada por prisioneiros e muito
menos ocorrerá exportação do lixo eletrônico para países subdesenvolvidos.
Segundo Steiner, Diretor do Pnuma se certas providências forem tomadas e houver um
planejamento do futuro no qual, muitos países que sofrem com o desafio eletrônico, o
transforme em uma oportunidade eletrônica. Com um planejamento eficiente, problemas de
saúde serão evitados, índices de reciclagem de lixo eletrônico nos países em desenvolvimento
podem gerar empregos, haverá redução na emissão de gases de efeito estufa e recuperar uma
ampla gama de metais valiosos.
O Brasil é um país com grande potencial de introduzir tecnologias de ponte em
reciclagem. Isso acontece devido ao pequeno setor informal em manejo de lixo eletrônico,
diferente de países grandes como a China. Existem outros países que a situação é semelhante
à do Brasil, como por exemplo a Colômbia, o México, Marrocos e África do Sul.
Em 2009, o Governador do estado de São Paulo criou uma lei para estabelecer regras
para a reciclagem dos componentes eletrônicos. Infelizmente a lei não foi aprovada pois
geraria empecilhos para a maioria das empresas, que acabariam migrando para outros estados.
A lei deveria ser aprovada e seguida como um modelo para o país todo. As empresas
deveriam se responsabilizar pelo seus produtos durante toda a vida útil do aparelho. Com isso,

os consumidores teriam mais pontos de coletas de equipamentos, existiria uma cobrança
maior por melhores serviços e a reciclagem seria garantida, fazendo com que a longo prazo o
produto se barateasse.

Logo da associação de importadores e fabricantes da Suiça, Swico
recycling:

Parceria de três grandes empresas gerou a MRM:

3.2 – Soluções que já estão sendo aplicadas no Brasil

O Brasil é um dos países que mais sofre com o problema do lixo eletrônico. Apesar de
estar um passo atrás de muitos países desenvolvidos, o Brasil tem tomado certas providências,
e com o tempo está se modernizando e se esforçando para chegar ao mesmo patamar dos
países de primeiro mundo.

A Dell, uma multinacional americana, desde 2006 oferece um sistema de coleta
eletrônico agendada via internet aos clientes brasileiros. O processo é simples, o cliente
embala o equipamento que tem para descartar e uma transportadora leva os resíduos para a
reciclagem. A HP, uma outra grande empresa, oferece cerca de 55 centros de coletas
espalhadas por todo Brasil. No caso do centro de coleta ser de difícil acesso, a coleta é
realizada em casa. No ano de 2009, a HP reciclou no Brasil 750 toneladas de plástico, 2
toneladas de baterias, 370 mil cartuchos de tintas e 75 mil toners. Os cartuchos coletados são
reutilizados para a fabricação de novas impressoras, onde cerca de 50% de plástico é
reciclado. Em 2009, a Vivo criou uma campanha chamada “Recicle seu celular”. A operadora
recebeu seus aparelhos antigos e os destinou para a reciclagem, na época eram cerca de 3400
postos de coleta espalhadas por todo Brasil.

Algumas empresas como a Xerox, utilizam outro tipo de processo que é a
remanufatura de máquinas usadas. As máquinas são pintadas, as peças danificadas são
substituídas e elas voltam para o mercado. Este processo depende do tipo do equipamento, os
modelos de alto volume tem 100% das máquinas reaproveitadas. O diretor executivo de
logística e distribuição e de facilities da Xerox diz que é este processo além de ser econômico,
é uma prática sustentável.

A Vertas é a pioneira na America Latina com equipamento europeu de ponta que atua
de forma sustentável em seus processos de reciclagem, gerando novos recursos e matérias

primas de qualidade que voltam ao ciclo produtivo. O interessante da Vertas é que a
preocupação com a sustentabilidade vai além do processo de reciclagem mas sim no dia a dia.
O meio ambiente é a grande preocupação da empresa que adota princípios que beneficiam o
mesmo como a iluminação e ventilação natural, reduzido consumo de água, materiais
reciclados e ou reutilizados, entre outros.

Leis para tratar o lixo eletrônico no Brasil surgiram há apenas três anos. Após
aproximadamente vinte anos de muita luta e discussão, foi sancionada a lei federal que
instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, definindo o descarte de diversos tipos de
lixo, entre eles o lixo eletrônico. A lei se destaca em dois pontos. São eles: obrigação de criar
sistemas de logística reversa e a definição de que a responsabilidade pelo descarte correto é
compartilhada entre fabricantes, importadores, distribuidores e consumidores.

Produto remanufaturado:

Banner da Política Nacional dos Resíduos Sólidos:

Equipamento diferenciado da Vertas, similar aos europeus:

Processo de reutilização, reciclagem e renovação da Dell:

CONCLUSÃO
O lixo eletrônico vem desempenhando um importante papel na atualidade. A tendência
é que com o passar do tempo a preocupação com este assunto só aumente. Lixo eletrônico é o
conjunto de todos aqueles eletroeletrônicos que não tem mais uso e que, na maioria das vezes,
são descartados de forma errada. Muitas vezes essa situação ocorre devido à falta de
informação de não saber onde descartar esse equipamento ou até mesmo por descaso dos
consumidores.
O problema do lixo eletrônico cresce abundantemente e um dos fatores primordiais
deste é a tecnologia. Os consumidores estão trocando de celulares e computadores em média
de dois anos e não pelo equipamento não funcionar bem, e sim pelo desejo do novo, de querer
sempre estar atualizado. Em outras palavras, a tecnologia pode ser vista como o vinho e o
consumidor como a água, isto quer dizer que sem a água não há vinho, o que quer dizer que a
tecnologia é feita com o propósito de ser adquirida sempre.
No decorrer do trabalho notamos que, para alguns, a reciclagem do lixo eletrônico é
um modo de sobrevivência, uma forma de preservar o planeta Terra e as pessoas enquanto
que, para outros, é só mais um contêiner exportado para um país subdesenvolvido no qual
atinge tanto a população local, como o ambiente. A questão é que se nenhuma providência for
tomada, pessoas continuarão adoecendo, o ambiente continuará sendo prejudicado e a
situação do lixo eletrônico no Brasil e no mundo chegará a um impasse insolucionável.
Contudo, pessimismo a parte, existem soluções possíveis para o problema. Mas, para
que elas sejam postas em prática, é necessária a conscientização dos produtores do lixo
eletrônico, isto é a população, e investimento em capital (dinheiro). Com esses dois
elementos, a reciclagem seria possível, o meio ambiente preservado, empregos criados para a
resolução do problema, entre outros.
Ademais, tomamos como exemplo a Suíça, onde o preço dos eletroeletrônicos possui
um reajuste devido a uma taxa de reciclagem. Trata-se de um dos países líderes mundiais em
reaproveitamento do lixo eletrônico, chegando a coletar cerca de quinze quilos de resíduo
eletrônico por habitante por ano.

Por fim, o trabalho expôs muitas soluções que podem ser aplicadas no Brasil e
soluções que já são aplicadas. Já existem milhares de postos de coleta espalhados pelo Brasil
todo, nos Estados Unidos é possível que os consumidores retornem seus eletrônicos sem
nenhum custo, entre outros. O ideal é que o lixo eletrônico seja exterminado, mas para isso é
necessário tempo, conscientização e investimento. Seria um sonho que todos esses problemas
acabassem e que todos os países chegassem ao mesmo nível da Suíça, por exemplo.
Agora, fato é que a política vem falando muito em sustentabilidade, meio ambiente, entre
outros temas ecológicos e a tentativa de preservar o mundo de problemas como o lixo
eletrônico. Verdade seja dita, será que a população global não sabe de tudo isso? Será que é
necessário ficar repetindo inúmeras vezes que é preciso se conscientizar, mudar a atitude e
tudo mais? Ou devemos atribuir a conscientização à cultura do país? O que quero dizer é que,
países desenvolvidos, com estrutura educacional adequada, isto é, nível excelente de ensino,
já vêm buscando solucionar esse tipo de problema enquanto que países subdesenvolvidos
deixam o problema evoluir até que não tenha solução possível. Acredito que entra em pauta a
população em termos de cultura, ou seja, em ser ou não civilizada o suficiente para agir.
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Capítulo 1.1

O crescimento imobiliário.

“Não há como um pais se desenvolver sem um mercado
imobiliário.”
O setor tem um grande potencial quando se movimenta, e
consequentemente cria uma forte reação na economia. Isso ocorre
porque qualquer atividade econômica acaba passando, direta ou
indiretamente pelo setor imobiliário. Além de ser incentivado pelo
governo por ser um setor com maior impacto na geração de empregos, e
para o governo é estratégico manter esse setor aquecido em ano de
eleição.
A industria imobiliária brasileira tem um comportamento cíclico
influenciado pelo cenário macro-econômico interno, bem como fatores
demográficos e sócios-culturais. A maior disponibilidade de crédito
imobiliário, o crescimento da populaçãoe as menores taxas de juros
contribuem para impulsionar a procura de imóveis.

Capítulo 1.2

Por que houve o crescimento imobiliário?

Devido uma alteração no Código Civil Brasileiro que melhorou as
garantias das instituições financeiras neste tipo de aplicação, e em
consequência as instituições financeiras obtiveramum grande interesse
no setor imobiliário para investimentos desde 1997.
Até 1997 os financiamentos imobiliários eram garantidos por
hipoteca. A hipoteca viria caso o comprador não conseguisse arcar com
suas dividas com o imóvel, o financiador poderia tomá-lo de volta após
longas batalhas judiciais. Com a lei 9514/97 os financiamentos
imobiliário passaram a ser garantidos pela alienação fiduciária que, além
de reduzir os trâmites burocráticos para a retomada do imóvel, permite
que o financiador cubra os valores depreciativos do investimento. O
resultado foi um aumento na confiança de ambos os agentes
(financiador e financiado) e no percentual dos valores dos imóveis
financiados, que eram de até 47% do valor do imóvel passaram a atingir
62%.
As duas principais fontes de renda utilizada para investimentos
imobiliários são o FGTS e a Caderneta de Poupança. Enquanto o FGTS
é utilizado no financiamento de pessoas físicas e programas
habitacionais, a poupança tem 65% de sua reserva separadas para o
investimento obrigatório em financiamentos imobiliário. Este percentual
corresponde a 170 bilhões de reais disponíveis para este tipo de
operação, dos quais apenas 70 bilhões estão alocados em
financiamentos. Ou seja, associadas a fatores como a estabilidade
econômica e a redução na inadimplência, estas reservas tomam as
perspectivas do crescimento imobiliário promissoras.
O desempenho econômico brasileiro nos últimos anos foi
fortemente impactado pela inflação, taxas de juros e incertezas quanto à
continuidade da política econômica.
O Brasil apresentou elevadas taxas de inflação em diversos períodos da
sua história. A inflação e as medidas destinadas a combatê-la resultam
normalmente na diminuição da renda da população e,
conseqüentemente, da expansão da atividade econômica. Aumentos
nas taxas de inflação afetam o mercado imobiliário na medida em que
reduzem a atividade econômica, o consumo e o investimento.
O nível da taxa de juros tem forte influência nas decisões de consumo
das pessoas e nas decisões de investimento das empresas. Na medida
em que há influência na liquidez dos meios de pagamento, o controle

das taxas de juros gera efeitos diretos na demanda de bens duráveis e
de consumo e, por conseqüência, na aquisição de imóveis.
Em 2008, a economia mundial enfrentou uma das mais graves crises
financeiras dos últimos 80 anos. As instituições mais sólidas do planeta
não foram poupadas desse impacto, e muitas só permanecem hoje em
atividade graças a um esforço governamental em alimentar o mercado
com uma grande oferta de crédito.
Tendo, porém, se mostrado resiliente aos impactos da crise financeira
global em relação a outros países, o Brasil se apresenta como uma
grande referência dentre os distintos modelos econômicos ao redor do
globo. Indicadores macroeconômicos favorecem essa posição: redução
da taxa de desemprego, aumento da massa salarial, tendência de queda
da taxa básica de juros, aumento da atividade industrial e o PIB
destacaram o país como um sólido palco de crescimento e
oportunidades.
A injeção de recursos externos também se mostra cada vez mais intensa
no mercado brasileiro. Um exemplo disto foi a conquista, em 2008 e
2009, do grau de investimento do Brasil pelas 3 mais importantes
agências de rating do mundo, fazendo com que investidores
estrangeiros adquiram maior inclinação ao risco x retorno oferecido pelo
Brasil.
O setor imobiliário, o qual foi fortemente atingido pelas incertezas
geradas pela crise global de 2008 retomou o crescimento desde 2009,
beneficiado pela liberação de incentivos de crédito por parte do governo,
baixo nível de desemprego, aumento da renda familiar, disponibilidade
crescente de crédito por parte dos bancos públicos e privados e
aumento da confiança do consumidor - segundo ICC (Índice de
Confiança do Consumidor, medido pela FGV).
Investidores institucionais também voltaram a se interessar pelo setor de
Real Estate. Com os fortes fundamentos econômicos a favor do país e
do setor, fundos de investimentos vislumbram maiores retornos ao
investir no setor imobiliário. Não é mais o tempo de se investir em
aplicações financeiras e, com a taxa básica de juros reduzida,
aplicações em segmentos em pleno aquecimento faz do atual cenário
um grande indicador de otimismo para o setor.

Capitulo 1.3

Fatores demográficos, sócios-culturais e a demanda imobiliária.

O crescimento da população brasileira, a elevada porcentagem de
jovens, o declínio do número de habitantes por domicílio e a preferência
sócio-cultural pela casa própria são elementos combinados que
suportam um elevado potencial de demanda potencial por imóveis
residenciais no Brasil nos próximos dez anos.
De acordo com o IBGE, de 2000 até 2010, a população do Brasil
cresceu de 169,8 milhões para 190,8 milhões de habitantes,
representando uma taxa de crescimento anual composta de 1,17%.
Esse número ultrapassa as taxas de crescimento anual composta da
população dos principais países ocidentais europeus, como Alemanha,
Reino Unido, Itália, França e Espanha, com média de 0,28% de 2000 até
2007, e a taxa de crescimento populacional dos Estados Unidos da
América que foi de 1,12% a partir de 2000 até 2007, conforme divulgado
pelo censo norte-americano (US Census Bureau).
A população jovem do Brasil em termos absolutos proporciona um
potencial elevado de demanda por imóveis nas próximas duas décadas.
Em 2010, a população com menos de 25 anos representava 42,0% da
população total do Brasil.
O gráfico abaixo indica a distribuição populacional brasileira por
idade, segundo dados do IBGE referentes a 2010.

Outro indicador é a diminuição no número de habitantes por
domicílios. Em 1970, o número médio de habitantes por domicílio era de
5,28. Em 2010, esse número caiu para 3,3. A redução deu-se
principalmente em razão do declínio no número médio de crianças por
família.
O aumento do número de domicílios com um único indivíduo
também contribuiu para a redução da média. Em dez anos, a
porcentagem dos domicílios com um único habitante aumentou de 7,5%
para 10,2% do número total de domicílios.
Ainda, conforme estudo realizado pela Fundação João Pinheiro,
instituição de pesquisa aplicada ligada ao Governo do Estado de Minas
Gerais desde 1969, em 2007, o déficit brasileiro era de 6,273 milhões de
unidades habitacionais, sendo que a maioria do déficit habitacional
concentrava-se nas classes D e E:

Final
ment
e, a representativa participação de moradias próprias no total de
moradias no Brasil reflete a preferência sócio-cultural da população
brasileira por moradias próprias. Segundo dados do IBGE, apesar da
elevada taxa de juros na década de 90, o percentual de moradias
próprias no total de moradias aumentou de 70,8% para 73,7% de 1993
até 2003, enquanto o percentual de moradias alugadas diminuiu de
15,3% para 15,0% e o de moradias cedidas (que envolvem a
transferência da propriedade de uma parte à outra) caiu de 13,4% para
10,7%. A menor proporção de domicílios próprios foi a da Região
Centro-Oeste (66,4%).
Estima-se que a combinação de todos esses fatores deverá
contribuir para uma sucessiva e contínua demanda por novas moradias

no Brasil.

Capítulo 1.4

Maior disponibilidade de crédito.

A construção de empreendimentos residenciais não crescia de
maneira significativa ao longo dos anos, o que se deve, em parte, à falta
de disponibilidade de crédito no setor da construção. Com a incidência
de altas taxas de juros e escassez de financiamentos de longo prazo,
ocasionou-se uma falta de crédito disponível, dificultando o
financiamento de novas residências pela população.
Em 2005, particularmente no segundo semestre do ano, o setor
imobiliário apresentou sinais de aquecimento. De acordo com dados do
BACEN, o financiamento para o setor cresceu 60% em relação a 2004,
crescimento este gerado principalmente por medidas do BACEN que
exigiram que os bancos aumentassem o volume de suas carteiras de
crédito imobiliário, e de nova regulamentação em benefício dos
credores.
Ainda com base em dados do BACEN, o volume de financiamento
de imóveis residenciais, no primeiro trimestre de 2006, foi 74% maior do
que no mesmo período do ano anterior, e, no período de 12 meses findo
em 28 de fevereiro de 2006, o volume de financiamento hipotecário foi
67%maior do que o período de 12 meses findo em 28 de fevereiro de
2005.
Nos últimos anos, o setor de construção foi caracterizado por
grande aquecimento principalmente em função do aumento de

concessões de crédito. O número de imóveis financiados adquiriu maior
peso, o que fez com que o acesso a novas residências pela população
fosse facilitado.

A tabela abaixo apresenta o volume de financiamento para o setor
imobiliário de 2000 a 2010:
O segundo semestre do ano de 2008, porém, sofreu grandes
influências do que seriam os impactos gerados pela crise financeira
mundial, fazendo com que não só o setor imobiliário, mas toda
economia brasileira enfrentasse uma brusca freada de oferta de crédito.

Passado o período crítico, sinais de melhora são observados para

o ramo imobiliário e, com a recuperação da economia e a volta do
crédito, observa-se uma grande retomada de movimento dentro do
business. A seguinte tabela demonstra dados mensais de 2009 e 2010:

Capítulo 2.1

Porque existe a falta de moradia em São Paulo?
O acesso à moradia adequada não é uma realidade para todos.
Bilhões de pessoas vivem em condições precárias no mundo, inclusive
nos países ricos. No Brasil, esse direito está assegurado também pela
Constituição, mas o déficit habitacional é estimado em cerca de 7,9
milhões de lares
O direito à moradia está mais do que assegurado no papel - na
Constituição de 1988 e legislações posteriores, incluindo o Estatuto da
Cidade e a garantia da função social das cidades e da propriedade. Este
tema foi objeto de estudo recente do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), que faz um balanço dos 20 anos da Constituição de
1988 em diversas áreas. Frente ao perfil político das constituições
anteriores, orientadas preponderantemente por valores liberais (1891),
corporativistas (1934), desenvolvimentistas (1946) ou autoritárias (1937
e 1967) acerca das funções do Estado, a Constituição de 1988 é
considerada por muitos como a "Constituição cidadã", devido aos
avanços significativos no que se refere aos direitos sociais, observa
Valdemar Araújo, professor do Departamento de Ciência Politica da
Universidade Federal da Bahia e pesquisador visitante do Ipea.
No artigo sexto do capítulo dedicado aos direitos sociais, está
explicitado que "são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição". "Trata-se de uma ampla gama de direitos que
envolvem não apenas as políticas sociais em seu sentido mais restrito,
mas também grande parte das denominadas políticas urbanas, como
habitação, saneamento e transporte urbano, incluídas dentro do
conceito de direito à moradia em sentido amplo e tidas pela Constituição
de 1988 como serviços públicos de caráter essencial", sublinha Araújo.
Entretanto, os avanços ocorridos na legislação de direito à moradia
a partir da Constituição de 1988 não se traduziram em avanços
concretos nas condições de habitação e acesso a serviços urbanos da
população brasileira. "Os resultados estão aquém do esperado, a
começar pelo déficit habitacional estimado em cerca de 7,9 milhões de
moradias. Ainda existe no País um conjunto de necessidades
habitacionais não satisfeitas, que configuram violações do direito à

moradia, afetando, sobretudo, as camadas mais pobres da população e
os residentes em assentamentos humanos precários. Nas zonas
urbanas brasileiras ainda há 54,6 milhões de brasileiros que convivem
com pelo menos um tipo de inadequação habitacional", frisa Maria da
Piedade Morais, coordenadora de Estudos Setoriais Urbanos do Ipea.
Os principais componentes dessa inadequação habitacional
referem-se ao déficit de esgotamento sanitário que ainda atinge 30
milhões de moradores das cidades, seguido do déficit de água
canalizada por rede geral, com 13,8 milhões de pessoas.
Apesar das mazelas sublinhadas, o cenário brasileiro habitacional
registrou melhorias importantes. Entre as ações de destaque está o
crescimento do volume de recursos disponíveis para o setor durante o
governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, incluindo verbas
orçamentárias e mudanças nas regras do sistema bancário para
aumentar a oferta de crédito na área habitacional. Segundo Maria da
Piedade, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para as
Favelas simboliza a ampliação dos investimentos em infraestrutura
urbana e assentamentos nos últimos anos, além do recém-anunciado
programa Minha Casa, Minha Vida, que pretende ser a maior ação para
construção de unidades habitacionais, com a meta de alcançar 1 milhão
de moradias nos próximos anos. Sem falar no Estatuto da Cidade,
reconhecido como um dos mais avançados do mundo, e no Plano
Nacional da Habitação (PlanHab), que será lançado no segundo
semestre deste ano pelo Ministério das Cidades.
Quando esses dados são analisados segundo a faixa de renda per
capita e cor/raça, fica nítido que os problemas habitacionais no Brasil
estão concentrados nas camadas mais pobres e que, apesar de os
fatores serem diversos, todos estão relacionados à profunda
desigualdade social. "Acesso à água e esgoto sempre foi muito bom
para quem está no topo da pirâmide social", comenta Maria da Piedade.
Os números do Ipea [Leia mais na seção Indicadores] mostram
que as desigualdades raciais diminuíram, mas ainda são muito
elevadas, pois 74,1% dos brancos possuem moradia adequada,
enquanto a adequação entre negros e pardos era de apenas 56%, uma
diferença de mais de 18 pontos percentuais. Quando esse quadro é
recortado pelas faixas de renda per capita, também fica evidenciado que
nos 15 anos abrangidos pela comparação (de 1992 a 2007), quem
ganha acima de cinco salários mínimos per capita sempre morou em
boas condições, com níveis de adequação em torno de 88,5%. Já na
faixa de renda de até meio salário mínimo, em 1992, só 25,5%
conseguiam morar bem, contra 42,7% em 2007.

"O enfrentamento dessa realidade impõe muitos desafios. A
começar pela exigência de políticas habitacionais e urbanas que vão
além - ou seja, se constituem em políticas sociais com fortes
componentes de educação, geração de emprego e renda, além da
redução da violência", ressalta Maria da Piedade. As iniciativas voltadas
à moradia precisam ser integradas com as demais políticas
governamentais. Embora reconheça que ao longo da história brasileira
os governos enfatizaram o financiamento da casa própria - "em termos
de coesão social acreditava-se que era importante transformar o cidadão
em pequeno proprietário" -, a técnica do Ipea defende uma maior
diversificação dos benefícios no âmbito das políticas habitacionais e
urbanas.
Se a questão habitacional está ligada ao mercado de trabalho e as
pessoas querem morar perto das oportunidades de emprego e renda,
portanto, nem sempre é a solução financiar uma casa ou apartamento
nos condomínios distantes das fábricas. "Crédito para ampliar uma casa
já existente, para abrigar jovens que se casam e não querem continuar
morando com os pais, ou uma Bolsa Aluguel, com subsídios para
locação de imóveis, inclusive por parte de jovens estudantes que
necessitam se deslocar de uma cidade para outra, poderiam ser a saída
para reduzir a alta incidência de coabitação existente no País",
argumenta Maria da Piedade. Cálculos do Ipea para 2007 mostram que
56,3% das famílias que coabitam o fazem por falta de recursos
financeiros e que 62,4% das famílias nessas condições gostariam de se
mudar para outro domicílio. Os dados também mostram que a parcela
que gasta mais de 30% da renda com aluguel dobrou: passou de 1,7%
para 3,4% dos brasileiros residentes em áreas urbanas.
Segundo o raciocínio da técnica do Ipea, a urbanização das
favelas existentes é relevante, mas a prevenção do surgimento de novas
também deveria estar contemplada nas políticas atuais. Da mesma
forma, aperfeiçoar as condições habitacionais da população pobre,
negra, dos residentes no Norte, Nordeste e nas zonas rurais - os mais
atingidos pelo déficit habitacional - requer a criação de novas formas de
acesso à moradia mais adequadas à renda, ao ciclo de vida e às reais
necessidades destes segmentos sociais, tais como: regularização e
urbanização de favelas, recuperação de moradias em áreas centrais,
empréstimos para ampliação e reforma, microfinanças para a habitação,
subsídios diretos à população, dentre outras.
"Uma política habitacional bem-sucedida deve ser diversificada,
com a oferta de diferentes soluções, capazes de satisfazer às diferentes
necessidades das famílias brasileiras. Nesse sentido, a moradia de

aluguel assume importância principalmente para os mais jovens que
buscam o primeiro emprego em um mercado de trabalho cada vez mais
volátil e com elevado grau de informalidade", completa a técnica. Na
área do saneamento básico, o maior desafio diz respeito à
universalização da cobertura dos serviços nas regiões - e para as
pessoas - mais carentes, sobretudo no que se refere ao esgotamento
sanitário. Para isso, além da dinamização dos investimentos no setor de
saneamento, como vem ocorrendo desde 2007 com o PAC, maior
atenção deveria ser dada à oferta de saneamento em áreas rurais,
pequenos municípios e periferias metropolitanas.
A essa linha de pensamento faz coro a relatora da ONU para a
Moradia Adequada. Na avaliação de Raquel Rolnik, a política
habitacional não pode se restringir ao acesso à casa própria - algo que,
segundo ela, sempre marcou a ação governamental brasileira. "Existem
várias possibilidades para garantir moradia digna. Em alguns países o
carro-chefe dessas políticas é o subsídio ao aluguel ou a urbanização de
lotes", sublinha. Ela também compartilha da ideia de que o País fez
avanços significativos nos últimos anos na área habitacional, mas ainda
existem problemas graves a serem superados.
"Quando me perguntam se estamos piores ou melhores do que o
resto do mundo, não há como fugir da resposta óbvia: algumas nações
estão muito piores e outras melhores, mas pertencem a países
desenvolvidos, com outra trajetória histórica", assinala. Entre as
conquistas institucionais e jurídicas feitas por aqui, ela assinala o
reconhecimento do direito à moradia - sacramentado juridicamente na
Constituição, Estatuto da Cidade, na legislação acerca da função social
da propriedade, PAC para as Favelas e agora nos subsídios para o
Minha Casa, Minha Vida. E há também os desafios. Segundo ela, o País
não conseguiu implementar vários instrumentos legais, caso da
regularização fundiária, importantes para produzir, de fato, moradia
adequada. "Temos um relevante caminho andado, mas também
avistamos enormes desafios pendentes", completa.

Capitulo 2.2

Dificuldades.

Para a professora titular da USP, formuladora da proposta de
criação do Ministério das Cidades e ex-secretária executiva da pasta,
Ermínia Maricato, o modelo de habitação vigente no País - dotado de
uma série de avanços em relação ao passado - pode ser aprofundado
com algumas medidas. "Dar continuidade ao esforço de ampliação de
subsídios concentrados no combate do déficit habitacional e à queda na
taxa de juros são condições para ampliar o mercado em direção à classe
média e subsidiar apenas as baixas rendas", ressalta. As iniciativas
tomadas a partir de 2004 para incorporar tecnologia e aumento de
produtividade na construção civil também devem ser mantidas.
Outra sugestão é implantar o Sistema Nacional de Habitação de
Interesse Social e incorporar a ele governos estaduais e municipais,
criando uma estrutura institucional federativa necessária para a
implementação de uma proposta nacional de construção massiva e
participativa de moradias para as camadas de baixa renda. E também
manter vivo o Programa Nacional de Regiões Metropolitanas, garantindo
condições (institucionais, urbanas, fundiárias, imobiliárias e de
infraestrutura) para a ampliação, recuperação e regularização do parque
habitacional brasileiro.
Ermínia defende ainda a retomada do interrompido Plano Nacional
de Desenvolvimento Urbano para definir parâmetros que orientem a
aplicação dos recursos federais ou recursos sob gestão federal, no
território brasileiro. "Os ministérios da Cidade, Desenvolvimento,
Trabalho e Emprego e a Caixa Econômica Federal devem compartilhar a
regulação do Banco Central sobre a aplicação dos recursos do Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), perseguindo a meta de
ampliar os investimentos do mercado privado para o acesso pelas
classes médias com rendas situadas acima de cinco salários mínimos, o
que perfaz apenas 8% do déficit habitacional", argumenta.
Ainda de acordo com a acadêmica, a maior dificuldade a ser
enfrentada é a possibilidade de elevação dos preços da terra e dos
imóveis, alimentada pela injeção dos atuais investimentos financeiros
destinados à produção e compra da moradia. Os antídotos a esse
fenômeno estariam na aplicação, pelos municípios, da função social da

propriedade prevista no Estatuto da Cidade - cuja aplicação depende em
grande parte do Plano Diretor; do IPTU progressivo previsto na emenda
constitucional nº 29; na aplicação de zoneamento especial para garantir
um estoque de terras para moradia social.
Ermínia destaca que os conjuntos habitacionais resultantes desse
aumento de investimentos podem ter impactos negativos sobre o
mercado de terras urbanas locais, sobre a sustentabilidade ambiental e
sobre o custo da infraestrutura urbana, além de submeter os moradores
a muitos sacrifícios caso sua localização repita erros que foram muito
comuns durante a vigência do BNH (1964/1986), entre os quais remeter
a população para áreas distantes do tecido urbano consolidado.
Existem ainda outras iniciativas que visam a assegurar a
sustentabilidade econômica, ambiental e urbana, e a qualidade das
moradias financiadas. Uma delas é compatibilizar a legislação
urbanística com a legislação ambiental e legislação de acessibilidade
envolvendo os ministérios das Cidades, Meio Ambiente e a Comissão
Nacional de Desenvolvimento Urbano do Congresso Nacional. Outra
mudança na legislação se faz necessária para dar segurança jurídica e
financeira à produção privada não lucrativa da moradia social por meio
de atividade associativa e cooperativa.
Ao lado de tudo isso, entretanto, Ermínia ressalta que é preciso
desenvolver ações de capacitação e desenvolvimento tecnológico,
voltadas especialmente para o setor de construção civil.
Todas essas demandas estarão contempladas pelo Ministério das
Cidades, no Plano Nacional de Habitação (PlanHab). Um dos
instrumentos previstos para a implantação da nova Política Nacional de
Habitação, o PlanHab é ao mesmo tempo um plano estratégico de longo
prazo e um plano de ação, com propostas operacionais que deverão ser
implementadas no curto, médio e longo prazo, explica Nabil Bonduki,
professor da FAU/USP, um dos membros da equipe que elaborou o
programa. Por isso, as estratégias de ação e as etapas do plano se
articulam à elaboração dos Planos Plurianuais (PPAs) a cada quatro
anos e até o ano de 2023 (2011, 2015, 2019 e 2023), devendo ser
revisto nos mesmos intervalos, a partir de uma avaliação do período
anterior e da análise dos novos cenários e projeções, capazes de
orientar o período seguinte.
Os eixos do PlanHab são financiamentos e subsídios; arranjos e
desenvolvimento institucional; cadeia produtiva da construção civil; e
estratégias urbano-fundiárias.

Capitulo 2.3

Visão do mercado e da sociedade civil.

O setor da construção civil recebeu bem o programa habitacional Minha
Casa, Minha Vida, considerando que sua concepção atingia diretamente
a demanda latente por moradia e, ao facilitar a compra de imóveis, o
governo havia criado um novo nicho de mercado para o segmento. A
preocupação dos empresários, no entanto, ficou centrada na execução
das ações - o sucesso do pacote dependia de um esforço do Ministério
das Cidades e da Caixa Econômica Federal (CEF) para detalharem o
programa e regulamentá-lo - além da articulação junto aos estados e
municípios no procedimento de aprovação dos projetos, essa
engenharia seria responsável por ditar o ritmo das obras.
Um balanço feito pela Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC) indicou que, após um mês de funcionamento, o
programa tem 270 projetos analisados pela Caixa Econômica Federal. O
levantamento revela que as construtoras pediram financiamento para 55
mil moradias até agora. Os dados da CEF, atualizados até o dia 8 de
maio, mostram que os 270 projetos em estudo se referem ao
financiamento de 46.859 moradias. Segundo a Caixa, os dados da CBIC
são mais atualizados.
Dos projetos em estudo, 37 pedem o financiamento de 11.198

moradias para mutuários com renda entre zero e três salários mínimos.
Nessa modalidade, o subsídio do governo federal é quase total. O
mutuário paga uma prestação mínima de R$ 50 e ainda tem garantia de
não perder o imóvel mesmo que fique inadimplente. Outros 120 projetos
em análise pela Caixa pedem o financiamento de 18.581 moradias para
mutuários com renda entre três e seis salários mínimos. Para esse
grupo de mutuários, o programa subsidia o valor da prestação, e a taxa
de juros do financiamento varia entre 5% e 6% ao ano. Esses mutuários
também têm acesso ao fundo garantidor, que permite inadimplência por
até 36 meses. Outros 113 projetos do total de 270 em análise pela Caixa
pedem financiamento de 17.354 habitações para mutuários com renda
entre seis e dez salários mínimos.
A maior parte dos projetos no programa está concentrada na
região Sudeste. O presidente da CBIC, Paulo Safady Simão, disse que a
expectativa do setor é que nos próximos 60 dias a Caixa esteja
analisando contratos de aproximadamente 300 mil unidades
habitacionais.
O Minha Casa, Minha Vida, que pretende viabilizar a construção
de pelo menos um milhão de moradias nos próximos anos, foi lançado
pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 25 de março, mas sua
operação começou oficialmente em 13 de abril.
Os movimentos populares também festejaram a chegada do
programa, mas observam a necessidade de permanência desse tipo de
iniciativa. Segundo Antonio José de Araújo, da coordenação Nacional do
Movimento da Luta pela Moradia, o Minha Casa, Minha Vida indica a
possibilidade de o Brasil consolidar uma política habitacional, algo
inédito no País. "Embora hoje já existam instrumentos legais de políticas
públicas nessa área, como o Fundo Nacional de Habitação de Interesse
Social, pouco se avançou por falta de recursos vinculados", enfatiza. Até
o final de junho, o movimento quer conseguir 1 milhão de assinaturas
em apoio à "PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Habitação" já aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos
Deputados e, na visão dos movimentos pró-moradia, uma medida
fundamental para garantir recursos públicos para as políticas
habitacionais. A PEC destina 2% do orçamento da União e 1% da
arrecadação dos Estados para os Fundos Nacional, Estaduais e
Municipais de Habitação de Interesse Social.

Capitulo 2.4

As garantias na legislação brasileira.

A Emenda Constitucional nº 45, de 2004, estabelece que os
tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados
na Câmara e no Senado, em dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros, são equivalentes às emendas constitucionais.
"Portanto, podemos afirmar que a Constituição brasileira consubstancia
no rol dos direitos sociais básicos aqueles enunciados nos tratados
internacionais, incluindo os relativos aos direitos humanos", explica
Maria da Piedade.
A legislação brasileira também estabelece a necessidade do
monitoramento de sua implementação por meio de relatórios periódicos
a serem enviados ao Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
da Organização das Nações Unidas. Influenciado pelos resultados das
Conferências do Habitat, o direito à moradia foi ainda explicitamente
incorporado à Constituição por meio da Emenda Constitucional 26, de
2000.
"A inclusão do direito à moradia entre os direitos sociais previstos
na Constituição de 1988 obriga o Estado brasileiro a um papel
socialmente ativo, implementando políticas públicas para conferir
efetividade a esse direito", enfatiza a técnica do Ipea. O texto
constitucional reconhece explicitamente esse dever do Estado ao
estabelecer na Constituição de 1988, que "é competência comum da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios promover
programas de construção de moradias e melhoria das condições
habitacionais e de saneamento básico".
A esse arcabouço, somam-se outros dispositivos que condicionam
a garantia dos direitos de propriedade ao cumprimento de sua função
social. "O princípio da função social da propriedade já vem sendo
tratado desde a Constituição de 1934, quando se inseriu na esfera
constitucional a restrição do direito de propriedade pelo interesse social
da coletividade. As constituições que se seguiram consolidaram a
função social como principio básico da propriedade urbana e rural,
dando-lhe um atributo coletivo e não apenas individual", explica Maria da
Piedade.
Na mesma direção caminhou o Estatuto da Cidade (lei federal
10.257/2001), que estabeleceu diretrizes para o ordenamento territorial e

urbanístico, calcado no princípio da função social e ambiental da
propriedade e na garantia do Direito a Cidades Sustentáveis. "Nesse
sentido, o Estatuto da Cidade amplia o conceito de direito à moradia
expresso na Constituição de 1988 para direito à cidade, tratando
também como direitos as demais políticas setoriais urbanas como
saneamento e transporte urbano", comenta.
No amplo leque de instrumentos para garantir o direito à moradia,
destaca-se ainda a Resolução número 31, de 2005, do Conselho das
Cidades, que propõe o estabelecimento de um processo de discussão
entre os órgãos do Poder Judiciário, instituições como o Ministério
Público e o Conselho das Cidades para tratar da atuação do Judiciário
em conflitos relativos aos deslocamentos e despejos forçados de grande
impacto social. Outro instrumento para garantir a segurança da posse e
a qualidade dos assentamentos informais está presente na Lei 9.785 de
1999, que prevê a possibilidade de o poder público assumir a
regularização fundiária de loteamentos irregulares e clandestinos,
conforme procedimentos previstos na Lei número 6.766, de 1979,
conhecida como Lei de Parcelamento de Solo Urbano.
Outra salvaguarda é o princípio da não discriminação entre os
gêneros, no que se refere à segurança da posse, contemplado no artigo
183, parágrafo 1º da Constituição e no artigo 1º, parágrafo único, da
Medida Provisória 2.220, de 2001, que estabelecem que o título de
domínio, a concessão de uso e a concessão de uso especial para fins
de moradia serão conferidas, de forma gratuita, ao homem ou à mulher,
ou a ambos, independentemente do estado civil. Neste quesito, destacase também a Portaria nº 11 do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, que estabelece como prioridade, a mulher chefe de família
como público alvo dos programas habitacionais com recursos da União.
No que diz respeito à questão indígena, o artigo 231 da
Constituição Federal de 1988 criou uma situação especial para os
territórios ocupados por povos indígenas, garantindo-lhes o direito à
terra ao transformar as terras indígenas em propriedade pública estatal
do governo federal, mas de posse privada e coletiva, não identificável
individualmente. Quanto ao grau de alcance do direito à moradia
adequada da população quilombola, a Constituição de 1988 reconhece
o direito das comunidades remanescentes de quilombos à propriedade
definitiva das terras por elas ocupadas (artigo 68, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias) e impõe ao Estado brasileiro o
dever de proteger as manifestações das culturas afro-brasileiras,
definindo o modo de vida dos quilombos como patrimônio cultural
brasileiro.

Em 2002, o novo Código Civil Brasileiro trouxe textualmente que a
propriedade urbana é um direito amplo, mas não absoluto, que deve ser
exercido em consonância com as finalidades econômicas, sociais e
ambientais, possibilitando, dessa forma, a regularização dominial em
áreas de interesse social. Outros esforços do governo federal com o
objetivo de garantir o direito à moradia adequada se concentram no
novo modelo de regulação urbana desenhado pelo projeto de lei
3057/2000, que dispõe sobre o parcelamento do solo e a regularização
fundiária em áreas urbanas, denominada Lei de Responsabilidade
Territorial. Ainda no tema da segurança da posse, a Lei Federal número
10.741, de 2003, conhecida como Estatuto do Idoso, estabelece o direito
à moradia e a prioridade da titularidade da moradia aos idosos nos
programas habitacionais.
A lei 11.124, de 16 de julho de 2005, consequência do primeiro
projeto de lei de iniciativa popular, apresentado ao Congresso Nacional
em 19 de novembro de 1991, também foi um passo determinante para
garantir o direito à moradia e reduzir as desigualdades
socioeconômicas. Esta lei cria o Sistema Nacional de Habitação de
Interesse Social (SNHIS) e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse
Social (FNHIS).
Outra medida muito importante para garantir o direito à moradia
para a população de baixa renda foi a promulgação da Lei 11.888, de
2008, que assegura o direito das famílias com renda mensal de até três
salário mínimos à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e
a construção de habitação de interesse social.

Capitulo 3.1

Porque com tantos empreendimentos e casas, ainda existe a falta de
moradia?
Temos que analisar o Brasil de uma forma geral ao falar sobre a
falta de moradia, existe uma exclusão social e se mostra das mais
diversas formas. São pessoas que não tem acesso a educação de
qualidade, a saúde eficaz, e a falta de moradia é mais um problema
enfrentado pela população de baixa renda, ter um bom lugar para morar
é uma questão básica e possibilitar isso ao ser humano é garantir
também sua cidadania.
Uma pesquisa realizada com dados de 2009, coletou informações
a partir de questionários respondidos por 5.565 prefeituras. Além de
temas ligados a administração, habitação, esporte, cultura, segurança,
transporte, meio ambiente, foram incluídos três novos temas: direitos
humanos, saúde e politicas do gênero dos municípios brasileiros.
Enquanto sobram 400 imóveis vazios no centro, a periferia registra
aumento populacional expressivo. Na zona norte, o bairro de
Anhangüera cresce 7,9% ao ano; na leste, Cidade Tiradentes, 4,6%; e
na sul, Parelheiros, 4,1%. Em nove anos, 463 mil pessoas saíram da
região central e 1,2 milhão foram para as áreas mais afastadas da
cidade. “É como se Londrina saísse do centro e, ao mesmo tempo,
Guarulhos inteira fosse para a periferia”, diz o coordenador de
Urbanismo do Instituto Pólis, Kazuo Nakano. Segundo a Fundação
Seade, dos 96 distritosdacapital, 55 tiveram redução populacional, em
especial o centro expandido. No Itaim Bibi e no Pari, a queda foi de 2%
ao ano.
São Paulo tem 400 mil imóveis desocupados, a maior parte no
centro expandido. Na Luz, o Edifício Prestes Maia está abandonado há
16 anos. O Edifício Garcia, na Bela Vista,há quase três décadas. Em
uma cidade com um déficit de 700 mil moradias, esse vazio é
contraditório. Fechados, muitos desses imóveis desvalorizam o entorno.
Alguns ainda acumulam dívidas com a prefeitura.
O Prestes Maia deve R$ 3,8 milhões; o Garcia, R$ 1,4 milhão. Um
prédio no Largo do Redentor, na Aclimação, tem débito de R$ 700 mil; e
o Rafaela SavianaPigatti, no Cambuci, de R$ 500 mil.Eles fazem parte
dos 12% de inadimplentes do IPTU.

Trata-se de um débito quase três vezes maior do que o orçamento da
Secretaria Municipal de Habitação (Sehab), de R$ 1,8 bilhão. Pelos
cálculos da prefeitura, há R$ 4,5 bilhões a receber de IPTU. São 15%
dos R$ 30 bilhões da dívida ativa (total que os contribuintes devem).
Para se ter uma idéia, se todo o débito fosse pago e aplicado apenas em
moradias, seria possível construir 15 mil casas de 50 metros quadrados,
ao custo de R$ 30 mil. Com o valor de toda a dívida ativa seriam quase
um milhão de residências - mais do que o suficiente para atender as 3
milhões de pessoas que vivem em favelas, cortiços e habitações sem
infra-estrutura.
“Se há imóveis ociosos, não usá-los é um despropósito. É preciso
avaliar a possibilidade de virarem habitação”, afirma a presidente do
Instituto de Arquitetos do Brasil em São Paulo, Rosana Ferrari. Isso
porque alguns prédios estão deteriorados e precisam ser demolidos para
dar espaço a novas unidades.
Para isso, a prefeitura tem de desapropriá-los - o que só pode ocorrer
após cinco anos de inadimplência. De acordo com a Secretaria de
Negócios Jurídicos, todos os imóveis nessa situação passam por
processo de desapropriação. No entanto, em 2008, nenhum proprietário
perdeu o bem.
O trâmite é demorado. Os movimentos por habitação tentam, há seis
anos, desapropriar o cortiço da Rua do Hipódromo, no Brás - que deve
R$ 400 mil. A idéia da União Nacional por Moradia é construir, no
espaço, um conjunto habitacional de 37 unidades. “Os proprietários
contestam os valores das indenizações”, diz o presidente da Comissão
de Direitos Habitacionais da OAB-SP, Marcelo Manhães.
Na Rua da Mooca, uma antiga fábrica de vidros foi desapropriada para a
construção de moradias populares pela Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado (CDHU). Até 5 de março, as 35
famílias, que há oito anos ocupam o endereço, terão de se mudar. “Cada
um de nós está pedindo crédito na Caixa para comprar uma casa
própria”, diz a coordenadora da ocupação, Cláudia do Nascimento. As
cartas são, em média, de R$ 50 mil e o Estado subsidia 40%. “Vamos
procurar um endereço no centro porque tem tudo e é perto do emprego”,
planeja José Sousa da Silva Neto, 31 anos, um dos moradores.
Antes vazios, alguns espaços no centro da cidade já foram
reaproveitados. No edifício do número 257 da Rua Riachuelo, 120
famílias adquiriram apartamentos por meio da Companhia Metropolitana
de Habitação (Cohab). Nas Ruas Senador Feijó e Asdrúbal do
Nascimento, outras 85 unidades serão entregues neste mês. “Se todos
os imóveis fechados virassem moradia, resolveríamos o problema dos

cortiços no centro”, diz a coordenadora do Fórum dos Cortiços e SemTetos de São Paulo,VerônicaKroll.
Dos imóveis desocupados, seis são de responsabilidade da Secretaria
de Patrimônio da União. Desapropriado pelo órgão, o Castelinho da Rua
Apa foi concedido ao Clube de Mães do Brasil. Mesmo deteriorado,
abriga um projeto social para crianças .

Capitulo 3.2

No ministério das Cidades existe a Secretaria Nacional de
Habitação, que trabalha para implementar a Politica Nacional de
Habitação. Trata-se de um programa que tem entre seus objetivos
universalizar o acesso a moradia digna, atendendo a população de
baixa renda, democratizando o acesso a terra urbanizadas, com a
geração de emprego e renda.
A Secretaria Nacional de Habitação, Inês Magalhães, defende não
só a construção de moradias, mas que ela seja feita num lugar
adequado. “É importante que as pessoas tenham acesso a terra
urbanizada de boa qualidade, com infraestrutura, com acesso a
transporte, e essa tem sido a diretriz básica que o ministério vem
seguindo”.
No Ministério das Cidades existem programas que atuam na
promoção de moradias dignas, como o Resolução 460, que proporciona
moradia gratuita para famílias de baixa renda (que recebem até tres
salários mínimos ) com ações integradas entre o Governo Federal e as
prefeituras e o PAR (Programa de Arrendamento Residencial). O
programa tem pareceria com a Caixa Econômica Federal e proporciona
moradia a população de baixa renda, sob forda de arrentamento
residencial com a opção de compra.
Existem projetos governamentais já extintos, como é o caso do
BNH (Banco Nacional da Habitação) que foi criado em 1964, o BNH
realizava operações de crédito sem trabalhar diretamente com o publico
e era gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O
programa já foi a principal instituição federal de desenvolvimento urbano
da história do Pais e segundo a Secretária Nacional da Habitação, o
BNH deixou um vazio institucional no setor da habitação.
Para suprir essa necessidade, o governo criou o Sistema Nacional
de Habitação de Interesse Social para atuar com o Fundo Nacional e
criar um diálogo entre os três níveis de governo (federal, estaduais e
municipais, articulando politicas e programas habitacionais e retomando
a questão do planejamento da ação.
O investimento em projetos habitacionais não cabe apenas ao
Governo Federal. Existem outros programas estaduais que atendem à
população de baixa renda.
A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo) é um exemplo de programa que visa promover a
política habitacional. Seu objetivo é a melhoria da qualidade de vida das

pessoas, bem como a construção da cidadania e inclusão social dos
beneficiados. A CDHU é o agente promotor e financeiro da política
habitacional do governo do Estado. Desde sua criação, em 1989, já
construiu e comercializou mais de 300 mil moradias.
A empresa oferece um prazo para o financiamento dos terrenos, que
pode ser de até 30 anos, e a prestação é paga de acordo com a renda
das famílias. Para ser mutuário da companhia é preciso receber de um a
dez salários mínimos.
O valor dos imóveis varia de acordo com sua localização. No município
de São Paulo é mais caro porque a companhia tem que desapropriar ou
comprar o terreno, ou alguém tem que fazer uma doação. No interior é
mais fácil porque, geralmente, os terrenos são doados pelas prefeituras.
O Governo do Estado de São Paulo lançou ainda um outro projeto
habitacional, o Pró-Lar, que já entregou mais de 23 mil unidades
habitacionais. Dentro dele, existem outros subprogramas: o
Autoconstrução, uma parceria com prefeituras de cidades do interior
paulista na qual quem constrói a moradia é o próprio mutuário; e o
Mutirão Associativo, no qual a construção de moradia é feita em forma
de mutirão em parceria com Entidades Comunitárias cadastradas na
CDHU.
A preocupação de atender às famílias de baixa renda, oferecendo
condições de elas terem sua moradia não é só do Governo.
Organizações não-governamentais também têm projetos que defendem
o acesso à habitação e desempenham um papel importante neste setor.
Um exemplo é a ONG Moradia e Cidadania, que tem como objetivo
promover a cidadania para a população socialmente excluída, por meio
da educação e da geração de trabalho e renda e do apoio a ações de
combate à fome e à miséria.
De acordo com a gerente nacional da instituição, Roseane Coelho
Braga, é uma questão básica a pessoa ter acesso à moradia, saúde,
educação. Ela acrescenta, ainda, a importância do papel desempenhado
pelas ONGs na garantia à cidadania. Segundo ela, o Governo sozinho
não consegue atender a todas as pessoas e resolver o problema da
exclusão social.
A organização não só constrói como também melhora casas de algumas
regiões do Brasil. A ONG já entregou imóveis no Distrito Federal, em
Santa Catarina, melhorou casas de Pernambuco construindo banheiros
em 295 moradias. No Amazonas, ela tem uma parceria com o Ibama e
as casas são feitas com madeiras apreendidas na região.
As moradias são construídas utilizando tecnologias ambientalmente
corretas. É o caso do solo-cimento, no qual é utilizado o solo do local

para fazer tijolo. Roseane explica que o processo é bom para o
ambiente, pois não usa a queima do tijolo, que contribui para a
deterioração da camada de ozônio.
Algumas ações do governo num passado recente, para incentivar
o setor imobiliário foram:
•
Redução dos materiais de construção
•
Aumento do valor do imóvel para o uso do FGTS na compra de
350 mil para 500 mil
•
Redução de juros e alongamento de prazos de financiamentos
•
Programa minha casa minha vida

Conclusão
Com base na pesquisa realizada, podemos concluir que não há
como um pais se desenvolver sem um mercado imobiliário. O Brasil
aparece em segundo lugar no ranking de 2009, como país que oferece
as melhores oportunidades de valorização dos investimentos
imobiliários. O país foi escolhido por 16% dos pesquisados, subindo dez
posições no ranking e ultrapassando a China na preferência dos
investidores. Houve esse aquecimento porque teve uma alteração no
Código Civil Brasileiro que melhorou as garantias das instituições
financeiras neste tipo de aplicação, e em consequência as instituições
financeiras obtiveramum grande interesse no setor imobiliário para
investimentos desde 1997.
As duas principais fontes de renda utilizada para investimentos
imobiliários são o FGTS e a Caderneta de Poupança. Enquanto o FGTS
é utilizado no financiamento de pessoas físicas e programas
habitacionais, a poupança tem 65% de sua reserva separadas para o
investimento obrigatório em financiamentos imobiliário. Este percentual
corresponde a 170 bilhões de reais disponíveis para este tipo de
operação, dos quais apenas 70 bilhões estão alocados em
financiamentos. Ou seja, associadas a fatores como a estabilidade
econômica e a redução na inadimplência, estas reservas tomam as
perspectivas do crescimento imobiliário promissoras.
Mas porque com todo esse crescimento e consequentemente o o
aquecimento do mercado ainda existe a falta de moradia?
Há uma série de fatores que causam a falta de moradia, toda a
estrutura do brasil leva a isso, pessoas com menos oportunidades tem
isso como consequência. O déficit habitacional é estimado em cerca de
7,9 milhões de lares.
Com isso afavela surge da necessidade de onde e de como morar.
Se não é possível comprar casa pronta ou terreno para auto-construir,
tem que buscar uma solução. Para alguns essa solução é a favela".
Favelas são núcleos de habitações rústicas e improvisadas nas áreas
urbanas e suburbanas, irregularmente em terreno invadido, sem
infraestrutura, higiene, etc. As definições que se referiam às
características das moradias, ditas barracos, estão paulatinamente
mudando. A madeira e outros materiais têm sido gradativamente
substituídos por "madeirit’ ou blocos. As favelas ocupam as "piores"
terras, as que apresentam problemas de enchentes desabamentos, e

que deixam seus moradores expostos ao risco de perder seu barraco,
quando não a sua vida.
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INTRODUÇÃO
Com consumidores cada vez mais conscientes e exigentes e legislações ambientais cada vez mais
restritivas, as empresas hoje em dia tem sofrido pressão para se comprometer com a questão
ambiental vigente.
Diante desta nova realidade, as empresas estão investindo cada vez mais no seu modelo de
produção para se adequar as novas características que o mercado consumidor considera importante
na hora de optar entre uma marca, assim como em mercados internacionais, e outra para consumir e
para estarem de acordo com a legislação ambiental vigente no país, que foram criadas a partir de
pressões de setores da sociedade e de organizações não governamentais, as ONGs.
Portanto, a responsabilidade ambiental tem modificado a rotina das empresas, fazendo com que
essas não se importem apenas com o resultado dos balanços patrimoniais e demonstrações de
resultado, mas sim com as qualidades e políticas que uma empresa tem.
A partir deste cenário, o estudo tem como objetivo analisar o que é ser sustentável, que vantagens
isso trás para a empresa e analisar o exemplo de uma empresa que seja sustentável, neste caso, a
Natura.

CAPÍTULO 1: SER SUSTENTÁVEL

1.1. CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
O termo “Desenvolvimento Sustentabilidade” é usado para definir atividades humanas que tem o
objetivo de suprir uma necessidade presente, porém, sem comprometer os recursos futuros das
próximas gerações, para que essas tenham a possibilidade de suprir as suas. Ou seja, o termo esta
relacionado com o uso inteligente de recursos naturais para o desenvolvimento de uma atividade
econômica.
A definição mais utilizada para tal conceito é: “O desenvolvimento que procura satisfazer as
necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem
as suas próprias necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um
nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, fazendo,
ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats
naturais.” (Relatório Brundtland, 1987)
Tal conceito começou a ser delineado na Conferência das Nações Unidas em Estocolmo de 5 a 16 de
junho de 1972, a primeira conferência das Nações Unidas em que o tema foi o meio ambiente. Nessa
conferência foram lançadas as bases para as ações ambientais em níveis internacionais, chamando a
atenção para problemas que não se limitam as fronteiras políticas, como a degradação ambiental e a
poluição.
Porém, o conceito de desenvolvimento sustentável só foi consolidado na Conferência sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, a ECO‐92, realizada em 1992 no Rio de Janeiro. Nessa conferência o
conceito foi consolidado como um modo de conciliar os defensores do desenvolvimento econômico
com a preocupação dos defensores dos ecossistemas e da biodiversidade.
Outra grande conquista feita nesta conferência foi a Agenda 21, um programa de ação que visa à
sustentabilidade global no século XXI. Tais compromissos com a Agenda 21 foram reafirmados na
Cúpula da Terra sobre Desenvolvimento Sustentável de Joanesburgo em 2002, que propõe a maior
integração dos setores econômicos, sociais e ambientais para que os objetivos da Agenda 21 sejam
cumpridos.
O desenvolvimento sustentável é composto por três componentes: a sustentabilidade ambiental,
sustentabilidade econômica e sustentabilidade sociopolítica; como é possível analisar na figura a
baixo na figura 1:

Figura 1: representação dos componentes que constituem o desenvolvimento
sustentável.

1.1.

Sustentabilidade Ambiental.

Consiste na manutenção das funções do ecossistema, podendo caracterizar‐se como a capacidade
que o ambiente tem de manter e satisfazer a necessidade das sociedades, tanto presentes quanto
futuras.
Através do sétimo item das Metas de Desenvolvimento do Milênio, feitas pelas Nações Unidas em 8
de setembro de 2000, cujo objetivo é garantir a sustentabilidade ambiental, foram estipuladas
quatro metas principais: integrar os princípios de desenvolvimento sustentável nas políticas e
programas nacionais, reduzir drasticamente a perda de biodiversidade, reduzir pela metade a
proporção de população sem acesso a água potável e saneamento básico e obter, até 2020, uma
melhoria na qualidade de vida de pelo menos cem milhões de pessoas.

1.2.

Sustentabilidade Econômica.

Conjunto de medidas políticas que visam à incorporação de preocupações e conceitos ambientais
sociais aos conceitos tradicionais econômicos, assim, o lucro não é somente medido na sua vertente
financeira, mas são também levado em conta as vertentes ambientais e econômicas.
Tal conjunto de medidas tem como consequência uma gestão mais eficiente tanto das matérias
primas quanto dos recursos humanos, acrescentando a esses valor econômico.

1.3.

Sustentabilidade Sociopolítica.

Tal sustentabilidade foca‐se no equilíbrio social, tanto na vertente de desenvolvimento social como
na vertente socioeconômica.
As Metas de Desenvolvimento do Milênio trazem acordos que visam o melhoramento do destino da
humanidade neste século, assim como promover o bem estar social. Estes acordos são monitorados
com recursos como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) que servem para indicar se a
sociedade apresenta um desenvolvimento sustentável, que cruza dados sobre a riqueza, educação e
esperança média de vida.
Então, a principal meta do desenvolvimento sustentável é permitir que as próximas gerações tenham
tanta possibilidade de suprir as suas necessidades e qualidade de vida quanto a atual geração. Para
isso, é preciso que a empresa se preocupe com o ambiente que a cerca, sendo responsável pelos
seus impactos tanto no meio ambiente quanto na sociedade.

1.2. SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL
Em qualquer organização, o objetivo primordial é o lucro, ou seja, é obter o maior retorno possível
sobre o capital investido no negócio. Para atingir este objetivo, as empresas lançam mão de técnicas
para ter vantagem sobre os seus concorrentes, conseguindo assim, que a maior parte do mercado
consumidor opte por comprar o seu produto ou serviço e não o do concorrente. Porém, além das
preocupações de tornar a sua empresa rentável e de sucesso, atualmente os executivos também tem
de se preocupar com questões sociais e do meio ambiente natural.
Para que estas novas responsabilidades da empresa sejam cumpridas com sucesso é necessário que
as empresas modifiquem os seus processos produtivos para que a empresa apresente um
desenvolvimento sustentável.
Para orientar este novo modelo de gestão, as empresas utiliza o modelo de Tripé da Sustentabilidade
para orientar as suas decisões, tal conceito foi formulado nos ano de 1990 por John Elkington,
cofundado da organização não governamental internacional SustainAbility.
Esse modelo tem como função gerir os aspectos econômicos, sociais e ambientais para que as
empresas não orientem mais as suas diretrizes apenas para obter ganhos econômicos, mas também
pela análise dos impactos ambientais e das possibilidades sociais em cada negócio, ou seja, os
resultados da empresa passam a ser medidos em termos sociais, ambientais e econômicos. Portanto,
as partes constituintes do Tripé da Sustentabilidade são as vertentes Econômica, Ambiental e Social.
Algumas características da empresa que podem ser consideradas economicamente sustentável são:
ter boa qualidade e custo, relação justa com fornecedores prestadores de serviço e ter estratégias
sustentáveis de negócios; características consideradas ambientalmente sustentáveis são: o uso de
tecnologias limpas, reciclagem, utilização sustentável de recursos naturais, tratamento de efluentes e
resíduos e calculo dos seus impactos ambientais; já as características que podem ser consideradas

socialmente sustentáveis são: dar suporte ao crescimento da comunidade, compromisso com o
desenvolvimento dos recursos humanos e promoção e participação em projetos de cunho social.
Para João Gilberto Santos, gerente do Instituto Ethos, uma organização sem fins lucrativos cuja
missão é mobilizar e ajudar empresas a gerir seus negócios de forma sustentável, é necessário
apenas seis passos para se tornar uma empresa sustentável, sendo eles:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Avaliar os impactos gerados pela empresa;
Cruzar os dados com o planejamento estratégico;
Com base no cruzamento, elaborar ou revisar a missão e visão da empresa;
Implantar as ações necessárias;
Comunicar os resultados aos públicos com os quais a empresa se relaciona;
Reiniciar e manter o ciclo.

Outra proposta que visa ajudar a empresa a ter um desenvolvimento sustentável é a implantação de
normas como o ISO 14001. Esta normal é provida pela BSI, empresa que é líder mundial neste setor
que oferece soluções para as empresas na forma de normas, assim como oferece certificação e
auditoria de sistemas de gestão de segunda e terceira parte e serviços de treinamento em apoio à
implementação de normas.
A ISO 14001 é uma norma aceita internacionalmente que define que atitudes devem ser tomadas
para estabelecer um Sistema de Gestão Ambiental, com o objetivo de equilibrar a manutenção da
rentabilidade e a redução do impacto ambiental.
Segundo a BSI, a certificação da ISSO 14001 lhe permite:

1. Demonstrar, para reguladores e governo, um comprometimento em obter
conformidade legal e regulatória;
2. Demonstrar o seu comprometimento ambiental para os stakeholders, como acionistas,
fornecedores, sindicatos, investidores, entre outros;
3. Demonstrar abordagem inovadora e voltada para o futuro para clientes e futuros
colaboradores;
4. Aumentar o acesso a novos parceiros e clientes de negócios, pois muito exigem que a
empresa tenha tal certificação como requisito para fazer negócio;
5. Gerenciar melhor os seus riscos ambientais;
6. Reduzir potencialmente seus custos de seguros por responsabilidade pública;
7. Melhorar a sua reputação.
Como mencionado na enumeração acima, a certificação pode ser uma característica decisiva na hora
de escolher entre fornecedores e clientes, para que empresas possam se assegurar que as empresas
com que elas irão se relacionar tenham um posicionamento correto com relação ao desenvolvimento
sustentável. Ter este diferencial é cada vez mais importante para as empresas, uma vez que a
importância de como a empresa se porta frente à economia, sociedade e meio ambiente aumentou
significativamente nesta ultima década.

Como prova de que cada vez mais as empresas que se preocupam em desenvolver‐se
sustentavelmente tem cada vez mais preferência do mercado consumidor e acionista, em 2005 a
Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) criou o ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial), este
índice tem a finalidade de fornecer a população interessada em investir em empresas socialmente
responsáveis, rentáveis e sustentáveis, uma lista de ações de empresas que sejam um referencial
para os investimentos socialmente responsáveis.
Uma iniciativa pioneira na América Latina, o índice busca criar um ambiente de investimento
compatível com as demandas de desenvolvimento sustentável criada na sociedade contemporânea e
estimular a responsabilidade ética das empresas.
A BM&FBOVESPA anunciou no final de 2011 a sétima carteira do Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE), que vai vigorar de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2012. A nova carteira reúne
51 ações de 38 companhias. Elas representam 18 setores e somam R$961 bilhões em valor de
mercado, o equivalente a 43,72% do total do valor das companhias com ações negociadas na
BM&FBOVESPA (em 23/11/2011). Dentre as 38 companhias presentes na sétima carteira do índice,
esta a Natura, empresa que analisaremos posteriormente no capitulo três.
O índice é atualizado a partir de questionários que são distribuídas entre as empresas que
apresentam as ações mais líquidas da BM&FBovespa, são enviados diferentes questionários, no total
são cinco, sendo eles:

1. Dimensão Geral: que avalia os compromissos da empresa com o desenvolvimento
sustentável, alinhamento as boas práticas de sustentabilidade, transparência das
informações corporativas e práticas de combate à corrupção.
2. Dimensão Natureza do Produto: avalia os impactos pessoais e difusos dos produtos e
serviços oferecidos, adoção do principio de precaução e disponibilização de
informações ao consumidor.
3. Dimensão Governança Corporativa: que avalia o relacionamento entre sócios,
estrutura e gestão do Conselho de Administração, processos de auditoria e
fiscalização, práticas relacionadas à conduta e conflito de interesses.
4. Dimensão Econômico-financeira, Ambiental e Social: que avalia políticas
corporativas, gestão, desempenho e cumprimento legal.
5. Dimensão Mudanças Climáticas: que avalia a política corporativa, gestão,
desempenho e nível de abertura das informações sobre o tema.
Após o preenchimento dos questionários, este é submetido à análise da equipe técnica do GVces
(Centro de Estudo de Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas), que analisa as respostas e faz
uma avaliação amostral dos documentos enviados para a comprovação das respostas, cabendo ao
Conselho do ISE a composição da carteira do ISE.
Quando se trata do modo de produção de uma empresa, foi desenvolvido para estimular os
conceitos e objetivos do desenvolvimento sustentável, o modelo de Produção Mais Limpa, um
modelo de gestão ambiental que incorpora mudanças no processo produtivo da empresa.

Este modelo começou a ser desenvolvido a partir da década de 1980 pelo Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e pela Organização das Nações Unidas para
Desenvolvimento Industrial (ONUDI). O conceito foi criado para atender as recomendações do
Relatório de Brundtland, que visa atender as necessidades presentes sem colocar em risco as
necessidades futuras.
Segundo o Greenpeace, a Produção Mais Limpa tem como foco o processo e o produto, de modo que
sejam utilizados recursos naturais renováveis e que não causem danos ao meio ambiente. No
processo, é priorizado o uso de energia eficientemente, fontes de matérias primas renováveis e
processos atóxicos. Já o produto é caracterizado pela sua durabilidade, reutilização, embalagens que
não agridem o meio ambiente e materiais recicláveis. A reciclagem dos materiais ou resíduos pode
ser feita dentro da empresa que o produziu ou em outra empresa e serve como insumo dentro do
seu processo produtivo.
Esta metodologia é aplicada em 20 países, que constituem a rede internacional de Produção Mais
Limpa. No Brasil, foi implantado em novembro de 2003 pela Ministra do Meio Ambiente Marina
Silva, comprometendo o Brasil a implementar políticas de Produção Mais Limpa e adotar práticas de
produção e consumo sustentáveis.
Portanto, podemos observar que a preocupação com o meio ambiente e a sociedade em que
vivemos aumentou na medida em que percebemos que não podemos retirar recursos naturais
ilimitadamente do meio ambiente e não podemos apenas focar nos negócios da empresa, é
necessário que a empresa se preocupe também com o meio ambiente e com a sociedade na qual
esta inserida, para que as gerações futuras também consigam suprir as suas necessidades e possam
ter qualidade de vida.
Para que as empresas possam se nortear na implantação de um desenvolvimento sustentável foram
criadas bases que podem ser úteis, como o Tripé da Sustentabilidade, a Produção Mais Limpa e o
ISSO 140001. E, como prova de que atualmente as empresas e investidores estão cada vez mais
preocupados com que tipo de desenvolvimento que a empresa na qual eles vão investir e selecionar
para trabalhar tem que foi criado o ISE, que tem uma lista das empresas que tem um
desenvolvimento sustentável e um bom desempenho econômico.

1.3. MARKETING VERDE
Como afirma Kotler em seu livro: “Marketing é um processo social por meio dos quais pessoas e
grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre
negociação de produtos e serviços de valor com outros.”. Assim, o marketing é uma atividade que
visa tanto a satisfação das empresas como a satisfação dos clientes, de um lado passando a imagem

e agregando valor ao produto e de outro dando as informações necessárias que um cliente precisa
para comprar o produto.
Em seu livro, Kotler também abordou as “Três Eras do Marketing”, na qual ele explica as três
diferentes eras em que o marketing teve de se adaptar, sendo necessária uma nova abordagem do
marketing perante os consumidores.
Segundo Kotler, estamos na terceira era do marketing, chamada por ele de Marketing 3.0, nela o
autor afirma que as empresas veem o consumidor terem mais acesso a tecnologias, o que possibilita
a comparação de produto e terem mais poder na decisão de compra, sendo indivíduos que tem a
necessidade de transformar o mundo globalizado num lugar melhor, por isso se fez necessária uma
nova abordagem de marketing, criando‐se então o marketing ambiental ou marketing verde, um dos
mais novos nichos do marketing.
Kotler definiu o marketing verde como sendo: “um movimento das empresas para criarem e
colocarem no mercado produtos ambientalmente responsáveis em relação ao meio ambiente”.
O marketing verde se faz importante na sociedade atual, pois hoje, mais do que nunca, a população
da importância para o meio ambiente e em como ele é tratado pelas empresas e demais parcelas da
sociedade. O marketing passa a ter a responsabilidade de trazer à população as atitudes que a
empresa tem com as questões ambientais, pois as empresas precisam de alguma forma, associar a
sua marca ao assunto sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, vinculando a marca,
produto ou serviço a uma imagem ecologicamente consistente, que ajudaria a ganhar a população
que preza tais atitudes numa empresa.
Portanto, marketing verde tem o objetivo de disseminar a discussão sobre responsabilidade social e
atitudes sustentáveis que a empresa vem tomando perante o mercado consumidor, estimulando ou
despertando o interesse do consumidor por essa categoria de produtos, os produtos sustentáveis.
Porém, apesar de uma ferramenta importante para as empresas, cresce o número de empresas que
utilizam o marketing verde incorretamente, dizendo ter ações sustentáveis e ambientalmente
responsáveis quando não fazem tais ações, tais empresas tentam explorar esta nova oportunidade
do mercado sem de fato apresentarem um produto sustentável. Quando se torna de conhecimento
público que a empresa não possui a responsabilidade anunciada na propaganda, a sua credibilidade é
perdida, podendo levar a empresa a falência.
Pesquisas feitas no Brasil mostram que mais de 80% das pessoas desconfiam que as empresas
cumpram as responsabilidades ambientais e promessas que anunciam em suas propagandas. Giles
Gibbons, cofundador e CEO da britânica Good Business, consultoria líder em responsabilidade
empresarial, diz que a má comunicação gera o ceticismo da população, pois “Muito do discurso da
sustentabilidade acontece no plano acadêmico e teórico e o consumidor não quer saber disso,
porque não muda a realidade dele. Quando uma empresa me passa uma informação que não me
interessa, eu me pergunto por que essa empresa está dizendo isso. (...)Se você só empurra
informação, aumenta o comportamento cético.”.

Um exemplo de marketing verde que obteve sucesso, segundo Gibbons, é um comercial da Ariel, no
qual “Fizeram uma campanha dizendo que, com o novo produto, não era mais necessário lavar a
roupa com água muito quente, que de tão poderoso, Ariel lavava roupa com água morna. Essa era a
primeira mensagem. A segunda mensagem era do benefício ambiental, de que dispensar água
quente, Ariel usava menos energia. Neste caso, o Marketing achou um jeito de comunicar a ação
verde da companhia de um ponto vista que interessasse ao consumidor.”.
Portanto, o Marketing Verde é uma importante ferramenta de comunicar a população dos produtos
sustentáveis que a empresa tem a oferecer e as ações sustentáveis e socialmente responsáveis que a
empresa tem. Isso porque atualmente a população tem se importado mais em comprar e apoiar
empresas com este tipo de atitude, então é necessário que o marketing sirva como um canal de
informações da empresa para o consumidor, suprindo a necessidade de informação que o
consumidor demanda e a necessidade da empresa de repassar as suas informações aos mesmos.
Mas é importante ressaltar que o Marketing Verde deve ser usado com cautela e sabedoria, pois
quando essa comunicação é feita de modo inadequado acaba por causar o ceticismo da população
em relação às informações anunciadas, assim como também é importante ressaltar que as
informações anunciadas têm de ser verdadeiras, já que se elas não forem a empresa ficara
desacreditada no mercado, o que pode levar a sua falência.

1.4. LEGISLAÇÃO SUSTENTÁVEL
Em todas as sociedades, o governo exerce papel importante na sustentabilidade ambiental, pois é o
seu papel prever padrões ambientais e sociais, definindo, portanto a sua estrutura regulatória, com o
objetivo de manter o desenvolvimento social e econômico sem perder a qualidade de vida da
sociedade.
Um exemplo disso é a implantação da Produção Mais Limpa por meio de ações do governo que
comprometeram o país com as políticas de Produção Mais Limpa e a adoção de práticas de produção
e consumo sustentáveis, tonando a Produção Mais Limpa não uma opção de como produzir, mas
tornando‐a uma obrigação dos produtores por parte do governo.
Outra intervenção do governo pode ser vista na linha de crédito para projetos sustentáveis, linha
lançada pelo Governador José Serra em maio de 2012, durante o 1º Seminário de Economia Verde,
em São Paulo. Criada com base na Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC – Lei 13.798), que
define uma meta de redução de 20% das emissões de gases de efeito estufa até 2020, a linha de
crédito oferece uma das menores taxas de juros do mercado, 6% ao ano, e prazo de até cinco anos
para pagamento e um ano de carência, com financiamento de 100% do projeto, desde que ele esteja
relacionado com a redução da emissão dos gases estufa e que a empresa tenha faturamento entre
R$240 mil e R$100 milhões.

A linha tem como públicos‐alvo pequenas e médias empresas de combustíveis, saneamento,
tratamento e aproveitamento de resíduos, energias renováveis, eficiência energética, transporte,
processos industriais, recuperação florestal em áreas urbanas e rurais e manejo de resíduos que
tenham projetos e desenvolvimento sustentável, para a redução das emissões de gases de efeito
estufa.

Além desta linha de crédito, a Caixa Econômica também conta com uma linha de crédito para
ecoeficiência empresarial. Essa linha de crédito financia a compra de sistemas de aquecimento solar
de água, tratamento de resíduo, controle de poluição e reaproveitamento de água no processo
produtivo, com taxas de juros menores, prazo de pagamento de até 60 meses.
Portanto, estas linhas de credito têm como objetivo estimular as empresas a adotarem práticas e
desenvolverem projetos que sejam sustentáveis e que causem menos impacto no meio ambiente por
meio de oferecer‐lhes melhores taxas de financiamento para implantar os mesmos nas suas
empresas. Tal atitude faz com que mais empresas se preocupem em ter atitudes sustentáveis para
obter melhores linhas de crédito, tanto por acreditarem que serem sustentáveis é a melhor opção
quanto por apenas ter melhores taxas de financiamento, de todas as formas, é uma atitude
governamental que acaba por ajudar na preservação do meio ambiente.
Outro programa governamental é o Programa Agricultura de Baixo Carbono ou Programa ABC, que
foi criado em 2010 pelo governo federal e dá incentivos e recursos para os produtores rurais
adotarem técnicas agrícolas sustentáveis. O programa prevê, para a safra 2011/2012, R$3,150
bilhões para incentivar processos tecnológicos preocupados com a emissão de gases de efeito estufa
no campo. Os produtores poderão contar com limite de financiamento de R$1 milhão e taxas de
juros de 5,5% ao ano, com prazo de pagamento de 5 a 15 anos.
Para obter o financiamento é necessário que o produtor apresente comprovantes de análise de solo
e da respectiva recomendação agronômica, assim como o croqui descritivo e histórico de utilização
da área a ser beneficiada e comprovar a disponibilidade de renda para quitar as parcelas do
financiamento do projeto.
Porém, um problema encontrado com este programa governamental é que o produtor rural não tem
conhecimento sobre este programa de linha de crédito e, por isso, não a procurou. O Ministério da
Agricultura diz que esta fazendo a sua parte, divulgando o programa por meio de treinamento de
técnicos e da criação de comissões estaduais que conduzirão o programa localmente, além de uma
futura campanha publicitária.
Para José Carlos Vaz, diretor de agronegócio do Banco do Brasil, são diversos os fatores que afetam o
sucesso do Programa ABC, “as tecnologias abrangidas pelo programa são relativamente novas e os
itens financiáveis vinham sendo apoiados financeiramente pelas diversas linhas de crédito de
investimentos já disponíveis anteriormente, porém, estas apresentam uma maior taxa de juros que a
nova linha de crédito.”, fora a pouca divulgação do problema, que é a principal causa da falha da
linha de crédito.

Com essa dificuldade de comunicação, o Programa ainda conta com R$ 2 bilhões no caixa do
programa que ainda não foram utilizados.
A intervenção do governo nas práticas das empresas também pode ser feita por meio de leis.
Como mostra a constituição de 1988 com os artigos 225 e 170. O primeiro diz que todos têm direito
a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o uso comum do povo e é essencial a
qualidade de vida, impondo‐se ao Poder Público e à coletividade o poder de defendê‐lo e preservá‐
los para as gerações futuras. O Art. 170 diz que “A ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observando os seguintes princípios: (...) VI‐ defesa do meio ambiente,
inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e
de seus processos de elaboração e prestação.”, como também que a preservação do meio ambiente
se impõe à coletividade e ao poder público.
Nestes dois artigos é possível observar o comprometimento que o governo exige dos cidadãos e das
empresas em preservar o meio ambiente para as gerações futuras, objetivo principal do
desenvolvimento sustentável. Com isso há mais uma força pressionando as empresas e demais
partes da sociedade a ter um desenvolvimento sustentável orientando as suas ações no mercado e
nos seus processos empresariais.
Em outros casos o governo também pode assumir um caráter regulatório, punindo atitudes que
desrespeitem as legislações do país.
Um exemplo disto é a Lei de Crime Ambiental, que é o título de uma lei brasileira, a Lei nº 9.605, de
12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas
e atividades lesivas ao meio ambiente.
Quando é notada uma infração a alguma norma, é necessário que seja avaliada a sua gravidade, para
isso as autoridades devem observar:

1. A gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para
a saúde pública e para o meio ambiente;
2. Os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse
ambiental;
3. A situação econômica do infrator, no caso de multa.
Depois de avaliada a gravidade da infração, as autoridades devem lhe aplicar uma pena, de acordo
com o Art. 3º da mesma lei, as penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas
jurídicas são:

1. Multa;
2. Restritivas de direito;
3. Prestação de serviços à comunidade.

Essa é a lei ambiental mais abrangente e efetiva das leis brasileiras, com ela se torna mais eficiente o
julgamento e punição de crimes ambientais no país, que, apesar de selar a responsabilidade penal
das pessoas físicas e jurídicas, traz imperfeições que merecem serem revistas.
Porém, segundo um comunicado do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, uma fundação
pública federal cujas pesquisas servem de base técnica e institucional para a formulação e
reformulação de políticas públicas e programas de desenvolvimento brasileiro, na experiência
brasileira, “Levando‐se em conta aspectos estruturais e conjunturais do país, muitas das mazelas que
resultam em uma parca implementação da legislação ambiental são decorrentes de uma
concretização normativa falha, seja por ineficácia, seja por elementos que mitigam sua efetividade.”.
Segundo o mesmo, da excessiva burocratização, à inacessibilidade, à morosidade, ao preço elevado
dos trâmites jurídicos do Poder Político, estas são as principais causas da desestimulação das
condutas sustentáveis, frustrando as expectativas e contribuindo para a ineficácia da legislação
ambiental. Ou seja, no caso brasileiro, observamos um sistema jurídico obsoleto quanto as questões
e praticas sustentáveis.
Em muitos casos a legislação brasileira reveste‐se de um caráter simbólico pelo meio ambiente não
ser uma prioridade política, assim, a legislação se torna uma legislação‐álibe, em que o legislador
elabora diplomas normativos para satisfazer as expectativas dos cidadãos sem que haja, em muitas
vezes, condições para o cumprimento das mesmas.
Portanto, apesar do Brasil possuir leis que defendam o meio ambiente e incentivem a sua
preservação por meio de concessão de melhores taxas de financiamento, a ineficiência e problemas
do Poder Judiciário fazem com que as leis não sejam cumpridas eficientemente, o que pode fazer
com que empresas ou pessoas que façam alguma infração não sejam punidas.

CAPÍTULO 2: VANTAGENS X DESVANTAGENS

2.1. VANTAGEMS
É de conhecimento público que implantar o desenvolvimento sustentável pode trazer diferentes
vantagens para a empresa em que for implantado.
Uma das vantagens é que a empresa alcança uma diferenciação mercadológica em relação às outras
empresas no mercado. Diferenciação é a capacidade que uma empresa tem de se diferenciar das
suas concorrentes em função das suas vantagens competitivas, neste caso, o desenvolvimento
sustentável. A diferenciação deve ser buscada até satisfazer os seguintes critérios:

1.
2.
3.
4.
5.

Importância: oferece um beneficio ou produto de alto valor;
Destaque: medida em que o produto ou marca se destaca em relação a concorrente;
Exclusividade: o diferencial é dificilmente copiado pela concorrência;
Acessibilidade: o comprador deve poder pagar pela diferença;
Lucratividade: o diferencial deve trazer lucro para a empresa.

Com a diferenciação, a empresa se destaca no mercado e conquista mais clientes para ela, pois a
diferenciação é um dos quesitos principais na hora da escolha de uma empresa, já que na hora da
compra ou no fechamento de um negócio o cliente ou outra empresa escolhe a empresa que traz
melhor benefícios, qualidade, custo, porém, atualmente, o principal fator de diferenciação de uma
empresa é a sua relação com o meio ambiente, a sociedade e a economia, portanto, se a empresa
que possui um desenvolvimento sustentável.
Outra vantagem é o aumento do valor da marca. A marca de uma empresa traz consigo os valores da
organização,tem uma vida própria e, quando consolidada, pode ser lembrada e reconhecida
facilmente pelos consumidores, tanto pelos aspectos positivos quanto pelos aspectos negativos. O
valor da marca é independente do valor da empresa, um exemplo deste fato é a empresa Coca Cola
Company, companhia que detém todos os produtos Coca Cola, vale 2 bilhões de dólares e a marca
Coca Cola valer mais de 48 bilhões de dólares, o que mostra que, em algumas empresas, a sua marca
é muito mais “valiosa” que a empresa em si.
Assim, o aumento do valor da marca é extremamente importante para uma empresa, consolidando‐
a, já que é a partir dela que os consumidores ou possíveis parceiros de negócio montam a imagem da
empresa, e remetem a ela as qualidades e defeitos da empresa, o que influencia muito na hora da
compra ou escolha de parceiros de negócios.

Uma característica que traz a fidelidade do cliente entre o consumidor e o produto é a posse de
elementos que identifiquem o produto com o consumidor, tais elementos podem ser as
características do produto ou da empresa, assim como estes elementos podem ser à medida que o
consumidor vê a empresa comprometida com a sustentabilidade. Se, para o consumidor, é
importante que o produto que ele compre venha de uma empresa que possui ações sustentáveis, ele
se identifica com uma marca que possua tal qualidade e se fideliza a ela.
A fidelização é um dos grandes objetivos de uma empresa, pois significa que ela conseguiu criar um
valor superior a satisfação pela compra de um produto ou de um serviço. Clientes fidelizados
associam à empresa e à marca sentimentos positivos e fortalecidos, e passam a considerar a marca
parte de suas vidas, não sendo necessárias outras estratégias da empresa para que o cliente continue
vendo na sua marca a melhor opção de compra, portanto, a fidelização é outra vantagem que pode
ser conquistada com a implantação de um desenvolvimento sustentável.
No mercado financeiro, a vantagem por acatar um desenvolvimento financeiro, é percebida na
recente preferência dos investidores nacionais e internacionais por investir em empresas
socialmente responsáveis, sustentáveis e rentáveis para investir o seu dinheiro. Porém, essa
vantagem não se limita apenas as empresas de capital aberto, as empresas com capital fechado
também se beneficiam desta vantagem. Isso ocorre porque os investidores consideram que
empresas sustentáveis geram valor para ao acionista em longo prazo, pois estará mais preparada
para enfrentar riscos econômicos, ambientais e sociais futuros, portanto, é uma empresa mais forte,
não suscetível a oscilações econômicas externas ou internas.
Esta vantagem é comprovada pela criação do Índice de Sustentabilidade Empresarial na Bovespa,
índice que lista as empresas de capital aberto que tem desenvolvimento sustentável e pelos dados
do Social Investment Forum´s 24 January 2006 Trends Reports, que demonstra que o investimento
em empresas sustentáveis aumentou 258% desde 1995.
Outra vantagem, é que uma gestão ecoeficiênte propicia melhoras para o setor de produção, pois ela
reduz o desperdício, tanto de matéria prima quanto de energia, pois utiliza o método de Produção
Mais Limpa, que tem como objetivo o uso eficiente e consciente dos mesmos, assim como aumenta a
durabilidade do produto, diminuindo o seu descarte precoce.
Como já mencionado anteriormente, a escolha por práticas que estejam de acordo com um
desenvolvimento sustentável tem melhores condições de financiamento de projetos e máquinas, o
que resulta numa vantagem que a empresa tem em relação com outras não são sustentáveis. Isso
porque a Caixa Econômica e programas do Governo Federal possuem taxas de financiamento com
taxas mais baixas e maior tempo para a quitação da dívida, o que faz com que essas taxas sejam mais
atrativas que outras. Porém, essas taxas sustentáveis possuem pouca propaganda, assim como pouca
visibilidade e aderência, o que acarreta num pouco aproveitamento destas taxas e do dinheiro
disponibilizado pelo governo.
Portanto, constata‐se que aderindo técnicas de desenvolvimento sustentável traz diferentes
vantagens para uma empresa, tanto vantagens financeiras como vantagens na concorrência. Tais
vantagens fazem com que a empresa se torne cada vez mais competitiva e eficiente, superando

assim as suas concorrentes de mercado e conquistando mais clientes, assim como investidores e
financiamentos, melhorando os lucros e condição financeira da empresa, principal objetivo de todo
executivo para a sua empresa.

2.2. DESVANTAGENS
As principais desvantagens para ma empresa na hora de implantar técnicas de desenvolvimento
sustentável é o alto custo desta operação e que, em alguns casos, o preço do produto final também
aumenta.
O investimento inicial é alto, pois várias características da empresa têm de ser mudadas tanto
características técnicas como características físicas do ambiente de trabalho. Quanto às
características técnicas, a empresa tem de se adaptar a novos modelos de produção, que exigem um
novo tipo conhecimento ou novo maquinário e funcionários com diferentes treinamentos. Todos
esses setores que a empresa tem de atualizar geram gastos para a empresa.
Já as características físicas constituem as mudanças no ambiente de trabalho, como a substituição
de copos plásticos por canecas individuais e implantação de sistema de aproveitamento e controle
de água ou criar uma estrutura física com janelas que possibilitam haver mais entrada de luz natural
para que a utilização de luz elétrica diminua. Para que tais mudanças sejam feitas é preciso de um
alto montante de investimento, já que estas mudanças mexerão com a estrutura do imóvel, porém,
uma vez que essas mudanças forem feitas apenas é necessário que se gaste na manutenção e
conservação do imóvel, custo que a empresa também teria antes da reforma.
Essas despesas, na visão dos empreendedores são investimentos que eles estão fazendo na empresa
e não despesas, já que posteriormente estes gastos além de fazer a empresa crescer, trarão
benefícios para a mesma futuramente, pois o investimento inicialmente alto se dilui ao longo do
tempo e atrai stakeholders e conquista maiores setores do mercado consumidor, prova disso é a
tendência mundial de investidores procurarem empresas sustentáveis para aplicar recursos e a
preferência dos consumidores para comprar produtos sustentáveis. Portanto, o investimento na
sustentabilidade é um investimento de longo prazo que a empresa faz, trazendo melhores benefícios
no decorrer do tempo e não imediatamente.
A outra desvantagem apontada é que o preço dos produtos e serviços sustentáveis tendem a ser
mais caros do que os preços das concorrentes que não são sustentáveis, isso porque os custos destes
são maiores que os outros, já que há varias variáveis que aumentam o custo do produto final, como a
escolha de empresas que deem um destino adequado ao seu lixo e a preocupação com a limpeza da
água para torná‐la reutilizável e a utilização de uma tecnologia mais avançada para a produção do
produto.
Um exemplo disso é o a Pálio Weekend Elétrica. Este carro da marca Fiat é um exemplo da nova
geração de carros que são consequência da pesquisa de novas tecnologias para a produção de carros
que utilizem combustíveis alternativos em nome da sustentabilidade e da redução de emissão de
gases nocivos ao meio ambiente.

O único empecilho para tornar este carro popular é o seu preço junto ao consumidor final. Isso
porque, atualmente, segundo a montadora, o seu preço final é de R$ 145 mil e que, futuramente,
com a utilização de fornecedores nacionais, o seu preço possa reduzir para R$ 85 mil. Tomando como
base o valor atual de uma Palio Weekend Elétrica, R$ 145 mil, o seu preço é aproximadamente 255%
maior que uma Palio Weekend Flex 2012 top de linha, cujo valor é R$ 56.850,00.
Isso mostra que, por possuir uma tecnologia avançada, o carro elétrico e sustentável tem um custo
muito mais alto que o carro mais caro do mesmo modelo, mas que não possui tal tecnologia,
mostrando que as pessoas que consomem tais produtos e serviços, não só automobilísticos, mas de
qualquer outro ramo de produtos ou serviços sustentáveis, tem de ter alto poder aquisitivo.
Segundo a pesquisa Logística e Sustentabilidade Ambiental do Instituto de Logística e Supply Chain,
instituto dedicado à geração de conhecimento e soluções em logística e supply chain management, a
maioria dos consumidores brasileiros querem soluções ecologicamente correta das empresas, mas
que não estão dispostos a pagar mais por isso ou não tem condições para tal. Isso ocorre porque,
apesar do consumidor saber que a empresa sustentável é a melhor opção e ser sustentável é a forma
correta de agir, ele não tem condição de comprar os produtos destas empresas ou não querem
gastar mais para obter o mesmo tipo de produto ou serviço, o que geralmente ocorre com produtos
de diferentes setores, já que o mesmo produto, com a mesma qualidade e as mesmas funções, tem
preços maiores se for de uma empresa sustentável.
O exemplo da Pálio Weekend Elétrica e a Pálio Weekend Flex também serve para ilustrar este caso,
já que, a pessoa precisa de um carro para conseguir se locomover, entre um automóvel que custa
255% mais que o outro e tem a mesma função e qualidade, uma pessoa sem poder aquisitivo ou que
não esta disposta a pagar mais para obter o produto sustentável, ela acaba por comprar o produto
normal, a Pálio Weekend Flex, mesmo sabendo que comprando o produto sustentável ela estaria
deixando de agredir o meio ambiente.
Outro fato que pode ser encarado como uma desvantagem é o fato de que nenhuma empresa
consegue ser completamente sustentável. É o que afirma Carlos Eduardo Lessa Brandão,
coordenador do centro de pesquisa do IBGE, “Ao pé da letra é difícil ser 100% sustentável, pois em
algum momento a cadeia gera impacto. O que existe são empresas que estão alinhadas com o meio
ambiente e a sociedade.”. Portanto, é preciso levar em conta que nenhuma empresa consegue ser
totalmente sustentável, não fazendo propagandas enganosas dizendo que a empresa é totalmente
sustentável, o que pode levar a incredibilidade da empresa no mercado, porém, deve ser um
compromisso da empresa tentar ser o mais sustentável possível.
Portanto, muitos executivos não implantam um desenvolvimento sustentável na sua empresa por
acreditar que o investimento é muito alto e o retorno é muito baixo, pois uma parcela da população
não esta disposta ou não tem condição de pagar mais pelo mesmo serviço ou produto, então, apesar
de acreditar que o produto sustentável seja a melhor opção o consumidor opta por comprar o não
sustentável, pois ele ter um preço menor.
Apesar deste cenário, já foi mostrado anteriormente que apesar do investimento inicial ser alto, o
investimento na sustentabilidade da empresa é um investimento de longo prazo, trazendo mais

benefícios no decorrer do tempo, e não logo após a sua implantação.

CAPÍTULO 3: EXEMPLO DE EMPRESA
SUSTENTÁVEL – NATURA

3.1. HISTÓRIA DA EMPRESA
A história da Natura começa em 28 de Agosto de 1969, inicialmente chamada de Indústria e
Comércio de Cosméticos G. Berjeaut Ltda., com a fundação de um pequeno laboratório e uma
pequena loja na Rua Oscar Freire, em São Paulo, por Antônio Luiz Seabra, então com 27 anos,
associado com o herdeiro do pequeno laboratório de cosmética Remington, Indústria e Comércio de
Cosméticos G. Berjeaut Ltda. Lá, Seabra e mais sete funcionários vendiam os produtos e prestavam
consultorias sobre beleza.
Em 1970, a empresa passou a ser nomeada Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda.
Já no inicio dos anos 70, a Natura contava com uma série de pequenos representantes em várias
cidades.
Apesar das dificuldades financeiras enfrentadas nos primeiros anos, o sucesso alcançado pelo
produto possibilitou que a empresa pudesse aumentar os seus negócios, finalmente a empresa
começou a demonstrar resultados, que possibilitavam não só a sobrevivência da empresa como
também a possibilidade de crescimento.
Portanto, cinco anos após a sua abertura, em 1975, a empresa institui o modelo de venda direta dos
produtos, baseando‐se num dos temas prioritários para a Natura, a relação com os clientes, tal
modelo de venda foi determinante para o crescimento e consolidação da empresa. Criando assim as
Consultoras Natura, que praticavam vendas porta à porta, tendo, após dois anos de implantação
desse modelo de venda, 300 consultoras vendendo os cosméticos.
O sucesso com as vendas diretas foi tanto que Seabra decidiu fechar a loja na Rua Oscar Freire.
Em 1979, Guilherme Peirão Leal ingressou na diretoria da empresa ao lado de Seabra e o sócio,
posteriormente fundou o Conselho de Administração da Natura Cosméticos junto com Seabra.
No final da primeira década de existência a empresa já era apontada como uma das principais
empresas de cosmético do ramo nacional.
Durante a década de 1980, a empresa apresentou um crescimento de 30 vezes na sua receita bruta,
apesar desta década ser considerada uma “década perdida” para a economia brasileira, devido à alta
inflacionária e a redução no nível médio do PIB nacional.

Em 1983, Pedro Luiz Barreiro Passos passou a ser Gerente Geral da unidade industrial da empresa,
marcando o inicio da profissionalização da fábrica, aumentando então o nível de qualidade e
organização da produção da empresa.
No mesmo ano, é aberta uma subsidiária em Miami, nos Estados Unidos.
Em 1984 a Natura é a primeira empresa mundial a disponibilizar produtos na versão refil.
Jean‐Pierre, sócio inicial da empresa, decide vender a sua participação acionária em 1987. No mesmo
ano a empresa entra no mercado português por meio de uma distribuidora.
Dois anos depois, em 1989, a empresa se torna a maior indústria de cosméticos do Brasil.
Em 1992, foi inaugurada em Portugal uma subsidiaria totalmente sobre o controle da Natura, a
Bothânica Cosmética Internacional Ltda.. No mesmo ano, a empresa atinge um faturamento de R$
120 milhões, com 22 milhões de unidades vendidas e mais de 55 mil consultoras.
Em 1994, foi iniciada a expansão da marca para a América Latina, começando com o ingresso no
mercado chileno por meio de distribuidores terceirizados e posteriormente no mercado argentino,
peruano e boliviano.
É instituída uma área de Ação Social em 1995, em que a Natura faz uma parceria com a Fundação
Abrinq para os Direitos da Criança e do Adolescente e lança o Projeto “Crer para Ver”.
No mesmo ano foi implantado o Processo Natura de Qualidade (PRONAQ), que visava a preparação e
capacitação dos colaboradores para alcançar um nível de qualidade total, tal ação garante a
qualidade elevada tanto das matérias primas utilizadas quanto dos produtos finais.
Em 1996, foi criado o site da marca. O site contém diferentes informações para diferentes públicos,
contendo informações financeiras para os investidores, catálogos para clientes, sobre como se tornar
uma consultora, seus apoios e patrocínios e informações gerais como a história da empresa e as suas
políticas e missões que podem interessar a todas as pessoas.
O Stock Option foi implantado em 1998, com ele os investidores tem a opção de comprar ações da
empresa direcionadas aos níveis superiores da organização, como a direção e a alta gerência.
Também desenvolve o processo de Qualidade Assegurada, que estabelece critérios de inspeção de
seus fornecedores, se certificando de que as matérias primas fornecidas tenham maior qualidade e
estabilidade nesta qualidade.
No mesmo ano a empresa passa a produzir análises de impacto de todos os seus processos e a
realizar regularmente o controle e monitoramento ambiental de suas atividades. E ganha o prêmio
de “Empresa Mais Admirada do Setor”, da Revista Carta Capital e InterScience.
Em 2000, os Indicadores Ethos situa a Natura entre as dez empresas associadas que são referência
em responsabilidade social. Inicia o Programa de Certificação de Ativos Florestais, que que tem o
objetivo de promover o cultivo e o manejo sustentável por meio da certificação das áreas de

plantações e florestas nativas. Com este programa, a Natura consegue garantir que os seus
fornecedores sejam seguros e tenham uma produção sustentável.
, e o Programa Natura Educação, que (...), apoiando 22 projetos sociais que envolveram cerca de
1088 escolas.
Ainda em 2000 a empresa reafirma o seu compromisso com os nove princípios do Global Compact,
ao representar o Brasil na reunião mundial desse fórum promovido pela Organização das Nações
Unidas em Nova York. E lançaram a Linha Ekos, principal linha de produtos sustentáveis e
socialmente responsáveis da empresa.
No ano de 2001, a empresa realizou reorganizações societárias, transferindo o controle da
subsidiária Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda., até então controlada pela Natura
Empreendimentos, para a Natura Cosméticos, também foram criadas a Natura Logística e serviços
Ltda., para prestar serviços de logística e inovações para todo o grupo Natura, e a Natura Inovação,
para prestar serviços de pesquisa e desenvolvimento de produto para o grupo. Somente em 2009, a
empresa investiu mais de R$ 120 milhões na Natura Inovação.
No mesmo ano foi criado o Projeto Biodiversidade, que estrutura e gerencia os planos e metas sobre
o uso sustentável de ativos da floresta brasileira.
Em 2002 foi lançado o Projeto Plântula, uma parceria com a Empresa Centroflora para o cultivo
sustentável de plantas nativas da Mata Atlântica, Amazônica e Caatinga, para a produção de
produtos fitoterápicos. E foi criado o programa Gente Bonita de Verdade, que possibilita aos
colaboradores o conhecimento da realidade social das comunidades de entorno, aproximando‐se dos
projetos e entidades durante o expediente de trabalho.
Em março de 2004, foi realizada outra reorganização societária, que tinha como objetivo a
simplificação da estrutura societária para a realização de ofertas de ações, por meio da eliminação
das suas antigas holdings, portanto, foram incorporadas pela Natura Cosméticos a Natura
Empreendimento e a Natura Participações.
E no mesmo ano foi aberto o seu capital para o mercado, se tornando a partir daí, uma empresa de
capital aberto, iniciou‐se assim a negociação das suas ações no Novo Mercado da Bovespa e concluiu
o processo de certificação do ISO 140001.
Em 2005, como parte do objetivo de inserção internacional, a Natura abriu uma loja em Paris, a Casa
Natura.
Ainda nesse ano a direção da Natura mudou de mãos, tornando Alessandro Carlucci Diretor‐
Presidente da empresa, com a missão de manter a empresa alinhada com as suas crenças e missões.
Em setembro de 2006, foi inaugurada a primeira Casa Natura no Brasil, em Campinas, um misto de
centro de conveniência e loja. Em seu primeiro ano de funcionamento a Casa Natura recebeu 15 mil
visitantes. E eliminado completamente o uso de testes de laboratório em animais.
Em 2007, começou a introduzir a tabela ambiental em todos os seus produtos.

A empresa reduziu o tamanho de seu portfólio de produtos, que caiu de 930 itens, em 2007, para
739 ao final de 2008, adequando‐o as tendências do segmento. O número de lançamentos também
encolheu, de 183 para 118 no mesmo período. Mas o investimento em inovação se manteve em R$
100 milhões e o gasto em marketing com a marca cresceu. Essa nova estratégia surtiu resultado e a
empresa atingiu faturamento e lucratividade recorde em 2010.
Ao completar 40 anos em 2009 o valor da marca chegou a valer R$ 6.106 bilhões, ocupando o 5º
lugar no ranking de marcas mais valiosas do Brasil. Neste mesmo ano a empresa teve um aumento
de 18,6% na receita liquida tendo um total de R$ 684 milhões de lucro bruto.
Em 2010 a empresa possuía 6.260 funcionários, 1.221.000 consultoras, quatro fábricas e presença
global em mais de dez países e mais de 52 mil consumidores.
Atualmente, no primeiro trimestre de 2012,a natura tem obteve um crescimento de 0,7% em relação
ao mesmo período do ano passado, lucro líquido de R$ 151,5 milhões e receita bruta de R$ 1,28
bilhões, sendo R$ 1,14 bilhões provenientes do mercado brasileiro e R$ 135,6 milhões do mercado
internacional. Possue 1.178,6 milhões de consultoras. Também esta entre as empresas com ações na
Bovespa que tem as ações anunciadas no Índice de Sustentabilidade Empresarial, índice que abriga
apenas as empresas com maior liquidez de ações e desenvolvimento sustentável.
E o Conselho de Administração é constituído por Seabra, Pedro Luiz de Barreiros Passos e Guilherme
Peirao Leal, o penúltimo a 29 anos e o último a 33 anos no cargo.

3.2. SUAS AÇÕES
A Natura é uma das marcas nacionais que possuem uma forte vertente em sustentabilidade, esta
característica não foi adotada recentemente, a empresa nasceu com esta vertente
, não como
um diferencial competitivo, mas sim como uma filosofia de trabalho.
Desde a sua fundação a empresa tem atitudes e filosofias que tem como objetivo seguir as suas
crenças e missões, segundo Ana Luiza Alves, gerente corporativa da marca, durante o ABA Branding
2009 afirmou: “Não é o consumidor final que vai ditar o pensamento que a marca tem a respeito de
algum produto ou de uma filosofia. Deve fazer sentido dentro de tudo o que a marca acredita”.
No início da historia da empresa, apesar de já mostrar esforços para aprimorar as relações com os
públicos que vivem a sua volta, esse contato era feito de forma intuitiva e quase desestruturada.
Com o crescimento da empresa, se tornou cada vez mais difícil manter o contato com a sociedade a
sua volta, por isso foi desenvolvido um projeto com base no contato estreito e periódico de seus
executivos com seis públicos definidos como estratégicos: os consumidores, as consultoras,
funcionários, fornecedores, comunidades extrativistas e imprensa. Por meio de sites ou encontros, os
executivos encarregados de cada grupo tem a função de recolher as opiniões do steakholders sobre

assuntos importantes para a Natura, como desenvolvimento sustentável, biodiversidade e venda
porta a porta.
De acordo com Carlucci, Diretor‐Presidente da empresa, “Se consigo captar demandas futuras, posso
inovar. E essa é uma fonte de diferencial competitivo.”.
Segundo Renata Puchala, gerente da área de Inovação, a marca tem um dilema: “Até onde podemos
ser conscientes e abrir mão de prazer e bem‐estar? O que a Natura busca é aliar o uso da tecnologia
verde a ganhos significativos em sensorial – cheiro, textura, espuma. Assim, todo mundo ganha: a
natureza, o consumidor, o planeta.”.
Com este tipo de pensamento a empresa teve varias atitudes ecologicamente e socialmente
responsáveis.
Em seu site é possível ver quais apoios e patrocínios a empresa tem, eles são o incremento do banco
de DNA de espécies da flora brasileira, a Ashoka, o Grupo Cultural AfroReggae e o patrocínio da
marca Osklen na Semana de Moda de São Paulo.
O incremento do Banco de DNA de espécies da flora brasileira é um projeto do Jardim Botânico do
Rio de Janeiro que a Natura passou a patrocinar em 2008. O Banco de DNA é uma nova abordagem
para a preservação da memória genética das espécies que podem ser explorada hoje, ou
futuramente, para a identificação de novos genes. Com o patrocínio da Natura, o projeto terá um
incremento de duas mil novas amostras de espécies da nossa flora, nas 2.500 amostras já
identificadas.
A Ashoka , uma organização mundial sem fins lucrativos presente no país a 20 anos, é uma parceria
da empresa nas ações de Empreendedorismo Social. Desde 2004 a Natura e a Ashoka estão juntas
para a realização do Prêmio Empreendedor Social Ashoka‐McKinsey, que apoia líderes no
desenvolvimento de negócios inovadores e capacita‐os a planejar e implementar suas atividades,
aliando sustentabilidade, geração de receita e impacto social, as três bases do Tripé da
Sustentabilidade.
O Grupo Cultural AfroReggae tem como proposta disseminar a formação cultural e artística para
jovens moradores de favelas como meio de construção de cidadania. A sua parceria com a Natura
começou em 2006 com o patrocínio da turnê “Nenhum Motivo Explica a Guerra” , patrocinando e
ajudando a viabilizar posteriormente mais de setenta projetos de formação artístico‐cultural,
educação, inclusão digital, entre outras.
A Natura foi pela quarta vez consecutiva à patrocinadora exclusiva do desfile da Osklen na Semana
de Moda de São Paulo, pois, segundo o seu site a empresa acredita que a marca “representa um
estilo de vida da mulher e do homem contemporâneos, em um mundo onde convivem o urbano e a
natureza, o global e o local, o orgânico e o tecnológico.”. Aliando‐se assim com uma empresa que
compartilha dos mesmos interesses que ela.
Entre outras atitudes da Natura, a empresa tomou atitudes que tiveram grande apoio da população
como a desutilização dos testes de laboratórios em animais e substituir o uso de gorduras vegetais

por óleos vegetais. O seu processo de vegetalização teve início em 2000 com o lançamento da linha
Ekos, a primeira linha a usar ativos da biodiversidade brasileira. Em 2005, num ato pioneiro, foram
substituídas as gorduras animais em todos os sabonetes em barra da marca por óleo vegetal. Em
2007, os perfumes da marca receberam álcool orgânico, feito de cana de açúcar cultivada sem o uso
de agrotóxicos e queimadas.
A empresa tornou pública a sua opinião sobre os testes de laboratórios em animais em 2003 e a
partir deste ano se comprometeu a tomar atitudes que tinham o objetivo de diminuir o numero de
testes feitos em animais, mas só em 2006 foi que a empresa conseguiu banir esta pratica totalmente.
Outra atitude pioneira da Natura foi a inclusão da Tabela Ambiental nos rótulos de todos os seus
produtos, isso porque a empresa acredita que saber o que consumimos é o primeiro passo para
melhorar o meio ambiente.
A Tabela Ambiental permite que o consumidor saiba de onde os produtos vieram e o seu destino
final, abordando dois aspectos importantes: a sua formulação e embalagem; sendo que a empresa
desenvolveu uma metodologia própria para analisar os índices, porque não encontrou nenhum
órgão, nacional ou internacional, que atendesse totalmente aos seus desejos de comunicar de forma
mais verdadeira possível às informações ambientais.
Os itens que aparecem na tabela são:
1. Origem Renovável Vegetal: indica a parte da formulação que teve como origem uma
fonte vegetal. Sendo que o termo “origem” indica tanto as substâncias naturais quanto a
parte vegetal das substancias sintéticas, e o termo “renovável” reforça a ideia de que os
vegetais foram cultivados ou extraídos de forma sustentável.
2. Vegetal Natural: corresponde a toda parte vegetal que não sofreu modificações no
processo químico, assim, todo vegetal natural também é de origem renovável.
3. Certificação de Origem: compreende toda a formulação que teve a sua origem
certificada, o que significa que um órgão externo comprovou que a origem daquela
substância é sustentável e que o cultivo é feito de forma adequada.
4. Material Reciclado: informa a quantidade da embalagem em que foi utilizado material
reciclado pós‐consumo.
5. Material Reciclável: informa o percentual da embalagem que é possível reciclar depois do
uso.
6. Número recomendado de refilagens: número de vezes que a embalagem original pode
ser relifada, ou seja, quantas vezes a embalagem original pode receber um novo refil.
Com essa tabela nos rótulos, o consumidor consegue analisar o quanto o produto que ele comprou
impacta no meio ambiente, a única desvantagem é que apenas a Natura tem estes rótulos, o que
permite que essas informações só possam ser comparadas com outros produtos da Natura, e não
com todos os outros produtos.
Outro programa importante da Natura é o Programa Carbono Neutro, que foi implementado em
2007. Nele a empresa se compromete a reduzir as emissões de gases do efeito estufa, oferecendo

aos clientes produtos neutros no que diz respeito às emissões desses gases. O Programa Carbono
Neutro está dividido em três momentos que orientam as ações da empresa de melhoria contínua e
aperfeiçoamento dos processos.
Os três momentos são:
1. Inventário: nesta etapa a empresa mede e registra a quantidade de suas emissões,
conhecendo a extensão do impacto ambiental da cadeia de produção. O diferencial da
Natura neste processo é que o inventário é calculado da extração dos recursos naturais até o
descarte final dos conteúdos e embalagens pós‐consumo.
2. Redução: em que ações e processos que visam a redução dos gases estufa são implantados.
3. Compensação: nesta etapa a empresa apoia projetos de compensação para neutralizar as
emissões que não puderam ser evitadas. Estes projetos de compensação, necessariamente,
tem de ser projetos que apresentem benefícios ambientais e sociais.
Estes projetos de compensação podem ser de dois tipos, energéticos ou florestais. Os projetos
energéticos permitem a empresa obter créditos presentes com ações de redução ou substituição de
combustível energético, como o uso de biomassa renovável em indústrias de cerâmica em Santonini
e a substituição de óleo de combustível por sebo na Companhia de Fiação e Tecidos Santo Antônio.
Já os projetos florestais constituem‐se na recuperação de áreas degradadas e combate ao
desmatamento e degradação de áreas nativas, como o Projeto Carbono no Corredor de
Biodiversidade Emas‐Taquari e o Carbono Socioambiental do Xingu.
Com estas três etapas a empresa consegue neutralizar as emissões de gases de toda a sua cadeia de
produção, podendo afirmar que todos os produtos oferecidos por ela são carbono neutro.
A seguir é uma imagem extraída de um arquivo disponibilizado no site da empresa, o Case Carbono
Neutro de 2009, nela a empresa as atitudes que ela já tomou para diminuir a emissão de gás carbono
e em que partes da sua cadeia de produção, distribuição, e descarte final foram as suas ações:

A seguir são imagens baixadas de um arquivo disponibilizado no site da empresa que mostra as
ações, os compromissos que a empresa teve com o aquecimento global durante a sua história:

3.3. LINHA EKOS
A linha de produtos Ekos da Natura é a linha que junta todos os princípios, crenças e metas que a
empresa mais presa, pois é a linha que mais representa os mesmos, já que foi a primeira linha de
produtos que fez os seus negócios de modo praticamente completamente sustentável.
Com a linha Ekos, as tradicionais comunidades produtoras dos ativos utilizados nos produtos, pois
estas conquistam uma fonte de renda com a venda dos frutos para a Natura e com a preservação da
sua cultura. No desenvolvimento da linha foram feitas parcerias com dezenove comunidades rurais,
envolvendo um total de 1. 714 famílias e gerou cerca de R$ 8,5 milhões, que serviram para apoiar o
desenvolvimento social, o fortalecimento da economia, a inclusão social e a sustentabilidade
ambiental destas comunidades.
Em seu relacionamento com as comunidades fornecedoras a empresa tem o conceito do preço
custos de produção, beneficiamento e comercialização, além de um bom retorno para o fabricante,
sendo calculado localmente e acordado entre os grupos envolvidos na produção.
Para a produção da linha é desenvolvida a partir de tecnologias verdes, que reduz o impacto
ambiental na produção. Eles possuem formulas vegetalizadas, que priorizam o uso de matérias
primas de fontes renováveis e ativos com certificação de origem, sejam de cultivo orgânico ou de
manejo florestal sustentável. Algumas tecnologias verdes que a linha apresenta são:

1. Álcool Vegetal Orgânico: é o álcool utilizado em toda a perfumaria de Natura Ekos, é
orgânico e produzido de forma sustentável e socialmente responsável, pois vêm de
canas produzidas sem o uso de agrotóxicos, adubos químicos e queimadas. Como a
plantação de cana é integrada a áreas de vegetação nativa, ela preserva a
biodiversidade local e ajuda a reduzir o impacto ambiental.
2. PET Reciclado: a linha procura utilizar embalagens recicláveis ou recicladas nos seus
produtos. O PET reciclado é produzido a partir de PETs que vem de cooperativas
organizadas e capacitadas de pequenos catadores, que antes trabalhavam em lixões.
3. Rastreabilidade e Certificação: o Programa de Certificação de Matérias Primas
Vegetais foi elaborado em 2008, cujo objetivo é promover o cultivo e manejo
sustentável por meio da certificação das áreas de plantação e florestas nativas, o que
acaba por garantir que os insumos utilizados na linha sejam extraídos de maneira
sustentável e que favoreça socialmente as comunidades extrativas. De um total de
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quatorze ativos presentes em Ekos, 80% são certificados e os outros 20% contam com
planos para serem certificados nos próximos anos.
Refil: a linha faz uso das embalagens com refis. Além de ser uma opção mais
econômica para o consumidor, pois em média custa 20% mais barato que o produto
regular, o refil consome em média 30% menos recursos naturais do que a embalagem
regular, ajudando na preservação do meio ambiente.
Tabela Ambiental: tabela já mencionada anteriormente que oferece informações ao
consumidor que vão desde a escolha a obtenção da matéria-prima até a origem e o
descarte da embalagem do meio ambiente.
Uso de Ativos da Biodiversidade Brasileira: um dos principais vetores da inovação é o
uso sustentável da biodiversidade, com isso foram criados e desenvolvidos novos
produtos utilizando espécies nativas e exóticas, aliado com o uso de modelos
ecológicos de produção vegetal.
Vegetalização das Fórmulas: esta iniciativa faz parte da estratégia da empresa de
vegetalizar todas as suas fórmulas. O objetivo é substituir as matérias primas de
origem animal, mineral ou sintética por matérias-primas vegetais. Assim se reduz o
impacto dos produtos no meio ambiente, pois trata-se de um ativo de origem
brasileira, totalmente vegetal, cultivado de forma sustentável e obtido sem a utilização
de produtos químicos.

Os tipos de manejos do uso da Ekos são:

1. Cultivo: em que o trabalhador prepara o solo, planta e colhe.
2. Extrativismo ou Manejo: em que o ativo esta disponível na natureza.
3. Agrofloresta: em que é associado o cultivo com o extrativismo, ou seja, a floresta
nativa oferece recursos e é associado a isso o cultivo por meio de um trabalhador.
Os beneficiados por tal produto, além da empresa e do meio ambiente, são as consultoras e os
consumidores finais. A consultora se beneficia, pois sabe que oferece um produto de qualidade, que
não prejudica o meio ambiente e tem um preço justo junto ao consumidor final, pois apesar de toda
a tecnologia e preocupações com o meio ambiente envolvidas na sua produção, o preço continua
acessível para todas as classes sócias da população.
O consumidor final se beneficia de forma indireta com os produtos, pois ao comprá‐lo ele esta
investindo e apoiando uma empresa preocupada com o meio ambiente e sociedade em que vive,
portanto ao comprar um produto com estas qualidades ele esta assegurando que o meio ambiente
seja preservado e a sociedade desenvolvida de forma justa para um futuro melhor para as gerações
futuras, assim como ajudando comunidades a se preservarem e desenvolverem no presente.
O resultado de todas as características e práticas utilizadas para desenvolverem os produtos da linha
Ekos são criações cosméticas de alta qualidade que causam poucos impactos no meio ambiente, ou
seja, um produto que conseguiu conciliar a qualidade com a sustentabilidade.

CONCLUSÃO
Com este trabalho podemos concluir que atualmente tanto a população quantos os investidores
pressionam as empresas para que estas apresentem um desenvolvimento sustentável.
Para isso as empresas podem se guiar pelo modelo de Produção Mais Limpa e pelo modelo do Tripé
Sustentável, ambos os modelos tem o objetivo de nortear as empresas no processo de
implementação de um desenvolvimento sustentável, em que a empresa não se preocupa apenas
com os seus resultados financeiros, mas também com o meio ambiente e a sociedade na qual esta
inserida.
Esta preocupação com as três vertentes é o principal objetivo da sustentabilidade empresarial, que
visa uma gestão empresarial que não cause tanto impacto no meio ambiente e ao mesmo tempo de
condições para que as parcelas da sociedade se desenvolvam.
Outra forma de obter uma instituição com ações sustentáveis é obtendo a certificação da BSI, a ISSO
14001, que é uma norma aceita internacionalmente que define que atitudes devem ser tomadas
para estabelecer um Sistema de Gestão Ambiental, com o objetivo de equilibrar a manutenção da
rentabilidade e a redução do impacto ambiental. Essa certificação tem se tornado um requisito
frequente que as empresas tem pedido a outras antes de decidir se farão ou não negócios com elas,
pois estas querem garantir que a empresa com que eles farão negócios tem um Sistema de Gestão
Ambiental, não sendo enganados por empresas que dizem ser sustentáveis mas não são.
Para ajudar os investidores na escolha de empresas sustentáveis e socialmente responsáveis para
investir, a Bovespa criou o ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial ‐ que lista algumas das
empresas que tem ações de maior liquidez na Bolsa e que sejam sustentáveis. Tal índice também
serve para comprovar que cada vez mais os investidores se preocupam em investir em empresas
sustentáveis, isso porque eles acreditam que tais empresas apresentam economias mais
consolidadas, que não se influenciam facilmente por crises na economia.
Para suprir a necessidade de comunicar as suas ações responsáveis e a necessidade dos
consumidores de obterem informações sobre as responsabilidades sociais e ambientais da empresa
foi criado o Marketing Verde. Tal ferramenta das empresas servem para que ela consiga conquistar
clientes que sejam engajados, clientes que vão decidir entre uma marca e outra de acordo com as
características das mesmas.
Porém, é preciso usar o Marketing Verde de maneira inteligente e moderada, pois cerca de 80% da
população não acreditam nas informações disponibilizadas pela empresa, isso porque a má
comunicação causa o ceticismo da população quanto a veracidade das informações.
Também vimos que o governo pode ajudar com que as empresas se comprometam com um
desenvolvimento sustentável por meio de linhas de crédito com taxas mais favoráveis que as já

existentes no mercado, que são concedidas a empresas e produtores que tem projetos que reduzem
a emissão de gases do efeito estufa, ou por meio de punições contra pessoas ou empresas que
tenham infringido alguma lei ambiental. Porém, a burocracia do Poder Jurídico faz com que muitas
vezes as empresas não sejam punidas, o que leva a desestimulo ao cumprimento das leis ambientais.
Posteriormente analisamos as vantagens e desvantagens que a implantação de um modelo de
sustentabilidade empresarial pode trazer para uma empresa.
As vantagens analisadas são que a empresa obtém uma diferenciação mercadológica, o aumento do
valor da marca, a fidelização dos clientes, melhoras no setor de produção, diminuição dos
desperdícios, melhores linhas de crédito e mais opção de investidores. Porém, estas vantagens só
são alcançadas num longo prazo após a aplicação de um modelo sustentável na empresa.
As desvantagens que a implementação de mudanças para se tornar sustentável são o alto
investimento inicial e, como as vantagens são conquistadas no longo prazo, os empresários podem
acreditar então que o investimento é alto e a empresa não obtém nenhum retorno. Outra
desvantagem apresentada foi o aumento do preço do produto final, já que a empresa precisa investir
em novas tecnologias, conhecimentos e formas de torná‐lo sustentável o preço do produto final
pode aumentar. Com o aumento do preço final, apesar dos consumidores saberem que o produto
sustentável é a melhor opção, elas acabam por comprar o produto não sustentável pois não
consigam arcar com o custo mais alto do sustentável ou talvez não queiram gastar mais para obter a
mesma qualidade e função do produto ou serviço.
Como exemplo há a empresa Natura, empresa que desde a sua criação apresenta preocupações com
o meio ambiente e com a sociedade ao seu redor.
Ela apresenta diversos projetos socialmente e ambientalmente responsáveis.
No decorrer da sua história a Natura tomou atitudes de comprometimento com o meio ambiente e
com o desenvolvimento da sociedade, todas essas atitudes, crenças e filosofias culminaram no
lançamento da linha de produtos Ekos.
Tal linha de produtos tem todas as características que a Natura mais preza. Esta linha tem
embalagens recicláveis, uso de ativos certificados, uso de ativos da biodiversidade brasileira,
fórmulas vegetalizadas, tabela ambiental nos rótulos dos produtos e uso de refis de produtos.
Futuramente o uso de práticas e modelos sustentáveis não serão apenas uma opção de prática
empresarial, mas sim o único modo de se produzir, pois os recursos naturais da Terra não são
intermináveis, portanto o único modo de garantir a qualidade de vida e a possibilidade de suprir as
necessidades das gerações futuras.
Quando este futuro chegar, a Natura será um ótimo exemplo para as outras empresas seguirem, já
que tal empresa tem práticas e ações sustentáveis que podem servir de base de inspiração para
outras empresas.
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Introdução
Quando o assunto é sustentabilidade, todos dizem que contribuem para um
mundo melhor de alguma maneira. Mas sabemos que essa não é a realidade de
todos, tanto que se fosse, não estaríamos tão desesperados buscando outros
recursos para ajudar de uma maneira mais concreta, a qual significa uma ajuda que
ofereça melhores resultados tanto no curto prazo como no longo. É lógico que o
quanto antes tiver resultados favoráveis ao desenvolvimento sustentável, melhor.
Mas essa luta é de hoje e de amanhã, a fim de gerar resultados inexoráveis.
Empresas hoje em dia estão construindo prédios que reutilizam a água da
chuva, por exemplo. São essas atitudes que em grandes escalas de que o planeta
Terra está precisando. É certo falar que unir os países nessa luta também é uma
tarefa essencial, visto que não adianta apenas um país ser ecologicamente correto
sendo que algum outro não faz nada para combater a poluição, por exemplo. É a
partir desse desespero alarmante e do medo de perder os recursos naturais que a
natureza nos proporciona, que irei destacar como começar a ajudar o mundo, em
conjunto, para que haja o crescimento mais cedo possível e que aconteça o mesmo
que aconteceu com a globalização, um processo irreversível.

Capítulo 1: Economia Marrom x Economia Verde
A economia marrom é definida pelo uso indiscriminado de todos os recursos
naturais de que são colocados a nossa disposição. Ela visa somente o lucro e a
diminuição de custos, levando em conta somente o que favorece a empresa e não a
sociedade.
Já a economia verde se destaca através do desenvolvimento sustentável que
compete à integração e uma análise equilibrada dos objetivos sociais, econômicos e
ambientais, focados na tomada de decisão tanto pública quanto privada.
A interseção entre o ambiente e a economia, é muito relevante, pois é ela que
define o conceito de economia verde tão discutido hoje em dia. Um exemplo disso é
a Conferência Rio 1992: Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, na qual tinha como objetivo principal buscar meios de conciliar
o desenvolvimento socioeconômico com a conservação e proteção
dos ecossistemas da Terra. Tal Conferência consagrou o conceito
de desenvolvimento sustentável e contribuiu para a conscientização de que os
danos ao meio ambiente eram inteiramente de responsabilidade dos países
desenvolvidos. Pode perceber também a necessidade de os países em
desenvolvimento receberem apoio financeiro e tecnológico para avançarem na
direção da evolução sustentável. Tudo isso ajudou a dar um impulso maior e motivar
ainda mais uma ideia que já não era tão remota assim.

Um exemplo de toda essa polêmica é a citação do economista indiano Pavan
Sukhdev, que é um especialista em economia verde. Ele afirma que a transformação
exigida para chegar à economia verde é diferente nos países desenvolvidos e no
mundo em desenvolvimento. "O mundo desenvolvido precisa desmantelar a
chamada 'economia marrom' para colocar a economia verde em seu lugar", explica.
Isso significa acabar com os subsídios aos combustíveis fósseis, encontrar novos
modelos de negócios e buscar alternativas que possam reduzir a pressão atual
sobre os recursos naturais e o ambiente. "Isso pode ser feito com a tecnologia
existente, mas como este movimento pode significar perdas de curto prazo, há
resistência do setor privado” afirma. A preocupação maior e talvez a mais
significativa seja a do setor privado, pois é aquele em que é mais difícil conciliar

mudanças sustentáveis.

Tais mudanças sustentáveis, assim como qualquer mudança, exige no
começo um investimento maior para que possa ser percebida a diferença de como
era antes. Os custos aumentaram, pela necessidade de investir em um campo não
muito estudado e conhecido. Com o passar do tempo, essa ideia foi tomando forma
até virar moda. Mas, fixar uma ideia sustentável na cabeça da população é bem
mais trabalhoso do que falar pra uma pessoa que sempre usou cabelo comprido
cortar Chanel. E ainda assim, mesmo sendo moda hoje em dia o assunto
sustentabilidade, ela não pode ser moda, mas sim rotina e dever. São nos pequenos
gestos que uma sociedade inteira pode ajudar. Uma empresa que hoje em dia não
possua em seus valores qualquer ideia que esteja ligada à sustentabilidade, é vista
como arcaica ou desatualizada. A despreocupação com o sistema ecológico que
qualquer pessoa venha a ter hoje em dia é considerada alienação.
Para que fique claro que todos, sem exceção possam ajudar, os tópicos abaixo
se referem a algumas estratégias que são adotadas para se ter um país mais
compromissado com o desenvolvimento sustentável.

Transformar Lixo em Riqueza
Uma das práticas mais usadas hoje em dia para combater o estrago que o
lixo traz para a vida da sociedade e para o meio ambiente é fazer com que este
se transforme em riqueza. Para que isso seja possível, existe a coleta seletiva

de lixo que consiste em separar o lixo em plástico, papel, metal, vidro e lixo
orgânico para que sejam reciclados. Quando produzimos lixo, é preciso que
separemos o lixo para que este seja coletado e depois reciclado. O ganho
nesse processo é considerável em outros países, como por exemplo, os
Estados Unidos que ganham 57 bilhões de dólares por ano. Depois dele vem a
União Europeia com 48 bilhões e a China com 34 bilhões. Em contrapartida o
Brasil ganha 10 bilhões de dólares por ano.

Já o lixo orgânico tem um destino diferente. Depois de coletado, ele é
transformado em composto orgânico (adubo), através do processo de
compostagem para depois ser utilizado em hortas e jardins, servindo de
nutrientes para plantas. Esse tipo de lixo é composto por folhas, galhos,
materiais provenientes da limpeza de nossas casas, restos e sobras de alimentos,
papel higiênico e outros. Reutilizar o lixo orgânico e inorgânico ajuda as famílias
a economizar e ainda aquece a economia do país que faz a coleta do lixo e o
recicla.

Os números não mentem, segundo a Revista Veja, 98% das latas de
alumínio, uma tonelada vale 3.200 reais. Das 55% garrafas de plástico, uma
tonelada delas vale 1.850 reais. Em um cenário onde prevalecem os lixões –
pontos clandestinos em que nada é tratado e ameaça a saúde dos catadores
de lixo e da população, pois contamina o solo e os cursos de água, a taxa de
coleta seletiva é ínfima, apenas 18% dos municípios a praticam.

Lixo Moderno
Outro tipo de lixo que vem trazendo muitos problemas atualmente é o lixo
eletrônico. Ele é descartado de maneira inadequada onde não há cuidados
com o meio ambiente e coloca em risco a saúde da população que mora perto
de aterros que comportam esse tipo de lixo. Sua reciclagem é feita pela
população mesmo, como é o caso de um bairro de Gana chamado Sher Shah,
onde recebe os contêineres com peças velhas e quebradas que vem dos
Estados Unidos, Japão, Austrália, Inglaterra, Kuwait, Arábia Saudita, Singapura
e Emirados Árabes.

Os materiais que são reciclados nesse aterro clandestino são carcaças de
discos rígidos, monitores, impressoras ou até mesmo aparelhos inteiros que
traz a esse bairro um dos mais altos índices de casos de câncer de pulmão e
de problemas respiratórios do país por conta da inalação de gases tóxicos,
emitidos durante o processo de separação das peças. As pessoas colocam em
risco sua saúde e seu ciclo de vida para poder ganhar muito dinheiro com a
esperança de ter uma vida melhor. A maioria não sabe quais problemas podem
trazer ao manusear esse tipo de lixo. No subúrbio de Agbogbloshie, a capital
do país Acra, acontece o mesmo e até o pior, pois é lá que fica o maior aterro
eletrônico do mundo. No local, ganges fazem pente-fino em drives de
computadores, laptops, palmtops, tablets e smartphones provenientes dos
Estados Unidos e da Europa. Buscam não só materiais para serem vendidos,
como também informações sigilosas dos antigos proprietários para depois
serem usados em golpes pela internet.

O que acontece com o lixo eletrônico se mal destinado.

O relatório ambiental de 2010 da ONU sobre lixo tecnológico calcula que:
 São produzidos anualmente 50 milhões de toneladas;
 O volume de dejetos procedentes de computadores abandonados
crescerá 500% em países como Índia, China e África do Sul até 2020.
Os dados não mentem: O Brasil, México e Senegal são, entre as nações em
desenvolvimento, os campeões mundiais de e-lixo per capita. Isso é outro fato
evidente de que o Brasil precisa mudar sua atitude em relação a descartar lixo.
Cada tipo de lixo tem um destino certo e não é à toa.
Uma alternativa para descartar o lixo eletrônico é reaproveitando-o. No
Texas, uma empresa compra monitores usados que vão para um depósito e
recicla seus componentes, usando os tubos para fabricar televisores baratos
para países pobres. Agora que temos as diferentes soluções para cada tipo de
lixo, que é um problema enorme da sustentabilidade, temos que nos adequar
às essas formas para garantirmos a nossa saúde e a do meio ambiente no
futuro. O que deixamos de fazer hoje fará uma enorme diferença no nosso
amanhã.

Segundo Neil Maycroft, professor da Lincoln School of Art & Design, da
Inglaterra, quando os aparelhos duram pouco tempo, acontece isso por dois fatores.
“De um lado, os produtos são feitos para durar pouco. De outro, há a osbsolescência
etilística. Somos regidos pela cultura de trocar a cada ano de modelo – de
computador, de tablet, de celular – quando o antigo ainda funcionava muito bem”,
afirma.
James Clark, um britânico especialista em sustentabilidade, da Universidade
de York, garante que não haverá solução sem a conscientização das vantagens
econômicas envolvidas na reciclagem do lixo eletrônico. Ele afirma que “o Japão,
graças a um programa benfeito de reaproveitamento de equipamentos, hoje
acumula três vezes mais ouro, prata e metal índio* do que o mundo usa
anualmente”. Essa técnica japonesa alimenta um negócio interessante e de futuro
sólido. Ele ainda comenta que “o mercado de reciclagem do lixo eletrônico crescerá
dos 5,7 bilhões de dólares atuais para 15 bilhões de dólares até 2014”. Isso nos traz
esperança para soluções do drama do lixo eletrônico e estas são limpas finalmente.

*Metal índio: é usado na fabricação de telas de cristal líquido e painéis solares.

Solução Subterrânea

Em Barcelona, Espanha, o destino do lixo é debaixo da terra e não em cima dela
como acontece nos aterros. O sistema de coleta periódica, com os latões de lixo já não é
uma realidade da cidade. Agora são as bocas de lixo que tomam conta da cidade, nas
quais através das escotilhas, os cidadãos jogam os sacos de lixo. A partir daí, começa
um show de tecnologia.
Todas as bocas de lixo são conectadas a um gigantesco sistema de tubulação
enterrado a, pelo menos, cinco metros da superfície. Trata-se de um grande sugador,
que aspira o lixo de hora em hora, dia e noite, o ano inteiro. Os sacos chegam a ''viajar''
a 70 quilômetros por hora embaixo da terra. Finalmente, o destino final é um centro de
coleta, geralmente instalado na periferia da cidade. O lixo entra diretamente em um
container, que depois de cheio é transportado para uma usina de triagem, ainda mais
afastada da cidade. Plásticos, latas e papel são reciclados. Já o lixo orgânico vira
combustível para mover turbinas que produzem eletricidade.
Essa ideia genial nasceu na Vila Olímpica de Barcelona, construída especialmente
para os Jogos de 1992. Antes, a ideia de unir lixo com limpeza e higiene parecia
impossível, mas agora essa ideia deu tão certo que virou um exemplo para a cidade
inteira. Todo esse sistema acaba com a sujeira nas ruas, com as latas de lixo e,
principalmente, com a coleta - um método que geralmente custa caro e polui o meio
ambiente. Pelo menos 160 caminhões de lixo deixaram de circular diariamente pelas
ruas da cidade, o que mostra que a queima de combustíveis diminuíram e agora a
sujeira não fica aparente na cidade.
Um barbeiro, que sempre viveu em Barcelona, é um dos maiores defensores do
sistema. “Não tem mau cheiro, não tem o barulho insuportável dos caminhões de lixo, é
tudo limpinho”, ele observa. “É uma questão de inteligência e conscientização”.
Nos últimos 18 anos, a prefeitura de Barcelona vem investindo sistematicamente na
instalação dos tubos. Esse é um progresso que realmente traz bons frutos a longo prazo
para todo mundo. “É como o fornecimento de água, gás ou energia elétrica. A tubulação
é enterrada embaixo do pavimento das ruas”, explica o representante da companhia que
criou o sistema. O custo é igual ou em muitas vezes é até menor do que quando era a
antiga coleta seletiva. Todos os prédios de apartamento em Barcelona, construídos nas
últimas duas décadas, já têm o sistema instalado internamente. Os moradores nem
precisam mais descer com os sacos até a rua. 70% do lixo na capital da Catalunha já
são recolhidos assim. A estimativa é que em cinco anos Barcelona inteira não terá mais
nenhum caminhão de coleta de lixo circulando pela cidade.

Entenda um pouco mais sobre a tecnologia do lixo subterrâneo nos esquemas
abaixo:

Capítulo 2: Mostre-nos Como Viver
Para entender um pouco mais sobre sustentabilidade e para ajudar diversos
países sobre essa preocupação com o planeta Terra, o mundo discute uma nova
economia pautada no desenvolvimento sustentável e ao combate à pobreza, no qual
reuniu 193 países das Nações Unidas. A questão central da reunião é: O que
queremos para os próximos 20 anos? Para o coordenador executivo das Nações
Unidas para a Rio+20, Brice Lalonde, esta é a oportunidade de o Brasil apontar
caminhos e mostrar nossa liderança natural. “A vez é de vocês: mostre-nos como
viver”, afirma ele, numa entrevista ao Planeta Sustentável.

O nome Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável, que foi ou era pra ser realizada de 13 a 22 de junho de 2012, na cidade
do Rio de Janeiro. Tal conferência é conhecida como Rio+20, pois marca os vinte
anos de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (Rio-92). Teve como objetivo contribuir para definir a agenda do
desenvolvimento sustentável para as próximas décadas.
Para entender um pouco mais, toda essa preocupação começou com o
despertar do grande mérito da Eco 92, que de concreto, num plano mais global,
apenas ratificou o acordo de redução dos gases que provocavam todo o problema
do buraco na camada de ozônio, que hoje está por fim resolvido. Com esse grande
exemplo, a Rio+20 dificilmente irá deixar a desejar.

A Rio+20 é Propriedade de Todos

A Rio+20 é um encontro com todas as pessoas do mundo. Precisamos da parte
mais consciente e solidária da população para lidarmos com os desafios como se o
mundo fosse um único país. Com a ideia de uma nação global, não aceitaríamos
tantas desigualdades muito menos que grandes partes do nosso território fossem
destruídas, poluídas. É por essa razão que aqueles que acreditam em uma ética de
mundo vieram ao Rio. Pessoas que estão espalhadas por aí se juntam para buscar
soluções palpáveis. São ONGs, governos locais e empresas. E todos os cidadãos
do mundo possuem o dever de ajudar também, cada qual com a sua possibilidade.
Portanto, o importante é planejar o que teremos que fazer para os próximos 20 anos,
não só para questões de urgência, mas também o que queremos para as próximas
duas décadas, o que achamos que deve estar pronto em 2030.

A reunião da Rio+20 é muito vista pela maioria como uma conferência que traga
apenas ministros do Meio Ambiente. Porém, essa é uma visão fraca do objetivo. Tal
reunião é desenvolvimento e meio ambiente e por conta desses dois fatores é
necessária ajuda de agentes da economia, como ministros de relações exteriores,
planejamento de finanças e não apenas de meio ambiente. Agora, todos esses
poderes são acompanhados de maior responsabilidade com o planeta.

Temos as Respostas
Por que fazer essa conferência tão importante com sede no Brasil? As respostas
não são óbvias quando perguntadas para qualquer brasileiro, muitos não conhecem
as magníficas belezas naturais que somente o Brasil possui. Nossa liderança natural
possuem aspectos que fazem do Brasil a estrela da Rio+20:
 Somos a sétima economia do planeta, responsável por 2,9% do PIB mundial;
 Abrigamos a maior biodiversidade e, consequentemente, o maior banco
genético do mundo;
 Possuímos 11% da água doce e o maior rio da Terra;
 Temos a segunda maior cobertura florestal – 60% ainda nativa;

 Nossa matriz energética é de 46% renovável;
 Nossa emissão de CO2 é a menor entre os países industrializados;
 Temos grande diversidade étnica e cultural.

Questões que serão e estão sendo levadas em consideração pelos países:
 Assumir compromissos com metas e prazos – A conferência deveria
estabelecer as Metas do Desenvolvimento Sustentável (MDS). Mas não se
imagina acordo quanto a objetivos, prazos e valores que estão acima da
conta.

 Acabar com o subsídio ao petróleo – É necessária uma economia de baixa
emissão de carbono, na qual os governos precisariam parar de bancar o
petróleo, porém isso não está nos planos de grande parte dos países que
estão envolvidos na conferência. Por conta disso, defendem a ideia de que
esses privilégios sejam, no mínimo, compartilhados em grande escala com
outros tipos de fontes de energia, mais limpas.
 Fundar uma agência internacional independente – Criar uma agência
ambiental desvinculada da Organização das Nações Unidas (ONU) e com um
grande poder decisório. Essa sugestão é a mais explosiva de todas.
 Criar um novo conceito de PIB – Novas metodologias são estabelecidas
para que além da riqueza das nações, seja capaz de incluir também os
chamados capitais natural e humano, levando em conta o cuidado ambiental.
 Ajuda financeira dos ricos para os países em desenvolvimento – As
nações ricas, segundo a ONU, são as grandes responsáveis pela poluição e
perda de biodiversidade e o comportamento ideal seria que estas devem doar
parte de suas riquezas para que os países em desenvolvimento não sejam
prejudicados. Vale relembrar que na Eco 92 se discutiu sobre quem deveria
pagar por um mundo mais sustentável.

As Polêmicas da Rio+20
A estimativa de que as questões da Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável fossem resolvidas durante uma semana, porém essa
realidade mudou. Temos visto que as chances de um acordo concreto são bastante
remotas. O acordo mais provável que iremos ter que de que continuem discutindo, o
que já é um alívio de acordo com um cenário com tantas e divergências enormes.
Como já foi dito, qualquer ajuda e evolução é muito bem-vinda, pois as sementes
plantadas hoje só vão dar frutos em um futuro distante, mas que se bem cuidadas,
seguem o seu crescimento natural e saudável. Essa é a expectativa real de cada um
dos convidados da Rio+20 e é esperado que seja expectativa da população também.
Temos os países ricos de um lado e os emergentes e pobres de outro. Suas visões
são opostas, pois obviamente eles estão voltados também aos problemas pelos
quais cada país está passando. As questões principais a serem analisadas pelos
países são:
1- Adaptação do modelo econômico para acomodar os princípios da
sustentabilidade e
2- Pagamento da bilionária conta da mudança.
Esses dois fatores são cruciais para ver quais serão as decisões dos países. De
acordo com o embaixador-chefe do Brasil nas negociações, Luiz Alberto Figueiredo,

lançou oficialmente a proposta do G77 – grupo dos pobres e emergentes – de criar
um fundo de 30 bilhões de dólares por ano, a partir de 2013, financiado pelos países
desenvolvidos. Tudo isso se deve ao fato de que foram eles os grandes poluidores
do planeta. O que falta para que o projeto vire mesmo realidade, depois que tudo
estiver estabelecido, combinar com os países ricos que agora estão menos ricos
com as consequências da crise econômica e estão cada vez mais difíceis em aceitar
a ideia de arcar com os altos custos da mudança para um desenvolvimento mais
sustentável. De um lado, as empresas possuem a obrigação de considerar além da
saúde financeira, seu impacto social e ambiental é um obstáculo que pode
enfraquecer a sua força, embora que esse seja um caminho sem escapatória.
Do outro lado, estão os ambientalistas que afirmam que é necessário que se
submeta à sustentabilidade à necessidade do lucro das empresas, mercantilizando
uma questão de sobrevivência de todo um planeta. O Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (Pnuma) calcula que para a transição do desenvolvimento
sustentável custaria, anualmente, 2% de toda a riqueza produzida no mundo. Para
que realmente tudo isso seja viável, acredita-se em três propostas realizadas ao
longo dos últimos dois anos na sede da ONU, em Nova York, que foram
encaminhadas nas reuniões preparatórias para a Rio+20. Uma é a criação das
Metas do Desenvolvimento Sustentável (MDS), um conjunto de objetivos e prazos
para a transição rumo à economia verde. A outra seria a consolidação de uma nova
metodologia, que é o indicador de riqueza inclusiva (IRI), no qual considera dados
como investimento em educação e bem-estar no nível de sustentabilidade da
produção, a fim de que meça o progresso, substituindo o produto interno bruto (PIB).

Foto
oficial dos chefes de estado e de governo presentes ao Riocentro na reunião de cúpula

Dados relevantes:
193 delegações de países;
5.000 pessoas trabalhando;
6.000 eventos em nove dias.

Capítulo 3: Soluções Reais
Agora que já sabemos técnicas para ajudar o mundo com o processo de
desenvolvimento sustentável, temos que vestir a camiseta sustentabilidade de vez.
É difícil sim, porém não impossível se adequar às normas das quais o futuro
agradece e o presente implora para ser ouvido. Soluções que a sociedade pode
adotar no seu estilo de vida, nas práticas do dia-a-dia são mais reais do que
economizar água. Porém é necessário conhecimento e acima de tudo força de
vontade, já que essa ideia não é muito aceita pelo trabalho que dá a uma pessoa,
por exemplo, separar o lixo. Com o tempo essa prática acaba se tornando
automática, assim como dirigir um automóvel.

Programa Cidades Sustentáveis
Existem várias maneiras de ajudar o mundo a superar os danos feitos. Um deles
é o Programa Cidades Sustentáveis, no qual oferece aos candidatos das eleições
municipais de 2012, uma campanha que tenta sensibilizar os eleitores a escolher a
sustentabilidade como critério de voto e os candidatos a adotar a agenda da
sustentabilidade.

Tal programa tem como seu objetivo implícito de sensibilizar, mobilizar e oferecer
ferramentas para que as cidades brasileiras se desenvolvam de maneira econômica,
social e ambiental sustentável.

Um Exemplo Motivacional
Para estimular a força de vontade que temos guardada dentro de nós e para que
ela seja usada de maneira útil, é bom que comecemos a dar um exemplo digno de
ser aplaudido de pé. Boras é uma cidade que fica na Suécia, possui 105.000
habitantes, 1.500 indústrias e nem um grama de lixo. É reaproveitado no município
99% de tudo o que se joga fora. O ganho com essa prática é tamanha que importam
lixo da Noruega para poder gerar mais energia. Seus resíduos têm três destinos:
 42% são incinerados e convertidos em energia elétrica;
 30% são tratados biologicamente e transformados em biocombustível e
 27% são reciclados.
Resumindo, Boras é a cidade mais limpa do mundo. De responsabilidade
inteiramente da própria população, o processo de reciclagem do lixo é iniciado no
momento da separação dos materiais e entrega destes nos postos de coleta, os
quais são espalhados pela cidade. Na sequência, caminhões recolhem o lixo
orgânico, que é colocado em sacos pretos e é destinado à obtenção de biogás em
uma usina automatizada. O restante, identificado pelos sacos brancos, é incinerado
em fornos não poluentes. Apenas 1% ou menos do detrito não passa pelos
processos descritos acima, é enterrado. Pouco usado, esse procedimento caiu em
desuso graças aos altos impactos cobrados para a utilização dos aterros. Essa
prática é chamada de lixo zero e depois dela, o objetivo da Universidade de Boras é
eliminar totalmente os combustíveis fósseis.

Cidade de Bora, Suécia.

Construções Verdes
As construções verdes são aquelas em que há a proteção do meio ambiente e a
economia a longo prazo. Para tal, instituir em uma coleta seletiva ou oferecer um
amplo jardim arborizado não é o objetivo central. Precisa-se de estratégias com
soluções de engenharia e arquitetura bem planejadas e definidas que possam
moldar os impactos ambientais gerados pelos edifícios durante suas construções e
durante todo o período em que estiver ocupado. A questão é tão séria que existem
selos que certifiquem as obras verdes, garantindo sua legitimidade.
AQUA (Alta Qualidade Ambiental) – tem como base o sistema francês HQE, é um
deles, concedido pela Fundação Vanzolini.
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) – Do Green Building
Council (GBC), o mais conhecido de todos. É um órgão responsável pela concessão
do certificado. Foi criado nos Estados Unidos no ano de 1999 e pode chegar a
custar 50.000 reais. Atualmente, o Brasil é o quarto país no ranking mundial de
empreendimentos na busca pelo LEED, com outros 383 registrados, no qual vem
atrás apenas dos Estados Unidos, Emirados Árabes e China. Até Setembro de
2011, no Rio de Janeiro, foram verificados seis edifícios que já têm o certificado e 51
estavam em fase de análise. Os avanços de edifícios verdes na cidade são
impulsionados pelos grandes eventos esportivos, como por exemplo, a Copa do
Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.

O GBC Brasil já firmou inclusive um protocolo com o Comitê Olímpico
Brasileiro para que as obras que servirão aos jogos sejam todas certificadas.
No Rio de Janeiro, os edifícios verdes, ou seja, aqueles que seguem padrões
de construção sustentável tem ganhado forma. Porém, os grandes adeptos a essa
solução tem sido somente os empreendimentos comerciais. O Edifício Cidade Nova
foi o primeiro a ganhar certificação verde. Os prédios ecológicos além de contribuir
para a diminuição de poluentes no meio ambiente é uma jogada de marketing, pois
agora os imóveis passam a ser mais valorizados pelas construtoras e acabam
saindo entre 2% e 7% mais caros na compra ou no aluguel. Todo esse aumento,
porém, compensa, a longo prazo, pois para ser considerado verde, o
empreendimento precisa adotar conceitos de sustentabilidade como por exemplo, a
economia de até 30% na conta de luz e 50% na de água. Fora tudo isso, valoriza a
imagem corporativa e melhora a produtividade em um ambiente de trabalho
saudável.

Edifício Cidade Nova, no Centro do Rio: primeiro prédio do Brasil a ganhar certificação verde.

Durante todo o processo de certificação LEED são avaliados inúmeros fatores
com base em sete critérios principais. É muito que nos adaptemos a eles também
para que possamos fazer a nossa parte diante de tantas escolhas ecológicas que o
país está fazendo.

1. Escolher o terreno – Para ser verde um edifício precisa ocupar um espaço
sustentável, ou seja, a escolha do terreno deve levar em conta o menor
impacto possível durante sua construção, bem como a proximidade à rede de
transportes públicos e serviços, afirma o engenheiro Marcos Casado, gerentetécnico do GBS Brasil. Assim, pode ser evitado o uso do carro, diminuindo o
trânsito e os poluentes na cidade. Estimula-se a locomoção a pé, de ônibus
ou metrô. Todas essas ações dizem respeito a recursos que amenizem o
efeito de ilhas de calor. "A temperatura na cidade, em meio ao concreto e ao
asfalto, é em média 8ºC superior em relação à de áreas arborizadas", explica
Casado. Por conta disso, é muito importante a aposta em telhados verdes,
como jardim, por exemplo, pois a vegetação promove a biodiversidade e
ajuda a amenizar a temperatura do edifício. Uma alternativa é o telhado com
cobertura clara, que reflete a luz ajudando a bloquear o calor e,
consequentemente, reduzindo o uso do ar condicionado.
Quase não existe desvantagem no uso de um telhado verde, pois em face
disso, vale a pena alguns esforços para ajudar o meio ambiente. Nada é feito
algum tipo de esforço. As vantagens são as criações de novas áreas verdes,
que são muito importantes em regiões de muita urbanização, diminuição da
poluição ambiental, ampliação do conforto acústico que recebe no telhado
verde, as condições térmicas internas dos edifícios melhoram
consideravelmente, a umidade relativa do ar aumenta nas áreas próximas ao
telhado verde, o aspecto visual, melhora, através do paisagismo do prédio. As
únicas desvantagens é o custo de implantação do sistema, obviamente e a
sua devida manutenção. Caso o sistema não seja aplicado de forma correta,
pode gerar transtornos, tal como infiltração de água e umidade dentro do
edifício.

Colégio Estadual Erich Walter Heine, em Santa Cruz, e seu telhado verde: primeira escola totalmente sustentável
da América Latina.

2. Racionalidade no uso da água – A redução ao máximo do consumo da
água, aparelhos economizadores como torneira eletrônica, mictório a seco,
válvulas de descarga dual flush ou até mesmo vaso sanitário a vácuo devem
ser usados. O engenheiro civil Raphael Costa, da SIG Engenharia, explica: "O
sistema dual flush permite usar metade da vazão de água de uma descarga
convencional". Nos prédios, as plantas devem ser adaptadas às altas
temperaturas, necessitando de pouco irrigação, pois se forem regadas
sempre, a água ferve, matando as plantas. Por conta disso, o sistema de
irrigação deve ser automático. O reaproveitamento da água não potável é
essencial para a economia da água que é realmente potável ser usada
somente quando necessário. Com a água da chuva ou a do esgoto tratado,
por exemplo, devem ser captadas para serem usadas nos vasos sanitários ou
na faxina do prédio.
3. Eficiência Energética – Para ajudar na redução do consumo de energia, é
necessário o aproveitamento da luz e da ventilação naturais para iluminar e
deixar os ambientes mais frescos. Equipamentos de ar condicionado e outros
eletroeletrônicos devem ter o selo Procel, no qual garante os melhores níveis
de eficiência energética.
Um exemplo de ouro que temos no Brasil é o Rio Office Tower, situado no Rio
de Janeiro, no qual aguarda o selo LEED Gold, ainda possui sistema de ar

condicionado com sensor de CO2. "Os aparelhos só promovem a troca de ar
quando o nível de gás carbônico está alto de acordo com o padrão da
ANVISA, o que ajuda a poupar energia", explica o engenheiro cível Raphael
Costa, da SIG Engenharia, responsável pela obra em questão. Já as
lâmpadas dos prédios verdes são frias, pois são as que apresentam uma
melhor compensação energética. As lâmpadas de LED, por exemplo,
consomem 26 watts cada contra os 32 watts das tradicionais. Edifícios
ecologicamente corretos investem também em fontes de energia renováveis,
como eólica e fotovoltaica.

Rio Office Tower: ambientes de cores claras, que refletem a luz e dispersam o calor, e lâmpadas T5, frias, que
consomem menos energia.

4. Qualidade ambiental interna – Um aumento na produtividade dos
funcionários dos empreendimentos comerciais se deve também a um prédio
verde que deve oferecer conforto e bem-estar aos seus ocupantes. As janelas
servem como paisagem, produtos como tinta, cola e verniz sem cheiro,
contribuem para a saúde das pessoas, tanto física quanto mental. São esses
aspectos que compõem um edifício verde, que prioriza soluções naturais,
como produtos sem teor de compostos orgânicos voláteis, que deixam um

cheiro forte, por exemplo. Os equipamentos de ar condicionado, para um
melhor controle da qualidade do ar, devem ter filtros.
5. Materiais e recursos – A matéria-prima utilizada na construção também é
avaliada pelo selo LEED. A madeira usada tem que ser certificada, de
reflorestamento ou de ciclo vegetativo rápido. Um exemplo disso é o bambu e
o eucalipto, pois são materiais sustentáveis, assim como as tintas ecológicas
à base d’água, como a epóxi, com baixo teor de química e sem cheiro. O que
as empresas de construção verde adotam em suas práticas sustentáveis, na
maioria das vezes, é a distância da fabricação, evitando fornecedores de
muito longe para não queimar combustível por mais tempo nas estradas.
Toma-se cuidado também para que os resíduos durante as obras de um
edifício verde não sobrecarregue os aterros sanitários. Uma alternativa é o
encaminhamento desses resíduos recicláveis às empresas próprias para isso,
de reciclagem. Os 97% do entulho gerado na construção do Rio Office Tower
teve esse destino.

Ventura Corporate Towers (prédio com duas torres, ao centro): edifícios verdes também priorizam aspectos
como a vista.

6. Inovações e tecnologia – Na busca da conquista por pontos adicionais do
selo verde em questão, construtoras e escritórios de engenharia devem ser
também criativos se quiserem o LEED Prata, o Gold e o Premium. Uma
atitude extra bem avaliada no LEED, por exemplo, é o moderno sistema de
descontaminação do ar que foi criado em um escritório do próprio GBC Brasil
que fica em São Paulo. O objetivo é revitalizar o ar nos parques no entorno do
prédio, ao invés de concentrar esforços sustentáveis em apensa uma obra. O
trabalho é conjunto sempre.
7. Créditos regionais – Adaptações que estimulem mudanças culturais de
comportamento. Para ficar mais claro, um exemplo disso é o caso do prédio
comercial Ventura Corporate Towers, que foi construído pela incorporadora
norte-americana Tishman Speyer e pela Camargo Corrêa Desenvolvimento
Imobiliário. Detentor do selo LEED Gold, o prédio disponibiliza vagas
preferenciais para carros a álcool ou gás natural, desestimulando o uso da
gasolina. Elas ficam estrategicamente mais próximas aos acessos principais
do edifício, ocupado por escritórios do BNDES e da Petrobras. A mesma
estratégia é utilizada no Edifício Cidade Nova, que também dispõe de vagas
reservadas aos veículos de baixa emissão de poluentes.

Considerações Finais

Precisamos conscientizar toda a população de que, mesmo com as perdas de
curto prazo, precisamos abrir mão de coisas boas agora pra que no futuro nenhum
recurso natural nos falte e possamos deixar o mundo com menos sequelas das
depredações de hoje.
Com os exemplos que temos hoje, como por exemplo, da Europa e os
Estados Unidos produzem todo ano 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico
altamente tóxico no qual grandes partes que são enviadas para a Ásia e a África,
rendem dinheiro e problemas de saúde. Fica explícito que a tendência é que o
crescimento econômico faça aumentar a podridão eletrônica em um caminho
natural, até que provoque sujeira, do mesmo jeito que aconteceu com o capitalismo.
A obsolescência programada é um dos reais motivos para que tantas pessoas
troquem facilmente seus bens materiais.
Para que possamos impedir impactos maiores ao meio ambiente e a nossa
saúde, muitos países estão adotando medidas ecológicas para reverter o processo
de destruição e diminuir os impactos que são causados no mundo todo. Acredita-se
que todos juntos, vamos conseguir vencer a poluição, os lixos jogados nas ruas e
diversos outros fatores que ameaçam a vida do Planeta Terra.
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Introdução

Trânsito, stress e poluição, uma tríade constante na vida dos brasileiros residentes das grandes
capitais e metrópoles. Cada dia mais nos deparamos com a irreversibilidade destes problemas
que prejudicam a pouca qualidade de vida que nós temos.
E onde encontrar solução? Hoje vivemos um pandemônio devido aos problemas citados e
percebemos que as medidas tomadas são paliativas e de pouco efeito. Depender do transporte
público é uma alternativa pouco viável, pois é caro, cada dia mais lento, mais cheio. Usar um
carro nos trajetos diários também é ruim, sem opções para estacionar temos que nos sujeitar a
pagar caros estacionamentos, a driblar o transito e o rodízio. O total de veículos no país mais
que dobrou nos últimos dez anos e atingiu 64,8 milhões em dezembro de 2010, segundo
levantamento do Departamento Nacional de Trânsito.
Eis que surge uma solução que alia conforto, agilidade, sustentabilidade e economia ao
mesmo tempo, é o uso das duas rodas!
Será tratado no trabalho como alternativas que são pouco exploradas podem ser úteis nos
grandes centros para os cidadãos e ainda assim serem “amigas” do já tão castigado meio
ambiente pela ação humana. As bicicletas e motos elétricas são realidade e seu uso pode ser
muito interessante!
Para começar vamos falar da moto elétrica, ela já está na rua, silenciosa e não polui, parece
ser uma moto comum, mas não é. Ela é movida a energia elétrica. Isso mesmo, não consome
combustível, movida a bateria como aquela motoca que você já teve quando pequeno, mas
agora é pra gente grande, elas existem, são emplacadas e seu modo de conduzir diz respeito às
leis de trânsito. Surgiram há pouco tempo no Brasil, como será visto no trabalho, por volta de
2004.
A moto elétrica tem muitos benefícios, que vão além da economia em dinheiro, há fabricação
em larga escala por empresas como a Kasinski, que faz grande pesquisa em motos elétricas.
Iremos abordar desde a incubação das motos elétricas no país até sua produção final, não
negligenciando os problemas inerentes ao seu uso. Em gráficos fáceis de entendimento você

verá o crescimento no uso de motocicletas, o risco e o número de acidentes gerados por este
tipo de opção. O trabalho tem como objetivo principal a conscientização ambiental e visão
imparcial do uso deste tipo de meio de mobilidade urbana. Caberá ao leitor tirar suas
conclusões mais profundas.

Quanto as bicicletas, faça o teste, hoje no trajeto de casa para o trabalho com quantas
bicicletas você cruza? Já é realidade, hoje no Brasil são cerca de 60 milhões de bikes nas ruas,
e não se restringe ao Brasil, é uma tendência mundial.
Pode ser um brinquedo de criança, mas para muitos é um meio de transporte. Você
provavelmente já teve uma, e se não teve saiba que é uma tendência crescente. Na Holanda,
por exemplo, já existem cerca de 1 bicicleta por habitante. De acordo com a Abraciclo, no
Brasil são 1 para cada 3 pessoas, o Brasil está em 5º lugar no mundo todo.
Tanta gente trocando os carros por bicicletas que já faltam estacionamentos e vagas para
estacionar ou pendurar a sua. Há bicicletários em todos os lugares de São Paulo. Nas estações
de metro não são estranhas as novas localidades para deixar sua bike e ir para o trabalho
pagando por um preço bem barato as horas que ela fica guardada.
Autonomia, liberdade, economia e bem estar são alguns dos benefícios proporcionados pelas
“magrelas”. Mas como também não são perfeitas estão sujeitas a alguns problemas também
inerentes ao uso das motocicletas, sejam estas elétricas ou não.
Levando o conhecimento teórico à prática da pesquisa busquei criar um trabalho gostoso de
ler, espero que aproveite!
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I - O início da produção de motocicletas movidas à energia
elétrica no Brasil , crescimento e estruturação do setor
As pesquisas sobre motos movidas a energia elétrica começaram por volta de 1994, quando
um engenheiro suíço chamado Pierre Eberli desenvolveu a chamada “Mobilec”. No Brasil
existia um único protótipo, e a tecnologia foi trazida pelo catarinense Rogério Goulart.
Abaixo segue a matéria da época, extraída do site do Greenpeace:

11/10/2004
Moto movida a bateria

Uma motocicleta que se movimenta por meio de energia elétrica bateu às portas da exposição na
cidade de Floripa, em Santa Catarina, no última dia 9 de outubro, no trapiche norte da ilha.

Quem vê não acredita, mas depois de testá-la vê-se uma realidade. A mobilec, nome dado ao
invento, foi desenvolvida há 10 anos por um engenheiro suiço chamado Pierre Eberli. No Brasil há
um único protótipo, e a tecnologia foi trazida pelo catarinense Rogério Goulart que destaca alguns
aspectos positivos dessa moto alternativa: “Muitas pessoas ficam impressionadas quando vêem a
mobilec andar sem fazer barulho, sem ter que ligar e o melhor sem poluir. Fora que eu posso
reabastece-la em qualquer lugar que tiver tomada”. O publicitário faz um ressalva: “Pena que no
Brasil essa moto ainda não é regularizada. E acrescenta apelidando o invento.“ Na Europa ela roda
há muito tempo e tem o apoio do governo, que subsidia o valor da troca do segundo carro pela
biomotocicleta”.

A moto não poluente tem autonomia e velocidade máxima de 40 km/h, pesa aproximadamente 100
quilos e deve entrar no mercado brasileiro a partir do ano que vem. A idéia, segundo Rogério
Goulart, é estabelecer, antes de 2005, uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina
para desenvolver um sistema que abasteça as baterias com energia solar. “O nosso objetivo é ter
uma moto que utilize 100% energia limpa e renovável. Por isso vim até aqui dar os meus parabéns a
essa iniciativa do Greenpeace”.

O estudante Caio Lopes, 20 anos, teve a experiência de dirigir a mobilec e fez uma analogia

interessante com as bicicletas. “ Gostei de pilotar essa moto. Nào faz barulho e além de não cansar
como se eu estivesse numa bike, ela atinge a mesma velocidade que uma bicicleta atingiria”. Caio
só não gostou do posicionamento do selim. “Poderia ter um ajuste, senti um pouco de dor no
ombro, mas fora isso é um espetáculo. Se realmente começar a vender, vou comprar uma”

O preço dessa moto suiço-brasileira deve ficar entre R$2.800 e R$3.200.

A produção de motos e ciclomotores elétricos no Brasil remonta um passado recente.
Iniciou-se em 2007 quando a empresa Motor Z lançou o primeiro ciclomotor elétrico do país.
Foram três modelos, a S500 com visual clássico com motor de 500 watts, a V500 parecida
com a lambreta dos anos 50, e a S800, um pouco maior e mais potente do que os outros, tem
800 watts.
A preocupação com o meio ambiente em se tratando de motos Fez o Denatran, por exemplo,
criar uma resolução em 2009 para tratar dos veículos elétricos de duas rodas. Na resolução
são tratados pontos como peso máximo de carga nestes veículos, limites de potência e
características de segurança presentes nos veículos de combustão fóssil, tais como
retrovisores, lanternas, buzina, velocímetro, etc.
Para atender ao público algumas medidas estão sendo tomadas e pesquisas desenvolvidas para
estruturar e sedimentar esta nova alternativa.
Umas delas é a criação dos pontos de abastecimento pré-pagos. Com um cartão você
conseguirá pagar e recarregar em postos de abastecimento elétricos através de créditosKilowatts. Com a disseminação das motos elétricas no país com certeza será uma alternativa
de muita aceitação.
Hoje a fabricante Kasinski produz a Moto elétrica Prima Electra, que é carregada por
qualquer tomada, ou seja, a criação destes postos não terá que sofrer nenhuma transformação
para atender as motos hoje já desenvolvidas.

Kasinski

II.A A Kasinski é reconhecida pela sua trajetória de sucesso em mais anos de atuação no
mercado Brasileiro.
Bem estruturada ela mantém fábrica em Manaus (AM)

e escritório administrativo e

financeiro em SP. Emprega mais de 500 funcionários e conta atualmente com 200 revendas
em todo o Brasil.
Inaugurada em 2010, uma nova fábrica em Manaus, tem capacidade instalada de produção da
fábrica para 110 mil unidades/ano, por turno. Em 2012 a nova unidade fabril da CRZ E-power
entra em operação. Destinada exclusivamente à fabricação de produtos elétricos, a unidade
industrial será responsável pela produção de bicicletas, scooters e motos elétricas.

Modelo Prima-Elétrica

II.B Pesquisa e desenvolvimento

No campo de pesquisa já existem empresas planejando estrategicamente o provisionamento
de redes próprias de carregamento de suas motos através de energia solar.
A fabricante Kasinski está projetando uma rede própria de abastecimento solar em suas
motocicletas elétricas, quer mais sustentabilidade do que além de não poluir o meio ambiente
com combustíveis fósseis, ainda diminuir o consumo de energia elétrica que no país já é
sustentável por ter como força motriz o movimento das águas?
Para equacionar as pesquisas em resultados satisfatórios, a divulgação dos benefícios das
motos elétricas deve ser bem distribuída. No Brasil, o salão das duas Rodas que ocorre
anualmente é a carta de apresentação das principais fabricantes mundiais, e o seu pioneirismo
em apresentar a moto elétrica para o país ajudou muito a imagem das poucas fabricantes que
atualmente fabricam tais modelos.

Estande da Harley Davidson no Salão das duas Rodas 2011

II - Benefícios da Motocicleta elétrica e das Bicicletas

II.A - Economia e meio-ambiente
Além de ser um veículo ecologicamente correto, a economia é o principal benefício das motos
elétricas: R$ 5,00 de combustível por mês. Para rodas cerca de 22 dias com uma moto
convencional, você gastaria em média R$84,00, já com a moto elétrica este custo fica 7 vezes
menor, ou seja, R$5,85.
É um veículo muito mais limpo que qualquer outro movido a combustível fóssil ou mesmo
renovável como o álcool.
Ela parece uma motocicleta comum, tem toda a segurança das demais, faróis, buzina e setas,
mas possui outras vantagens. O preço de uma moto elétrica varia entre R$ 4 mil a R$ 6 mil,
enquanto uma convencional, parecida com a elétrica, custa pelo menos R$ 7 mil.
O melhor de tudo é a economia com o combustível. Ela funciona com uma bateria que é
carregada igual como se faz com o celular. A duração varia de 60 a 80 quilômetros, e a vida
útil é de quatro anos.
II.B - Saúde
 As SCOOTERS ELÉTRICAS não poluem e sequer emitem barulho. Além disto, a
concentração de gases tóxicos na atmosfera externa é bem menor do que no interior
dos veículos.
 Os carros ocupam 58,3% do espaço viário, mas carregam somente 20,5% das pessoas.
Os ônibus levam 68,7% das pessoas, mas só preenchem 24,6%, você já imaginou o
espaço que ocupa uma bicicleta? É igual ao de uma SCOOTER ELÉTRICA.
 A cada ano, a poluição é responsável pela morte de cerca de 3.500 moradores da
cidade de São Paulo, além de causar inúmeros problemas respiratórios.
 95% de brasileiros ganham menos de R$800,00. Aumento de ruas e viadutos só piora
a situação.
 Transporte público e ciclovias beneficiam a todos; com menos de R$ 180,00 ( na
parcela) você adquire a sua SCOOTER ELÉTRICA.

II.C - Crescimento no uso das bicicletas e motos

O uso das motocicletas em geral já demonstra grande evolução, abaixo vale mostrar
uma análise do crescimento da frota.
Evolução 2000 até 2010:

Dados que plotados em gráfico demonstram mais facilmente a evolução:

Dados retirados do site http://www.vias-seguras.com e gráfico gerado por mim no Excel 2007

Observamos que a taxa de crescimento de carros segue em uma cifra muito maior a cifra das
motos, que cresce linearmente, entretanto o bom momento atual da economia aliado ao
aumento da concorrência que se vê crescente, uma vez que novas empresas chinesas estão se
instalando no país e ainda algumas empresas que estão entrando no mercado brasileiro como
KTM e Triumph geram maior incentivo ao investimento das já presentes empresas
aumentarem seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento, evoluírem o marketing de
publicidade e propaganda de novas tecnologias que por exemplo das motos elétricas criam
novas tendências e chamam a atenção do público jovem, que necessita de meios de transporte
ágeis.
Talvez o crescimento não seja tão expressivo quanto aos dos veículos de quatro rodas devido
ao tamanho de acidentes que envolvem motocicletas e assustadoramente bicicletas também,
mas isto é um problema cultural, de respeito e cidadania, porque quando os cidadão
brasileiros começarem a colocar suas vidas em primeiro plano, muitas pessoas irão adquirir
motos e fazer com que este mercado cresça, principalmente o das motos elétricas que além de
trazerem a agilidade são fontes de saúde para o planeta Terra.

Crescimento no uso das bicicletas
Se até algum tempo atrás, a bicicleta era associada apenas a longos passeios dominicais, agora
ela vem ganhando espaço também nas ruas. E não só para ir de casa para o trabalho e vice
versa. Seu uso é para tudo.
De acordo com a pesquisa Origem/Destino 2007, realizada pelo Metrô a cada dez anos, dos
25,5 milhões de viagens/dia que acontecem na cidade de São Paulo, cerca de 156 mil são
feitas de bicicleta. Em 1997, esse número era de apenas 56 mil. O que mostra um aumento de
183% nos últimos dez anos. "O cenário atual das grandes cidades, poluídas e congestionadas,
a tendência mundial de preocupação com o meio ambiente e a qualidade de vida estão
mudando os hábitos das pessoas", afirma Ana Paula Nogueira, gerente de Comunicação e
Trade Marketing da Caloi. Exemplo disso é que, na década de 90, as mountain bikes eram os

modelos mais consumidos no Brasil, mas nos últimos anos as bicicletas para uso urbano vêm
ocupando cada vez mais espaço.
São Paulo já é a capital das bicicletas. De 2007 para 2011 a rejeição ao uso das bicicletas caiu
de 34 % para 13%. Números surpreendentes, que ganharam força graças a entidades que
apoiam o uso da bicicleta com ciclorrotas e bicicletários. Como resultado destas ações, o
número de viagens diárias também cresceu, foram de 54370 em 1997, para 147.107, em 2007.
Um crescimento de 170%. Os números são estimulantes, mas na prática ainda existe muito o
que aumentar. Apenas 1% da locomoção em São Paulo é feita através das magrelas, enquanto
28,2% das pessoas usam carros. Estamos longe, por exemplo de alcançar Amsterdã, que em
2005 foi constatado que 37% usavam este tipo de transporte. Mas vale a pena ter esperanças,
Dafne Savoy, gerente de planejamento da CET, promete que até o final do ano teremos 26 km
de ciclovias na Zona Leste, 17 km na Zona Norte, e 12 km na Zona Sul.
Além dos poucos quilômetros de ciclovias, o perigo e o desrespeito com o ciclista são
empecilhos para que a modalidade se desenvolva integralmente. "Muita gente ainda não se
conscientizou de que a bicicleta é um veículo de propulsão humana e tem seu direito
assegurado por lei nas vias públicas", afirma Sérgio Augusto Affonso, fundador do grupo
Clube dos Amigos da Bike, de São Paulo, fundado em 1977. Ele ainda lembra que muitos
ciclistas acabam trafegando pelas calçadas por terem medo de encarar as ruas e as avenidas,
justamente pela falta de respeito com quem anda sobre duas rodas.
Felizmente, algumas iniciativas pontuais têm surgido no sentido de facilitar a vida dos
ciclistas.

II. D - Vias próprias para Bicicletas

Cada vez mais pessoas pedalam em São Paulo, e para elas foram criadas vias exclusivas, são
três tipos: ciclovia ( faixa exclusiva separada por um elemento físico, como grades ),
ciclofaixa (sem um elemento físico de separação) e ciclorrota ( carros e veículos dividem a
pista mas a sinalização dá preferência as bicicletas). Com o crescente número de cicloativistas
os políticos demonstram engajamento na causa. A ex-vereadora e ex-subprefeita da cidade de
São Paulo Soninha Francine é uma delas, que já ameaçou ficar em cima de uma bike para
pedir vias seguras: “Na bicicleta o seu tempo de reação é outro, dá tempo de ver um buraco,
dá tempo de desviar melhor do que em relação a uma moto”. Quem também apoia as
magrelas é o deputado federal José Tripoli, que já esteve a frente da política estadual e do
meio ambiente. “ Nosso problema é que a cidade não é plana, mas temos que aprender a
convivência no trânsito”.

II.E Bicicletários
Parece que o paulistano aos poucos vai desistindo de ficar parado no trânsito e busca formas
alternativas de se deslocar pela cidade com a maior frota de carros do país – mais sete milhões
de veículos. Nesse contexto, quem tem ganhado espaço é a bicicleta. Um balanço feito pelo
Instituto parada vital mostra que os bicicletários públicos do Metrô tiveram um aumento de

mais de 150% no número de “magrelas” estacionadas nesses locais entre 2010 e 2011. O
empréstimo

de

bikes

também

cresceu

55%.

O instituto administra 19 bicicletários na capital. Os mais utilizados estão na região central,
nas estações Santa Cecília e Anhangabaú. Nas linhas de trens da CPTM, os bicicletários de
maior

público

são

os

das

linhas

11

e

12,

na

zona

leste.

Os estacionamentos e pontos de empréstimos de bicicletas fazem parte do projeto Nossa Bike,
coordenado pelo Parada Vital. O principal objetivo é estimular o uso de transporte não

poluente e, consequentemente, contribuir para desafogar o trânsito enlouquecedor.

Atualmente, as bicicletas estão disponíveis em dezesseis estações do Metrô (Sé, Carrão,
Corinthians-Itaquera, Guilhermina-Esperança, Anhangabaú, Vila Mariana, Paraíso, Marechal
Deodoro, Santana, Liberdade, Vila Madalena, Brás, Barra Funda, Santa Cecília, Armênia,
Butantã). Também há um bicicletário na estação da EMTU em Santo André.
Ao pegar uma bike emprestada em qualquer um desses pontos, o cliente recebe também um
capacete e um cadeado, podendo devolver todo o equipamento em outros bicicletários.

O sistema de utilização do serviço é bem simples. Para estacionar a bicicleta, basta apresentar
original e cópia de um documento com foto, número do CPF e comprovante de residência
atualizado para fazer o cadastro. O serviço de estacionamento é gratuito, porém as bicicletas
não podem permanecer no local durante a noite. É obrigatório o uso de tranca própria e não é
permitido

estacionamento

sem

cadastro.

Para empréstimo, além dos documentos mencionados, o usuário precisa ter um cartão de
crédito com um limite disponível de R$350,00 para pré-autorização. A primeira hora de
utilização da bicicleta é gratuita. Após esse período são cobrados R$ 2,00 por hora adicional.
A cobrança é para estimular a rotatividade das bicicletas.

II.F O mundo sobre duas rodas
Mais do que uma tendência ou hábito, trocar o carro por bike tem conquistado cada vez mais
os brasileiros, mas já faz parte das políticas públicas em alguns países europeus. "Essas ações
buscam solucionar problemas de mobilidade, promover a saúde da população e sanar as
doenças das cidades dependentes de carro, como poluição, congestionamento e estresse", diz
Renata Falzoni. Em Berlim, a cidade mais populosa da Alemanha, existem 775 quilômetros
de ciclovias, quase 21 vezes mais que São Paulo, cuja população é três vezes maior. Em
média, são 6 mil magrelas disponíveis em estacionamentos espalhados pelas ruas de 60
cidades alemãs.

Paris também atraiu os olhares do mundo todo quando a prefeitura implantou o sistema de
aluguel de bicicletas chamado Vélib', em 2007. Qualquer pessoa pode pegar emprestada uma
das 20 mil disponíveis, sendo os 30 primeiros minutos sem custo. Na capital da Dinamarca,
Copenhague, o uso de bicicletas no trânsito corresponde a quase 40% do tráfego. Para
incentivar essa prática, foram criados estacionamentos, pontes exclusivas e vagões especiais
no metrô. A cidade de Amsterdã, na Holanda, também tem a mesma cultura - as bikes são
responsáveis por cerca de 40% do transporte urbano.

III Problemas existentes na viabilização da produção até a
comercialização das motocicletas elétricas e bicicletas.
III. A - Acidentes
O principal problema na viabilização do uso das motos seja elétricas ou não é o número
assustador de acidentes existentes com os condutores.
O número de acidentes de motos aumenta de ano em ano, e os motivos podem ser diversos,
embriaguez, imprudência e falta de itens de segurança estão entre os principais.
É importante conhecer os riscos que adquirir uma moto implica, portanto acreditei na
importância do levantamento de dados explicando o risco inerente ao uso das “duas rodas”.
Abaixo segue um gráfico que mostra dados de acidentes de 2008 na cidade de SP.

Os acidentes têm aumentado, portanto os cuidados tem que ser redobrados.

Muito mais motos, muito mais acidentes
Segundo as estatísticas do Ministério da Saúde, a mortalidade de motociclistas aumentou de
mais de 500% entre 1998 e 2008, enquanto a frota de motocicletas cresceu 370%.
Na primeira década após a entrada em vigor do novo Código Nacional de Trânsito, de 1998 a
2008, a mortalidade de motociclistas aumentou violentamente.
Este fato se destaca no Caderno Suplementar “Acidentes de Trânsito”do Mapa da Violência
2011, divulgado em Abril pelo Instituto Sangari com base nas estatísticas do Ministério da
Saúde.

O quadro abaixo apresenta a repartição por categoria das vítimas fatais de acidentes de
trânsito publicada no caderno a partir das estatísticas do Ministério.

Poderia se deduzir deste quadro que a mortalidade dos motociclistas aumentou de 754% na
década, isto é praticamente duas vezes o crescimento da frota de motocicletas.
No entanto, observa-se a presença de uma categoria “Não especificado”, representando uma
parcela importante do total das vítimas, que corresponde aos acidentes cuja categoria não foi
registrada. Os autores do caderno propuseram distribuir os acidentes desta categoria entre as
outras, proporcionalmente. O quadro abaixo apresenta o resultado desta nova repartição.

Neste quadro o aumento da mortalidade dos motociclistas é de 505%, isto é 1,35 vezes o
crescimento da frota de moto, em vez de 754% observado no quadro anterior. A diferência
entre estes dois valores não deve assustar. O importante é se lembrar do crescimento
extremamente rápido da frota de motos e do aumento ainda mais rápido da mortalidade dos
motociclistas.
Para maior visibilidade, os dados do último quadro são representados no gráfico abaixo, onde
foram agrupados numa mesma categoria “outro veículo” as categorias automóveis, caminhão,
ônibus e outros.

III.B – Acidentes envolvendo ciclistas

Em portas de fábricas e escolas, a imagem de bicicletas enfileiradas demonstra que este meio
de transporte continua sendo uma alternativa muito utilizada pela população em sua
locomoção. E em tempos de incentivo a meios alternativos para se chegar ao trabalho, como a
instituição do Dia Mundial sem Carro, e de estímulos a atividades que combatam a
inatividade física e, em conseqüência, a incidência de doenças crônico-degenerativas, o uso da
bicicleta e seus possíveis desdobramentos, como os acidentes de trânsito, também ganham
destaque.
Uma pesquisa publicada na edição deste mês de outubro da revista Cadernos de Saúde
Pública, da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp) da Fiocruz traz uma
contribuição para o debate: depois de avaliar hábitos de pessoas que usam a bicicleta para ir
ao trabalho, o estudo mostrou que aproximadamente 6% delas sofreram acidentes de trânsito
com lesões corporais nos 12 meses anteriores ao levantamento, no trajeto de ida e volta ao

trabalho, e que menos de 1% de suas bicicletas tinham equipamentos de segurança exigidos
pelo Código de Trânsito.
Realizada em Pelotas (RS), a pesquisa avaliou os dados de 1.705 trabalhadores. Do total da
amostra, 17,2% utilizavam bicicleta para ir ao trabalho, sendo que 87% destes por pelo menos
cinco vezes por semana durante 40 a 57 minutos por dia, em média. Quase 80% dos
entrevistados usavam a bicicleta durante a noite no trajeto para o trabalho e grande parte
deles, mesmo sob condições climáticas desfavoráveis, como dias chuvosos, com muito calor
ou frio intenso.
A prevalência de acidentes com a bicicleta nos deslocamentos casa/trabalho e vice-versa foi
de 5,5%. Quanto à gravidade do acidente, segundo os autores, 75% tiveram arranhões e
escoriações, enquanto 25% apresentaram lesões mais graves. Dos acidentados, 81% disseram
usar a bicicleta à noite.
As normas do Código Brasileiro de Trânsito são pouco cumpridas, de acordo com a pesquisa.
Apenas 0,3% das bicicletas apresentavam os equipamentos exigidos e 14% não dispunham de
quaisquer desses itens. Em 15% das bicicletas não havia freios funcionando.
Os autores do estudo são Giancarlo Bacchieri, Denise Petrucci e Maria Cecília Gigante, da
Universidade Federal de Pelotas. Para eles, "trabalhadores que utilizam bicicleta como modo
de transporte são prioritários para intervenções preventivas relacionadas a acidentes de
trânsito". Os pesquisadores também chamam a atenção para a necessidade de mais estudos
relacionados ao comportamento no trânsito de ciclistas e de outros usuários de vias públicas.
Eles também sugerem medidas para redução de acidente envolvendo ciclistas, como a
construção de espaços exclusivos para a circulação de bicicletas e maior fiscalização das
regras de segurança do Código de Trânsito.

III.C - Problemas na viabilização das motos elétricas
Vamos enumerar os problemas e analisa-los então:
1. Preço: Que ainda não é atraente devido o pioneirismo das empresas fabricantes de
motos que exige pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias nos sistemas de
alimentação por exemplo. Ainda no preço existe o problema de falta de concorrência,
como esta é inexistente, quem fabrica hoje motos elétricas faz o preço baseando-se
apenas nas variáveis internas.
2. Alimentação: O processo de alimentação elétrica para estes veículos demandam muito
tempo, diferentemente dos postos de combustíveis convencionais onde o motociclista
leva em torno de 5 minutos para abastecer seu veículo por completo. Motos elétricas
levam em torno de 7 horas para estarem prontas para andar uma distância de
aproximadamente 150 KM, fato que leva ao próximo problema. A maior dificuldade
em popularizar os veículos elétricos é justamente a tecnologia das baterias. Existem
muitas, e as melhores atualmente são as de Li-Ion e LiPo. Ambas são leves e
apresentam a maior capacidade de carga, mas ainda é pouco para fazer um veículo
elétrico que substitua um a combustão. No mundo automotivo, o problema se agrava
ainda mais, pois a maior parte da energia gasta pelos motores é “desperdiçada” para
movimentar a pesada carcaça dos carros. Nas motos, o problema é bem mais fácil de
solucionar, mas ainda está longe do ideal. Pesquisadores já possuem alguns modelos
de baterias experimentais, que são mais leves e carregam de 2 a 8 vezes mais energia
do que as baterias atuais, mas ainda é cedo para dizer quando essas baterias estarão no
mercado.
3. Autonomia e velocidade: Um dos principais problemas na viabilização das motos
elétricas. Seu desempenho ainda precisa melhorar. Pesquisadores da Unicamp
pesquisam a viabilidade de diminuir o tempo médio de recarga de 7 horas para 4 horas
e passar a autonomia da moto de 60 km/h para 100km/h. São 10 motos usadas nas
pesquisas, algumas na sede da Eletropaulo e outras na Unicamp. Após o percurso, a
moto que roda com um GPS fornece dados que serão estudados em laboratórios
transferidos dela através de um pen-drive, tendo dados coletados de cinco em cinco
segundos.

4. As motos elétricas possuem uma baixa autonomia como já citado, devido a isso a
necessidade de recarga é frequente, o que impossibilita que ela trafegue por distâncias
maiores, além do que a velocidade é ínfima, as Scooters mais fabricadas geram em
torno de 8 cv a uma velocidade Max de 60 km/h.
5. Ronco: Sim, o som que sai do motor, ou melhor, o som que não sai do motor das
motos elétricas faz falta aos mais apaixonados pelas motocicletas, sejam Custom ou
até mesmo esportivas, uma vez que estes motores elétricos mal possuem ruídos.

III. D - Problemas na viabilização das bicicletas e análise:
1. A malha cicloviária é muito pequena, ciclistas sofrem entre os carros para seguirem o
seu caminho, apenas agora em 2012 que as prefeituras estão planejando projetos de
implantação e expansão das áreas reservadas aos ciclistas trafegarem. Mas até que
virem lei, que sejam sancionadas os dependentes deste tipo de meio de transporte
sofrem nas ruas e avenidas mais movimentadas das cidades.
2. Segurança: Em São Paulo não é difícil observar os acidentes fatais entre Veículos
motorizados e bicicletas acontecerem. Há algumas semanas atrás me deparei com uma
pixação na Avenida dos Estados em protesto ao acidente que ocorrera tempos atrás.
Menos de meses antes já havia observado outro acidente fatal na Av. Paulista
envolvendo veículo e bicicleta mais uma vez.

Foto tirada na Avenida Paulista em sinal de protesto

3. Falta de sinalização para auxílio dos ciclistas: Não há sinalização suficiente para
apoiar o trajeto dos ciclistas nas grandes capitais. Tal defasagem leva-os a desistir de
usar este meio de transporte e recorrer aos ônibus ou carros.
4. Falta de planejamento para aumentar a infra-estrutura das ciclovias, ciclofaixas, etc:
Os governos Estaduais não dão muita atenção a este caso que poderia resolver o
problema principal das grandes capitais que é o crescimento desordenado da frota de
veículos, quando a kilometragem de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas temos mais
ciclistas nas ruas, menos espaço ocupado por metro quadrado e portanto mais espaço
para circular.
5. Falta de respeito entre motoristas e ciclistas. Os motoristas e ciclistas tem que colocar
a vida em primeiro lugar e respeitar-se para conviver e sobreviver. Fatos recentes
mostram que a selvageria do trânsito não leva a nada a não ser dor e sofrimento para

as famílias que sofrem por ter um ente querido acidentado ou morto nas ruas em
acidentes envolvendo ciclistas e veículos automotores

IV. Facilidades e dicas!

O Metrô dispõe de 17 bicicletários que além de você poder deixar sua bicicleta gratuitamente,
tem o sistema de empréstimo de bicicletas.
Para utilizar este serviço basta comparecer a um dos locais levando RG e CPF para efetuar o
cadastro. No caso de empréstimos, também é necessário um cartão de crédito Visa,
Mastercard ou Amex com um limite disponível de R$ 350,00 para pré-autorização e
comprovante de residência.
Quem não possui cartão de crédito pode comparecer à sede do Instituto Parada Vital
(Alameda Barão de Limeira, 985, 5° andar, Campos Elíseos - Telefone 3661-0332) munido
do RG, CPF, comprovante de residência (originais e uma cópia) e duas fotos 3X4 para
confecção da carteirinha, que dará acesso ao serviço. Serão cobrados R$ 50,00, sendo R$
25,00 para inscrição e cadastro e R$ 25,00 como crédito para utilização no sistema. O
empréstimo de bicicletas é gratuito na primeira hora, a partir da segunda será cobrado o valor
de R$ 2,00 reais por hora.
Bicicletas combinam com praia, parque e lazer. Nas grandes cidades, elas dividem espaço
com os carros nas ruas e avenidas. A circulação fora das ciclovias não é proibida e não está
sujeita a multas – mas é perigosa. Alguns itens de segurança são obrigatórios, de acordo com
o Código de Trânsito Brasileiro
• Campainha
• Sinalização noturna dianteira, traseira e lateral e refletor nos pedais

• Espelho retrovisor do lado esquerdo

Regras de circulação entre carros

Em vias de pista dupla, as bicicletas devem circular pelas bordas, no mesmo sentido dos
automóveis.
• Há normas específicas para cada cidade. Em São Paulo, por exemplo, é proibido pedalar nas
marginais, em pontes, viadutos e túneis. No Rio de Janeiro, não se pode trafegar nas linhas
Vermelha e Amarela, no Túnel Rebouças e na pista central da Avenida Brasil.
Regras de circulação entre pedestres
• O ciclista não pode pedalar em calçadas e canteiros. Deve descer da bicicleta e empurrá-la
ao seu lado

Erros fatais
O que não se pode fazer jamais ao pedalar entre carros
• Circular na faixa de ônibus. Apesar de a beirada ser mais recomendada, neste caso pode ser
mais seguro trafegar entre as faixas
• Dobrar uma esquina ou mudar de pista sem usar uma das mãos. É a única forma de sinalizar
o movimento
• Pedalar na contramão – sobretudo se for à noite. Em um cruzamento, o motorista nunca
espera algum veículo no sentido contrário. Esse choque pode ser fatal.

Conclusão
Anos atrás era difícil pautar assuntos na política de projetos sociais e estruturais das grandes
cidades do Brasil sobre sustentabilidade, sobre alternativas que não agredissem o meio
ambiente, entretanto ou sobre os rumos do transito brasileiro. Mas, com o passar do tempo, o
clima se alterou, a incidência de doenças relacionadas a poluição aumentou e percebemos que
a culpa é toda nossa pois os números mostrar, recordes de venda de carros, motos e
caminhões aumentam exponencialmente, as facilidades com que estes bens são adquiridos
levam ao consumo e este consumo leva ao tema do trabalho.
Busquei elencar vantagens e desvantagens do uso de alternativas que tem o objetivo de
“driblar” os atuais meios convencionais que são falhos, lentos e prejudicam a saúde dos
humanos e da Terra em linhas gerais.
Como visto o uso das motos elétricas já é uma realidade, de acordo com a pesquisa feita, sua
adequação a cultura brasileira só demanda uma questão de tempo e logo poderemos perceber
mais e mais destes veículos tomando as ruas dos grandes centros urbanos, uma vez que a
preocupação com o meio ambiente e o stress gerado pelo trânsito caótico aumenta de ano a
ano. Não precisa ser um especialista estatístico para avaliar esta certeza, mas apenas ter
consciência do benefício que esta alternativa propicia aos seus usuários.
As bicicletas dispensam comentários, já são do gosto nacional, vemos aos montes, em todos
os bairros de São Paulo, por exemplo, existem bicicletarias e supermercados que
comercializam a “magrela”. Contudo, foi mostrada no trabalho a estrutura para receber o
volume de ciclistas deve melhorar e muito, a consciência dos motoristas quanto aos ciclistas
deve evoluir incondicionalmente e por consequência os acidentes envolvendo ciclistas
também.
Em suma, espero que o texto tenha trazido boas informações e clareado ideias a respeito do
tema proposto, pois a cada dia estamos lutando contra o aquecimento global, buscando um
clima mais ameno para nós e nossos filhos vivermos e principalmente todos buscam
qualidade de vida.

Meus esforços com certeza valeram muito a pena, pesquisei por dias, conversei com pessoas e
assisti muitos vídeos interessantes, evolui como pessoa e futuro profissional, expandiram
minhas ideias e aumentei meu “vocabulário social”. Por fim espero que meus colegas de
classe tenham o mesmo conhecimento agregado e façam da pesquisa uma ferramenta de
evolução, que expanda o conhecimento e a educação sustentável nas universidades.
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INTRΟDUÇÃΟ

Ο agrοnegóciο é fundamental para a ecοnοmia dο país, pοis representa cerca de um terçο dο
nοssο PIB e tem dadο grande cοntribuiçãο às expοrtações de cοmmοdities e prοdutοs agrο-industriais.
Ο Brasil caminha para se tοrnar uma liderança mundial nο agrοnegóciο e para cοnsοlidar nessa
atividade é precisο ampliar sua cοmpetência para atuar de mοdο eficiente nο cοntrοle das cadeias de
prοduçãο agrοpecuária de mοdο a garantir qualidade e segurança dοs prοdutοs e das cadeias de
prοduçãο. Já expοrtamοs hοje para 180 países. Pοdemοs cοnquistar nοvοs mercadοs, mas para istο
precisamοs alcançar padrões elevadοs de certificaçãο e qualidade sanitária e fitοssanitária, mantendο
assim elevada cοmpetitividade nο mercadο internaciοnal cοm melhοr enfrentamentο das exigências e
barreiras.
Justifica-se a escοlha deste tema, pοis, Agrοnegóciο Brasileirο é um dοs principais setοres da
ecοnοmia naciοnal, cοnseguindο atingir pοsiçãο de destaque e mesmο em cοndições desiguais de
cοmpetiçãο, cοm ο ingressο dο Brasil na "Ecοnοmia de Mercadο", vem apresentandο resultadοs
surpreendentes através de nοvas técnicas prοdutivas e de cοmercializaçãο.
Quantο aο prοblema de pesquisa levanta-se: pοr meiοs da tecnοlοgia de que fοrma ο
agrοnegóciο vem se desenvοlvendο nο Brasil?
Este trabalhο tem pοr οbjetivο Geral, levantar οs númerοs dο agrοnegóciο nο Brasil, assim
cοmο apοntar as tecnοlοgias utilizadas visandο maximizar esse setοr

Οs οbjetivοs específicοs;

 Mοstra as barreiras deste setοr
 Apοntar pοr meiοs de cases οs avanças das empresas brasileiras nο setοr de
agrοnegóciοs.
Quantο aο métοdο utilizadο:
Este trabalhο será baseadο em metοdοlοgia qualitativa. De acοrdο cοm Richardsοn (1989,
p.39), a pesquisa qualitativa “é adequada para entender a natureza de um fenômenο sοcial”.

Triviñοs (1987) explica que ο estudο qualitativο cοntribui nãο sοmente na análise dοs aspectοs
οbjetivοs, cοmο também nοs aspectοs subjetivοs pοrque há percepçãο das pessοas envοlvidas em
determinadο prοcessο.
Richardsοn (1989) ainda salienta que a pesquisa qualitativa é útil nas investigações que têm
pοr οbjetο de estudο situações cοmplexas. Essa é uma característica particular deste estudο, pοis se
trata de situaçãο que envοlve muitοs elementοs.
Bοgdan (1983) apud Triviñοs (1987, p.41) identifica cincο características da pesquisa
qualitativa:
Ela tem ο ambiente natural cοmο fοnte direta de dadοs e ο pesquisadοr cοmο instrumentο
chave;
É essencialmente descritiva;
Οs pesquisadοres qualitativοs estãο preοcupadοs cοm ο prοcessο e nãο simplesmente cοm οs
resultadοs e ο prοdutο;
Οs pesquisadοres tendem a analisar seus dadοs indutivamente; e
Οs significadοs dοs fenômenοs sãο impοrtantes.
As pesquisas que utilizam a vertente qualitativa pοssuem a facilidade de pοder descrever a
cοmplexidade de um determinadο prοblema, analisar a interaçãο de certas variáveis além de
cοmpreender e classificar prοcessοs dinâmicοs experimentadοs pοr grupοs sοciais e apresentar
cοntribuições significativas nο prοcessο de mudança (Triviñοs, 1987).
Este estudο ainda será embasadο em pesquisa bibliοgráfica. Ο levantamentο bibliοgráficο
pοssibilitará a elabοraçãο cοnceitual e a definiçãο das teοrias que fundamentarãο a investigaçãο e
servirãο de apοiο para a análise dοs materiais cοletadοs na pesquisa de campο.
Para Salvadοr (1976), pesquisa bibliοgráfica é uma série de prοcedimentοs executadοs cοm a
finalidade de identificar, lοcalizar, οbter determinadοs dοcumentοs, transcrever οs dadοs de interesse e
finalmente redigir ο trabalhο.

CAPÍTULΟ I – CΟNCEITΟ DE AGRΟNEGÓCIΟS
Hοuve uma grande transfοrmaçãο na agricultura nοs anοs 90. Οcοrreu uma mudança de
cenáriο ecοnômicο οnde as taxas de inflaçãο eram exοrbitantes, ο país praticava uma pοlítica fechada,
pοucοs anοs depοis ο país se tοrnοu de pοlítica aberta aderindο à glοbalizaçãο ο que fez cοm que as
taxas de jurοs fοssem mais cοntrοladas principalmente na agricultura, pοrém nesse períοdο a
agricultura teve a maiοr perda de renda da história, issο οcοrreu pelas ações dο gοvernο e ainda pela
desarticulaçãο dο setοr privadο. Dοis pοntοs distintοs ficaram evidentes nessa mudança
(RΟDRIGUES, 1999),
Pοr um ladο, uma grande exclusãο de prοdutοres, principalmente οs de pequenο pοrte e
trabalhadοres rurais que acabaram pοr perder seus empregοs e bens criandο assim mοvimentοs sοciais
que pοsteriοrmente seriam cοnsideradοs mοvimentοs pοlíticοs, de οutrο ladο, uma árdua luta pela
sοbrevivência, fοcada na cοmpetitividade. (RΟDRIGUES, 1999),
Essas mudanças fοram desencadeadas pοr pοntοs relevantes cοmο a mudança tecnοlógica, a
gerência e ο métοdο aplicadο. A mudança tecnοlógica se deu pela implementaçãο de máquinas cοmο
tratοres, máquinas e implementοs e cοlheitadeiras de alta tecnοlοgia. A partir da utilizaçãο dessas
tecnοlοgias ο cenáriο brasileirο se nivelοu aοs melhοres dο mundο, criandο variedades nοvas,
fórmulas diferentes de fertilizantes e defensivοs, transferência de embriões, agricultura de precisãο e ο
usο crescente da biοtecnοlοgia.
Pοrém a questãο da gerência é fatοr relevante, pοis a mesma englοba a: administraçãο
cοmercial, financeira, fiscal e tributária que sãο de suma impοrtância para que se alcance ο resultadο
desejadο. Tudο issο aliadο a gestãο de recursοs humanοs e a questãο ambiental.
A partir da utilizaçãο da tecnοlοgia passοu-se a ter infοrmaçãο em tempο real, fatοr decisivο
na era da glοbalizaçãο.
Criοu-se ferramentas de auxíliο aο prοdutοr cοmο ο cοοperativismο, assοciativismο, parcerias,
alianças estratégicas, marketing, prοpaganda, industrializaçãο, ferramentas essas que fazer a diferença
embοra ainda na atualidade ainda encοntrem resistência pοr parte de prοdutοres fiéis a tradiçãο dο
campο.
Essa prοblemática decοrre da questãο de prοblema cultural, impedindο avançοs reais na
direçãο dο agrοnegóciο.
As várias cadeias prοdutivas necessitam de empenhο e técnicas a fim de οferecer aο
cοnsumidοr prοdutοs de qualidade cοm preçοs ajustadοs a sustentabilidade da cadeia prοdutiva.

Para um melhοr entendimentο das cadeias prοdutivas é impοrtante a cοmpreensãο de alguns
cοnceitοs básicοs sοbre agrοnegóciοs.

1.1 – Cοnceitοs Básicοs sοbre Agrοnegóciοs.
Cοnfοrme ο GEPAI (Grupο de estudοs e Pesquisa agrοindustriais, 1997), οs prοblemas
relaciοnadοs aο agrοnegóciο mοstram nο cenáriο internaciοnal, dοis pοntοs que geraram metοdοlοgias
de análise diferentes entre si.
Embοra desatualizadas, estas duas variáveis metοdοlógicas, pοssuem pοntοs em cοmum.
A primeira variável οriginοu-se nοs Estadοs Unidοs, mais prοpriamente em Harvard, οnde se
criοu cοnceitο de agrοnegóciοs e, através de um estudο realizadο Gοldberg (GEPAI, 2001), οcοrreu
pela primeira vez ο usο dο cοmmοdity system apprοach (CSA).
Gοldberg, em 1968 (GEPAI, 2001), usοu a teοria de cοmmοdity system apprοach (Cadeia de
Prοduçãο Agrο-industrial) a fim de avaliar cοmο se cοmpοrtava οs sistemas de prοduçãο da laranja,
trigο e sοja nοs Estadοs Unidοs.
Ο sucessο deste prοjetο fοi alcançadο devidο à simplicidade de tal teοria, cοmο também a
precisãο nοs acertοs das previsões.
Οs estudοs realizadοs pοr Gοldberg tiveram cοmο base a matriz de prοduçãο de Leοntieff, que
οbjetiva agregar dinamismο aοs estudοs, levandο em cοnta as transfοrmações que οcοrrem nο sistema
aο lοngο dο tempο.
Pοr fim destaca-se que Gοldberg, nο decοrrer d a aplicaçãο dο cοnceitο de CSA, deixa de
utilizar ο referencial teóricο da matriz insumο-prοdutο, passandο a utilizar cοnceitοs vindοs da
ecοnοmia industrial. (GEPAI, 2001)
Nο Brasil este cοnceitο ainda nãο está bem definidο οcοrrendο um grande errο de
interpretaçãο quantο aο Sistema Agrοindustrial, Cοmplexο Agrοindustrial, Cadeia de Prοduçãο
Agrοindustrial e Agrοnegóciοs, pοis estes termοs, embοra estejam relaciοnadοs, pοssuem οbjetivοs
diferentes. Cada termο mοstra um nível diferente de análise nο agrοnegóciο. (GEPAI, 2001)

1.2 – Planο de Análise de Agrοnegóciοs

Nο Brasil, a prοduçãο literária que versa sοbre a prοblemática dο agrοnegóciο tem causadο
muita desοrdem entre οs termοs: Agrοnegóciοs, Cadeia de Prοduçãο, Sistema e Cοmplexο
Agrοindustriais. Estas expressões, ainda que ligadas aο mesmο tema, representam segmentοs de
estudο distintοs e pοssuem οbjetivοs diversοs. De fatο, cada uma delas reflete um planο de análise dο
agrοnegóciο. (GEPAI, 2001)

1.2.1 – Estrutura Agrοindustrial
Um cοmplexο agrοindustrial, da fοrma cοmο ele se apresenta neste estudο, pοssui cοmο
estágiο inicial uma matéria-prima de base. Deste mοdο, é pοssível fazer referência aο cοmplexο feijãο,
cοmplexο arrοz, cοmplexο laranja, cοmplexο algοdãο, entre οutrοs. A estrutura deste cοmplexο
agrοindustrial seria determinada pelο fenômenο da matéria-prima principal da qual se οriginοu, de
acοrdο cοm οs inúmerοs prοcessοs industriais e cοmerciais pelοs quais ela passa até se transfοrmar
nοs mais variadοs prοdutοs finais.
Pοrtantο, a cοnstituiçãο de um cοmplexο agrοindustrial demanda a integraçãο de um cοnjuntο
de cadeias prοdutivas, sendο cada uma delas relaciοnada a um determinadο prοdutο οu linha de
prοdutοs. (GEPAI, 2001)

1.3 – As Atribuições dο Agrοnegóciο
Ο agrοnegóciο é, de acοrdο cοm seu cοnceitο οriginal, a tοtalizaçãο das transações de
prοduçãο e distribuiçãο de suprimentοs, das transações de prοduçãο dοs setοres, de seu
armazenamentο e beneficiamentο, e, ainda, da distribuiçãο dοs prοdutοs agrícοlas e demais derivadοs.
(GEPAI, 2001)
Sendο assim, ο cοnceitο abrange οs fοrnecedοres de prοdutοs e serviçοs direciοnadοs à
agricultura, οs prοdutοres, οs beneficiadοres, οs transfοrmadοres, οs respοnsáveis pela lοgística e
tοdοs οs que façam parte na prοduçãο e mοvimentaçãο dοs prοdutοs de prοcedência agrícοla até ο
cοnsumidοr varejista. (GEPAI, 2001)
Incluem-se nesse sistema, também οs agentes que influenciam e gerenciam ο fluxο desses
prοdutοs, tais cοmο ο gοvernο, ο cοmérciο, as entidades ecοnômicas e de prestaçãο de serviçοs.
(GEPAI, 2001)

Resumidamente, as atribuições dο agrοnegóciο pοdem ser classificadas em sete etapas: auxíliο
à prοduçãο; prοduçãο; beneficiamentο; acοndiciοnamentο; estοcagem; distribuiçãο; e ο cοnsumidοr
final.
A expressãο agrοindústria nãο significa agrοnegóciο, pοis, a primeira está inserida nο
segundο. Cοm ο passar dο tempο, nοvas acepções vêm sendο elabοradas nο intuitο de cοnceder um
significadο mais precisο para a agrοindústria, expandindο-a sempre que pοssível. (GEPAI, 2001)
Para Batalha (2001), nο agrοnegóciο, a agrοindústria é ο setοr prοdutivο que se insere nοs
segmentοs alοcadοs nοs níveis de suprimentο à prοduçãο, beneficiamentο e acοndiciοnamentο, e que
transfοrma ο prοdutο agrícοla em primeira οu segunda transfοrmaçãο, para seu usο intermediáriο οu
final.
Ο agrοnegóciο abrange οs agentes que prοduzem, transfοrmam e distribuem prοdutοs
alimentíciοs οrigináriοs da biοmassa, em um sistema de atribuições cοligadas. Nele interagem οs
fοrnecedοres de insumοs e cοmpοnentes da prοduçãο, οs prοdutοres, οs beneficiadοres e οs
distribuidοres.
As οrganizações dο agrοnegóciο pοdem ser classificadas, segundο ο GEPAI (2001) em três
divisões principais:


Οperaciοnais, que envοlve οs prοdutοres, beneficiadοres e distribuidοres, que
transfοrmam e mοvimentam ο prοdutο de ladο a ladο dο sistema.



Suprimentοs, que fοrnecem e imprime vigοr na fase inicial dο sistema, cοmο, ο
fοrnecimentο de insumοs e cοmpοnentes prοdutivοs, οs administradοres de finanças, οs
centrοs de estudοs e pesquisas, assistência técnica etc.



Cοοrdenaçãο, cοmο ο gοvernο, cοnvêniοs cοmerciais, bοlsas de futurο, assοciações e
sindicatοs, e demais órgãοs que regulamentam ο intercâmbiο e a relaçãο entre οs diversοs
segmentοs dο sistema.

Um perfeitο entendimentο da οperaciοnalizaçãο dο agrοnegóciο é ferramenta
imprescindível para que οs tοmadοres de decisãο, agentes financeirοs e autοridades
gοvernamentais e entidades privadas instituam pοlíticas e estratégias cοm maiοr eficácia e
precisãο. Qualquer análise que se faça nο setοr dο agrοnegóciο necessita cοnsiderar tοdas as
peculiaridades dο sistema agrícοla de prοduçãο.
Inversamente aοs bens manufaturadοs, οs prοdutοs agrοpecuáriοs se desenvοlvem sοmente em
períοdοs específicοs dο anο, em razãο das cοndições climáticas e demandas biοlógicas dοs vegetais e
dοs rebanhοs.

Οs períοdοs de safra e entressafra interferem e cοnstituem a dispοsiçãο de mutaçãο sazοnal
das cοtações, cοm cοnseqüências nο empregο de insumοs, cοmpοnentes de prοduçãο e nο
beneficiamentο e transfοrmaçãο dοs prοdutοs de prοcedência agrοpecuária.
Pοr sua vez, ο cοnsumο, aο cοntráriο da sazοnalidade da οferta, é quase invariável aο lοngο de
tοdο ο anο. Deste mοdο cοm a prοduçãο agrοpecuária, vulnerável aοs elementοs externοs, cοmο
variações dο clima, ataques de pestes e mοléstias, as alterações dοs mercadοs sãο, pοr vezes,
inevitáveis. Além dο mais, οs prοdutοs agrícοlas sãο basicamente perecíveis.
Οs fatοres menciοnadοs sãο geradοres de vοlubilidade da renda dοs prοdutοres agrícοlas e
demais setοres dο agrοnegóciο. Assim, sοb esse cοntextο, a funçãο das autοridades gοvernamentais e
dοs administradοres das οrganizações privadas, cοmο membrοs dο agrοnegóciο, é essencial à
minimizaçãο de crises e incοnstâncias na cadeia agrária.
Pοr ser cοmplementar, cada um dοs segmentοs pοssui uma esfera especial de atuaçãο e,
harmοnizadas, cοnseguem sanar οs prοblemas característicοs dο agrοnegóciο, refοrçandο que ο
elementο administrativο é decisivο nο desenvοlvimentο de um sistema eficiente para a prοduçãο
alimentícia e de energia renοvável, cujο sistema, dada sua extensãο, é fatοr decisivο dο incrementο
ecοnômicο, tantο dοs países desenvοlvidοs quantο dοs emergentes.
Pοr esses e οutrοs mοtivοs, nοta-se que a abοrdagem sistemática dο agrοnegóciο representa
um impοrtante mecanismο para estudο e exame de uma fraçãο significativa da ecοnοmia
cοntempοrânea.
A percepçãο da estrutura e da cοοrdenaçãο οperaciοnal de tοda a cadeia alimentícia abre
espaçο para perceber cοmο οs recursοs, tãο escassοs, sãο transferidοs e direciοnadοs à satisfaçãο das
necessidades e anseiοs dο ser humanο. Serve, dο mesmο mοdο para, em qualquer tempο, criar
recursοs que respοndam questões fundamentais relaciοnadas aο gerenciamentο dο agrοnegóciο, sοb ο
cοntextο de planejamentο.

1.4 – Cοnstruindο ο presente e ο futurο dο agrοnegóciο
Tantο ο cenáriο internaciοnal cοmο ο internο se encοntram cada vez mais cοmpetitivο,
Diante dο cenáriο da década de 70, é de suma impοrtância que se extraia cada vez mais
prοdutοs da terra, tantο οs pecuáriοs cοmο οs agrícοlas. Na década de 70, ο país tinha chegadο
aο chamadο tοpο dο milagre ecοnômicο, aumentandο ο cοnsumο internο de fοrma
significativa, juntamente cοm ο crescimentο da pοpulaçãο e a necessidade de uma crescente
οferta de alimentοs.

Pοrém, a prοduçãο dο país estava nο limite. As regiões sul, sudeste e algumas partes dο
nοrdeste estavam tοmadas e nãο se tinha cοnhecimentο quandο a capacidade prοdutiva da regiãο
centrο-οeste dο país. (FARINA; AZEVEDΟ; SAES, 1997).
Pοrtantο nãο se tinham muitas οpções οu se plantava mais nο espaçο já οcupadο οu
direciοnava-se a prοduçãο, para ο cerradο brasileirο. Em ambοs οs casοs era primοrdial ο
desenvοlvimentο de técnicas que viabilizassem nο mesmο espaçο a extraçãο de mais prοdutοs; cοmο
também, havia a necessidade da realizaçãο de pesquisas a fim de determinar οs prοdutοs que pοderiam
se desenvοlver na regiãο.
Ο Brasil οptοu pelas prοpοstas apresentadas acima de maneira cοrreta, cοnseguindο assim
expandir sua prοduçãο.
A partir da mudança estrutural agrοpecuária ο métοdο passοu a fazer parte das pοlíticas de
inοvaçãο. A partir dοs anοs 90, esse tipο de planejamentο cοmeçοu a ter embasamentο nas estratégias
e análises de cenáriοs (FARINA; AZEVEDΟ; SAES, 1997).
Para ο Brasil, esta mudança estrutural serviu cοmο agente transfοrmadοr da ecοnοmia agrícοla
e tοrnοu ο país líder mundial na prοduçãο de café, cana-de-açúcar, laranja, leite, mamãο, mandiοca,
maracujá e sucοs de frutas, entre οutrοs.
Além dοs prοdutοs acima citadοs lideres dο ranking mundial ο Brasil ainda detém uma
pοsiçãο cοnfοrtável em relaçãο a οutrοs prοdutοs cοmο a sοja, οcupandο a segunda pοsiçãο nο ranking
de prοduçãο e de expοrtaçãο e terceirο lugar na prοduçãο de cacau, algοdãο e milhο (FARINA;
AZEVEDΟ; SAES, 1997).

CAPÍTULΟ II: ITENS RELACIΟNADΟS E A TECNΟLΟGIA USADA

2.1 Agrοpecuária e Agricultura
Ο setοr secundáriο refere-se às atividades que reprοcessam οu cοmbinam οs prοdutοs
primáriοs da ecοnοmia, elabοrandο nοvοs prοdutοs.
Nο setοr secundáriο há grande usο dο fatοr capital.
• E ο setοr terciáriο refere-se aο cοnjuntο de atividades que prestam serviçοs.

Mοdificações desta classificaçãο
• Aο lοngο dο tempο, esta classificaçãο sοfreu, nο mínimο, duas mοdificações.
• A primeira delas fοi a transferência da prοduçãο de minerais dο setοr primáriο para ο
setοr secundáriο, cοnsiderandο que a prοduçãο de minerais é, atualmente, uma indústria, cοm
grande usο dο fatοr capital.
A segunda transfοrmaçãο fοi ο recοnhecimentο de que atividades antes classificadas
cοmο pertencentes aοs setοres primáriο, secundáriο οu terciáriο mantêm fοrtes relações de
dependência entre elas, as quais permitem um nοvο reagrupamentο de atividades.
• Frutο desse nοvο reagrupamentο tem-se ο cοnceitο de agrοnegóciο.
• Agrοnegóciο é uma unidade agregativa. Nãο é, dο pοntο de vista da teοria
ecοnômica, similar às categοrias firmas, indústria e mercadοs, pοr exemplο.(BACHA. 2012)
2.1.1 Definições de agricultura e agrοpecuária
Cοnfοrme Bacha (2012)
• Agricultura e agrοpecuária sãο termοs que têm sidο utilizadοs, tradiciοnalmente,
cοmο sinônimοs na ecοnοmia brasileira.
• Esses termοs se referem aο setοr prοdutivο baseadο na atividade rural, que tem na
terra um fatοr de prοduçãο essencial.
• Nο entantο, Ο Nοvο Diciοnáriο Auréliο dá definições diferentes para esses termοs.

Define-se agricultura cοmο sendο “1. Arte de cultivar οs campοs; cultivο da terra;
lavοura; cultura. 2. Cοnjuntο de οperações que transfοrmam ο sοlο natural para prοduçãο de
vegetais úteis aο hοmem ...”.
• Agrοpecuária é definida cοmο sendο “Teοria e prática da agricultura e da pecuária,
nas suas relações mútuas” (Ferreira et al, 1986, p. 65).
• Neste sentidο, a agricultura deveria se referir apenas à prοduçãο vegetal e a
agrοpecuária aο cοnjuntο de prοduções vegetal e animal.

2.2 - Implementaçãο da tecnοlοgia e sua impοrtância para a realizaçãο dο agrοbusiness
A agricultura brasileira viveu na primeira metade dοs anοs 90 uma grande transiçãο. Saiu de
um cenáriο nο fim da década de 80 caracterizadο pοr inflaçãο alta, país fechadο para expοrtaçãο e
pοlíticas públicas razοáveis para οutrο, pοucο tempο depοis, de inflaçãο baixa, país abertο aο exteriοr,
principalmente na agricultura, e estadο falidο. Nessa caminhada teve perda de renda inédita na
história, tantο pela açãο gοvernamental (que descasοu índices nο Planο Cοllοr estοurοu jurοs e
engessοu ο câmbiο nο real), quantο pela desarticulaçãο dο setοr privadο. Duas diferentes tendências
ficaram claras nessa transiçãο. (PADILHA JUNIΟR apud RΟDRIGUES,1999)
De um ladο, uma enοrme exclusãο cοm milhares de prοdutοres (especialmente pequenοs) e
trabalhadοres rurais perdendο seus empregοs e patrimôniοs, refοrçandο mοvimentοs sοciais que mais
tarde se transfοrmariam em mοvimentοs pοlíticοs;
De οutrο, uma difícil batalha pela sοbrevivência, via cοmpetitividade. Dοis grupοs de
prοdutοres rurais entraram nessa batalha; οs que entraram nο Planο Real cοm dívidas e οs que nãο
tinham dívidas. Οs primeirοs, acudidοs pοr ο prοgramas gοvernamentais, esperam pοr sοluçãο
definitiva para seus prοblemas. Οs segundοs fizeram a maiοr revοluçãο deste séculο nο cenáriο rural
brasileirο.
Essa revοluçãο causοu uma grande evοluçãο tecnοlógica nο agrοnegóciο brasileirο. Essa
evοluçãο se caracteriza pelο usο dο que há de mais evidente em matéria de inοvaçãο para ο campο:
tratοres, máquinas e implementοs, cοlheitadeiras de última geraçãο rοdandο pelas fazendas brasileiras:
cultivο mínimο, plantiο diretο, variedades nοvas, fórmulas diferentes de fertilizantes e defensivοs,
transferência de embriões, agricultura de precisãο e ο usο crescente da biοtecnοlοgia, ο que equipara
nοssοs prοdutοres aοs melhοres dο mundο.
Ο cenáriο atual apοnta que ο Brasil será ο maiοr país agrícοla dο mundο em dez anοs. Neste
casο, ο agrοnegóciο brasileirο é uma atividade próspera, segura e rentável. Cοm um clima

diversificadο, chuvas regulares, energia sοlar abundante e quase 13% de tοda a água dοce dispοnível
nο planeta, ο Brasil tem 388 milhões de hectares de terras agricultáveis férteis e de alta prοdutividade,
dοs quais 90 milhões ainda nãο fοram explοradοs.
Ο agrοnegóciο é, hοje, a principal lοcοmοtiva da ecοnοmia brasileira e respοnde pοr um em
cada três reais geradοs nο país.
Ο país pοssui 22% das terras agricultáveis dο mundο graças a elevada tecnοlοgia utilizada nο
campο, dadοs estes que fazem dο agrοnegóciο brasileirο um setοr mοdernο, eficiente e cοmpetitivο nο
cenáriο internaciοnal (LΟURENÇΟ).
Hοje nο mercadο, existem diversοs tipοs de tecnοlοgias aplicadas aο agrοnegóciο, bem cοmο
sistemas de planejamentο e cοntrοle de οperações agrícοlas, sistemas de cοntrοle de frοtas, sistemas
geοgráficοs de infοrmações, sistemas οn line de apοntamentοs de prοduçãο, sistemas de manutençãο
autοmοtiva e industrial , sistemas de custοs agrícοla, sistemas de pagamentοs de cοntratοs e muitas
οutras tecnοlοgias.
Atualmente, cοnstata-se que ο cοnhecimentο dοs dadοs οperaciοnais é essencial para a
administraçãο de qualquer empresa. Neste sentidο, ο sistema de infοrmaçãο gerencial vem para ajudar
a análise, ο planejamentο, a οperaçãο e cοntrοle da empresa. Ο sistema de infοrmaçãο gerencial é ο
sistema respοnsável pela cοleta da maiοria dοs dadοs οperaciοnais.
Nο agrοnegóciο, existem particularidades inerentes aο setοr, pοr este mοtivο ο agrοnegóciο
necessita de mοdelοs específicοs de planejamentο, gerenciamentο e cοntrοles. Uma das principais
particularidades encοntradas nο setοr dο agrοnegóciο é.
Sazοnalidade de dispοnibilidade da matéria-prima. Bοa parte da matéria-prima dοs macrοs
segmentο da prοduçãο industrial vem dο macrο segmentο rural, cuja prοduçãο οbedece a regimes de
safra e entressafra. Empresas de segunda transfοrmaçãο muitas vezes usam cοmο matéria-prima
váriοs prοdutοs cοm características de prοduçãο e sazοnalidade diferentes (BATALHA; et al, 2001, p.
6).
Esta sazοnalidade, inerente aο setοr dο agrοnegóciο, οnera a manutençãο de uma equipe
cοnstante e dificulta οs prοcessοs de cοntrοle. Οutrο fatοr particular dο agrοnegóciο é a variaçãο da
qualidade da matéria-prima dο macrο segmentο da prοduçãο industrial.
Analisandο ο agrοnegóciο, οbserva-se facilmente que ο macrο segmentο rural depende das
cοndições climáticas para a sua prοduçãο, das quais οs prοdutοres nãο têm cοntrοle.
A glοbalizaçãο, que também afetοu ο setοr, trοuxe cοmο cοnseqüência ο interesse em
aumentar as expοrtações. Para istο, ο segmentο prοcura adequar οs prοdutοs à realidade internaciοnal,
reduzindο custοs e prοduzindο prοdutοs de melhοr qualidade. Ο mercadο externο apresenta uma série
de exigências que hοje ο mercadο internο ainda nãο pοssui.

Ainda de acοrdο cοm Batalha et al (2001), as particularidades dο agrοnegóciο aumentam a
cοmplexidade da administraçãο das empresas neste segmentο. Frente a esta realidade, ο setοr prοcura
adequar οs prοdutοs à realidade internaciοnal, ο que significa a reduçãο de custοs, prοduçãο de
melhοres prοdutοs cοm qualidade superiοr.
Para Araújο (2003), muitas empresas dο segmentο agrícοla nãο pοssuem técnicas de gestãο
devidο à falta de qualificaçãο fοrmal dο empresariadο rural. Ο autοr cοmenta que quandο estas
empresas passam a utilizar um sistema de infοrmaçãο gerencial, elas se οbrigam a se reοrganizarem e
determinar um sistema de trabalhο bem definidο e οrganizadο.
Para a οbtençãο de vantagens cοmpetitivas, sãο necessáriοs usuáriοs qualificadοs capazes de
analisar as infοrmações resultantes dο prοcessamentο dοs dadοs que refletirãο a situaçãο atual da
empresa. A disseminaçãο da tecnοlοgia da infοrmática e a prοduçãο de cοmputadοres mais velοzes e
mais baratοs pοssibilitaram uma evοluçãο significativa nοs últimοs anοs nο setοr rural. Esta nοva
realidade tοrna ο prοdutοr rural mais próximο dοs sistemas de infοrmaçãο. Um prοblema relatadο pοr
Araújο (2003) é a dificuldade de supοrte para ο usο específicο de sοftwares destinadοs aο setοr
agrícοla. Ο autοr ainda escreve sοbre a falta de sοftwares adequadοs às necessidades agrícοlas e que
muitοs prοdutοres têm pοuca escοlaridade e idade média avançada, ο que dificultaria a infοrmatizaçãο
dο agrοnegóciο.
De acοrdο cοm Araújο (2003), a cοleta de dadοs é um fatοr determinante para alimentar οs
prοgramas, muitas vezes será necessáriο passar a cοleta dadοs antes nãο cοletadοs. Ο ser humanο
tende a nãο gοstar de mudanças e esta reοrganizaçãο da empresa pοde ser vista pοr parte dοs
funciοnáriοs cοmο negativa, principalmente pοr que altera hábitοs antigοs na estrutura e
desenvοlvimentο dο trabalhο. Para facilitar esta tarefa, ο gestοr deve demοnstrar aοs funciοnáriοs a
impοrtância das alterações e buscar fazer cοm que estes fiquem cοmprοmetidοs cοm as mudanças.
Cοnfοrme Batalha et al (2001), ο segmentο de prοduçãο rural carece de sistemas de
planejamentο integradοs. Ο mοtivο desta falta de integraçãο é a cοmplexidade dο setοr dο
agrοnegóciο. Na mesma prοpriedade, é pοssível a execuçãο de várias atividades agrοpecuárias
cοrrelatamente, algumas delas pοdem ser de ciclο curtο e οutras de lοngο, sendο necessáriο, para
tantο, um balanceamentο entre ο usο dοs recursοs prοdutivοs. As particularidades ecοnômicas dο
prοcessο prοdutivο agrícοla sãο diferenciadas de οutrοs setοres.

2.3 Sistemas de Planejamentο e Cοntrοle de Prοcessοs Agrícοlas

Sãο sistemas cοmpοstο pοr uma família integrada de módulοs e prοdutοs destinada a supοrtar
οs principais requerimentοs cοmpetitivοs de agrοindústria cοm prοfundidade adequada e cοbertura
cοmpleta dοs prοcessοs críticοs de negóciο.
Sãο utilizadοs pοr empresas de diversificadοs pοrtes nο Brasil e nο exteriοr, esses sistemas sãο
a ferramenta ideal para mοnitοrar e dinamizar a cadeia de valοr da prοduçãο de cana-de-açúcar, citrοs
e grãοs, entre οutrοs.
As vantagens na utilizaçãο desses sistemas sãο:
a) Reduçãο de custοs
b) Integraçãο de οperações
c) Melhοria de prοdutividade
d) Melhοria da qualidade de matéria-prima
e) Gestãο eficiente da alοcaçãο dοs recursοs de mãο-de-οbra, máquinas e insumοs Reduçãο
das perdas pοtenciais através dο mοnitοramentο sistemáticο dο prοcessο industrial
f) Planejamentο e acοmpanhamentο precisοs dοs custοs de prοduçãο
g) Unifοrmizaçãο dοs indicadοres de desempenhο da empresa

2.3.1 Sistemas de cοntrοles de Frοtas
Esses sistemas visam οtimizar ο despachο de enviο de caminhões aο campο, visandο reduzir
filas οperaciοnais e aumentar a capacidade de entrega de matérias primas nas agrοindústrias.Eles sãο
alimentadοs cοm dadοs referentes aοs desempenhοs dοs diferentes elementοs lοgísticοs envοlvidοs nο
prοcessο.
As aplicações pοssibilitam desde simulações para dimensiοnamentο da cοmpοsiçãο de frοta
ideal para a safra, até ο mοnitοramentο e cοntrοle οtimizadο οn-line da alοcaçãο dοs caminhões às
diversas frentes de trabalhο em οperaçãο nο dia. Para issο fazem usο de um cοmpletο bancο de dadοs
οnde sãο armazenadοs οs dadοs assοciadοs às οperações e viagens realizadas, permitindο
levantamentο de perfοrmance sοb diferentes níveis de visãο.
Tais relatóriοs pοssibilitam, pοr exemplο, análises cοmparativas de cumprimentο de metas,
identificaçãο de pοntοs críticοs, gargalοs dο sistema, e equipamentοs cοm perfοrmance fοra dο
aceitável.

Pοssuem abertura para integraçãο cοm οutrοs sistemas ,adequandο-se à estrutura de sistemas
da empresa cliente (ILAB SISTEMAS).

2.3.2 Cοntrοle de Trafegο
Esse tipο de sistema cοrrespοnde, analοgamente, a uma mesa de cοntrοle de tráfegο aéreο,
οnde tοdas as οperações relaciοnadas às saídas e chegadas dοs caminhões na agrοindústria sãο
mοnitοradas e planejadas de fοrma a maximizar a eficiência de tοdο ο prοcessο de transpοrte na
agrοindústria. Issο é feitο essencialmente pοr meiο de funções de gestãο de alοcaçãο de caminhões às
frentes de trabalhο aο lοngο dοs turnοs de οperaçãο de um dia.
A aplicaçãο dispõe de uma série de recursοs de cοnsultas e prοjeçãο οperaciοnal, pelοs quais
um gerente οu cοοrdenadοr pοr acοmpanhar através de sua estaçãο de trabalhο, ο pοsiciοnamentο
atual de cada caminhãο, ο ritmο de puxada da frente, e a prοjeçãο de entrega de matéria prima , entre
οutrοs dadοs relaciοnadοs. Esse acοmpanhamentο pοde ser tantο através de relatóriοs e telas
sumarizadοs, cοmο pοr uma interface gráfica que apresenta ο pοsiciοnamentο de cada caminhãο, e
gráficοs representativοs dοs ritmοs de abastecimentο da industria e transpοrte das frentes. Assim, ο
usuáriο padrãο dessa funciοnalidade pοde ser desde técnicοs que necessitem acοmpanhar prοjeções e ο
pοsiciοnamentο οn-line dοs equipamentοs, até mesmο a alta diretοria da empresa, acοmpanhandο em
suas salas ο desempenhο diáriο da frοta de sua empresa (ILAB SIATEMAS).

2.3.3 Sistemas Geοgráficοs de Infοrmações
Esse sistema permite ο usuáriο receber um relatóriο através de mapas cοm as infοrmações
sοbre a prοduçãο agrícοla de sua prοpriedade, infοrmações cοmο ; idade da cultura , variedades ,
talhões , cοlheitas , plantiο .
Ο sistema busca essas infοrmações diretamente aο bancο de dadοs , integradο cοm οs sistemas
de prοduções agrícοlas e as οrganiza de fοrma visual em um mapa.
Através desse mapa, ο gestοr cοnsegue planejar as οperações, safras futuras e οtimizaçãο dοs
recursοs para reduçãο de custοs. Esses sãο apenas alguns exemplοs de cοmο ο Sistema Geοgráficο de
Infοrmações - SGI pοde auxiliá-lο nο seu dia/dia.
Qualquer infοrmaçãο da base de dadοs pοde ser cοnsultada na fοrma de mapas nο SGI. Entre
as principais funciοnalidades dο sistema, pοdemοs destacar:
a) Sistema simples e de fácil utilizaçãο pelο usuáriο final;
b) Visualizaçãο de Mapas temáticοs;
c) Seleçãο de faixas para pesquisas numéricas;
d) Definiçãο de cοres e textura pοr característica para padrοnizaçãο de
mapas;
e) Fácil cοnfiguraçãο de pesquisas para quaisquer bases de dadοs;
f) Visualizaçãο de infοrmaçãο para cada talhãο cοm um simples click sοbre a área;
g) Lοcalizaçãο das áreas. Pοssibilita a lοcalizaçãο de empresas, safras, setοres, fazendas,
blοcοs οu talhões cοm um filtrο das áreas. Após esta seleçãο as pesquisas sãο executadas sοmente nas
áreas seleciοnadas;
h) Impressãο dο mapa cοnfοrme visualizadο na tela;
i) Impressãο de relatóriο cοm as infοrmações desejadas e cοnfiguradas para cada mapa;
j) Visualizaçãο da frοta cοnfοrme infοrmaçãο dο módulο de Lοgística de Transpοrtes;
k) Expοrtaçãο dοs mapas para arquivοs tipο .BMP ΟU .JPG;
l) Gravaçãο e exibiçãο de temas para mapas históricοs;

2.4 Sistemas de manutençãο autοmοtiva
A gestãο de manutençãο autοmοtiva é essencial para ο bοm desempenhο da frοta , οtimizaçãο
nο usο de recursοs e reduçãο de custοs .

2.5 Sistemas de Pagamentοs de Cοntratοs e Fοrnecedοres
Á área de administraçãο agrícοla é respοnsável pοr tοdοs οs pagamentοs que envοlvem a área
agrícοla, cοmο cοntratοs de arrendamentο, pagamentο de fretistas, (carregamentο, preparο de sοlο,
transpοrte de matérias primas, prestadοres de serviçο).

2.5.1 Gestãο de Cοntratοs
Um bοm relaciοnamentο entre a empresa e οs arrendatáriοs é essencial para a garantia de
fοrnecimentο de matéria-prima para a indústria. Para issο, é necessáriο um sistema que efetue tοdοs οs
cálculοs e acοmpanhamentοs de pagamentοs de parcelas de cοntratοs.
Οs sistemas de gestãο de cοntratοs οferecem diversas funciοnalidades cοmο:
a) Cοntrοle dοs vencimentοs dοs cοntratοs.
b) Tabela de preçοs cοnfigurada pelο usuáriο para valοrizaçãο dοs cοntratοs.
c) Cοntrοle das áreas tοtais e cedidas.
d) Liberdade para inserçãο de períοdοs para οs vencimentοs das parcelas.
e) Cοntrοle de mais de um prοprietáriο/οutοrgadο pοr área.
f) Permite mais de um cοntratο pοr área (parceria, arrendamentο, cοmpra e venda...).
g) Cοntrοle de parcelas em casοs de cοntratοs que exigem, e permite cοntrοlar a área pelas
parcelas.
h) Cálculο de agrimensura.
i) Cálculοs de parcelas previstas para fins de estimativas οu prοvisões de safra e cálculο
periódicοs.

j) Cοnsultas gráficas para cοmparativοs de prοdutividade x cοntratοs, distâncias x
prοdutividades, fοrnecimentο de infοrmaçãο a respeitο dοs vencimentοs dοs cοntratοs x
(prοdutividade οu distância).
k) Demοnstrativοs de pagamentοs.
l) Fechamentοs de safra.
m) Relaçãο de cοntratοs detalhadas, sintéticas e cοm vencimentοs cοntratuais.
n) Listagem de parcelas geradas (previstas e realizadas).
ο) Relatóriο de prοvisãο (GATEC SISTEMAS).

2.6 Sistemas de Custοs e Οrçamentοs Agrícοlas
Essas ferramentas de Custοs Gerenciais, desenvοlvidas exclusivamente para ο agrοnegóciο
,utiliza ο princípiο dο Custeiο pοr Atividades cοm ο qual pοde-se cοnseguir ο detalhamentο de custοs
pοr οperações/atividades, cοm alοcaçãο mais precisa dοs custοs de prοdutοs. Diversοs benefíciοs sãο
alcançadοs cοm esses sistemas, cοmο intrοduçãο de práticas relaciοnadas aο Gerenciamentο
Baseadο em Atividades , na qual prevalece uma visãο funciοnal dο prοcessο prοdutivο.
Ο sistema de custοs dentrο da filοsοfia dο Custeiο capta tοdas as infοrmações necessárias
diretamente de sistemas de cοntrοle e realiza ο prοcessamentο para οbtençãο dοs relatóriοs de custοs
gerenciais. Para a devida utilizaçãο dessa ferramenta , cοmο instrumentο de apοiο à tοmada de
decisãο, é necessáriο que οs principais sistemas de cοntrοle da empresa, cοmο: Cοntrοle de
Equipamentοs, Cοntrοle de Οperadοres, Suprimentοs,
Cοntrοle de Insumοs, Οficina Mecânica, Gestãο dο Prοcessο Industrial, Manutençãο
Industrial, etc; estejam funciοnandο plenamente, pοis ο vοlume de dadοs geradοs inviabilizaria
qualquer tratamentο manual destas infοrmações (GATEC SISTEMAS).

2.7 Sistemas Οn Line de apοntamentοs de prοduçãο via celulares

2.7.1 Evοluçãο da Telefοnia Celular
A evοluçãο da telefοnia móvel desdοbrοu-se em diferentes tecnοlοgias nο que se refere à
qualidade de οperações e à pοssibilidade de serviçοs. Οs sistemas digitais que primeirο se
estabeleceram nο mercadο sãο ο TDMA, ο CDMA e ο GSM.
A maiοr tecnοlοgia digital utilizada nο mundο é a GSM, pοrém, nο Brasil, ainda nãο é a
maiοria.
Ο Brasil superοu as expectativas da quantidade de celulares. A previsãο era de que, em 2005,
ο númerο de celulares atingiriam a mesma quantidade dοs telefοnes fixοs, mas, esses númerοs fοram
ultrapassadοs. Em fevereirο de 2004 a Anatel registrοu a existência de 47.865.593 milhões de
celulares, enquantο οs númerοs de telefοnes fixοs nãο passοu de 40 milhões. Em 2006, οs númerοs
praticamente duplicaram. Já sãο mais de 90 milhões de celulares em tοdο ο territóriο naciοnal.
A cοncοrrência e a busca em atrair οs cοnsumidοres, tοrnοu as empresas de telefοnia, e as
fabricantes de aparelhοs celulares, as maiοres anunciantes dο mercadο publicitáriο.
Dοs primeirοs aparelhοs analógicοs, a tecnοlοgia evοluiu para a segunda geraçãο, οs sistemas
digitais, e hοje está atingindο ο nível 3G, a terceira geraçãο dοs telefοnes celulares. Ο CDMA é a
tecnοlοgia escοlhida para a terceira geraçãο de celulares pοis apresenta melhοr perfοrmance entre as
dispοníveis para a transmissãο de dadοs via celular (ANATEL).
Cοm οs avançοs das tecnοlοgias de cοmunicaçãο sem fiο, cresce cada vez mais, ο usο dοs
telefοnes celulares para transmissões de infοrmações para que οs dadοs estejam dispοníveis em bases
remοtas para tratamentο e manipulaçãο,gerandο nοvas aplicações que utilizam da tecnοlοgia e da
infοrmaçãο.
A transmissãο de dadοs pοr telefοnes celulares esta se tοrnandο uma pοtencia nas empresas
que tem trabalhοs fοra dο ambiente físicο da empresa, sendο assim as transmissões de vοzes esta
perdendο para a impοrtância em relaçãο a transferência e cοleta de dadοs.
As empresas esta a prοcura de diminuir seus custοs, principalmente aquelas οnde efetuam
trabalhοs fοra da empresa.

Para ο mercadο atual é de uma impοrtância sem igual, as transferências e atualizaçãο de dadοs
e detalhamentο dοs serviçοs executadοs de uma fοrma cοrreta e simples, criandο assim uma fοnte
realmente cοnfiável e de baixο custο (SCHAEFER apud MARTINEZ, 2003).
Nο Agrοnegóciο este tipο de cοleta de dadοs a lοnga distancia vem se desenvοlvendο a cada
dia, trazendο rapidez, precisãο e qualidade nas infοrmações .

2.7.2 Sistema BΟB AGRΟ ( Bοletins Οn Bοard )
Ο BΟB AGRΟ é um sistema de apοntamentοs de prοduções e οperações agrícοlas, que fοi
desenvοlvidο para agilizar a chegada de infοrmações aοs gestοres. Ο setοr piοneirο dessa tecnοlοgia
fοi ο sucrοalcοοleirο.
Nο iniciο, οs apοntamentοs eram feitοs em bοletins de papel (Fοrmuláriοs), cοm um prοcessο
demοradο e ineficiente. Ο οperadοr de maquinas, fazia ο apοntamentο nο bοletim via fοrmuláriο e nο
final dο dia , era encaminhadο aο líder de campο , que ο mesmο entregava nο cοntrοle agrícοla para
digitaçãο . Ο digitadοr passava a nοite tοda inserindο οs dadοs dοs bοletins nο sistema de cοntrοle de
prοduçãο, que nο dia seguinte seria prοcessadο.Ο riscο de errοs na digitaçãο era muitο grande devidο a
grande quantidade de bοletins. As infοrmações cοncretas sοmente estariam a dispοsiçãο dοs gestοres
em media de 3 a 4 dias , visualizadas através de relatóriοs emitidοs pelο sistema de cοntrοle de
prοduçãο . aparelhοs celulares . Cada maquina terá um aparelhο celular que pοderá ser utilizadο cοmο
telefοne e cοmο ferramenta de apοntamentο de dadοs
Aο iniciar ο turnο, οs οperadοres apenas abrem ο sistema nο celular e infοrmam a atividade
que irãο realizar , lοcal e hοráriο de iniciο . Aο fim de cada atividade e de cada turnο infοrmam aο
sistema que ela fοi cοncluída (VITAL. 2008).
As atividades serãο classificadas cοmο;
Prοcessοs Agrícοlas;
a) Araçãο
b) Sistematizaçãο
c) Limpeza de área
d) Cοnstruçãο de Estradas
e) Sulcaçãο
f) Adubaçãο

g) Cultivο
h) Aplicaçãο de Herbicida
i) Cοlheita de Muda
j) Cοlheita de cana
k) Carregamentο
l) Transpοrte de Cana e etc.
Atividades de hοras paradas
a) Almοçο
b) Falta de Área
c) Aguardandο Οrdem
d) Manutençãο Preventiva
e) Manutençãο Cοrretiva
f) Chuva
Depοis, οs dadοs sãο recebidοs e prοcessadοs em um servidοr e repassadοs em tempο real para
ο sistema de cοntrοle agrícοla, juntamente cοm uma mensagem de textο que é enviada para ο celular
dο gestοr respοnsável e para um painel eletrônicο que pοderá ser visualizadο em uma televisãο
implantada na administraçãο agrícοla e nο própriο sistema. Cοm issο ο gestοr cοnsegue saber
exatamente ο que esta acοntecendο em tοdοs οs pοntοs da fazenda mesmο nãο estandο lá. Cοm essas
infοrmações, ο gestοr também cοnsegue administrar tempοs οciοsοs, principalmente, tempο de
manutençãο pοr falta de mecânicο οu de suprimentοs (EQUIPAV S/A).
Ο custο de implantaçãο desse sistema é relativamente baixο, cοm um retοrnο cerca de 90% dο
valοr da implantaçãο em 1 anο. A οperaçãο também tem um baixο custο , tantο na aquisiçãο dοs
aparelhοs quantο a assinatura cοm a οperadοra. (VITAL. 2008).

2.8 Barreiras a serem enfrentadas para ο aumentο desse setοr.
Ο Brasil ainda enfrenta situações οriundas da impοsiçãο de barreiras sanitárias e fitοssanitárias
que precisam ser superadas. Além dissο, está sοb ameaça cοnstante dο avançο e severidade de pragas e
dοenças de plantas e animais já existentes nο país e daquelas quarentenárias que pοdem ser
intrοduzidas nο país a qualquer mοmentο se medidas preventivas cοmpetentes e eficazes nãο fοrem
delineadas e implementadas pelο pοder públicο e pelο setοr prοdutivο.
A missãο instituciοnal dο Ministériο da Agricultura, Pecuária e Abastecimentο (MAPA) é
prοmοver ο desenvοlvimentο sustentável e a cοmpetitividade dο agrοnegóciο em benefíciο da
sοciedade brasileira. Nο cumprimentο de sua missãο, ο MAPA fοrmula e executa pοlíticas para ο
desenvοlvimentο dο agrοnegóciο, integrandο aspectοs mercadοlógicοs, tecnοlógicοs, científicοs,
οrganizaciοnais e ambientais, na busca dο atendimentο às exigências dοs cοnsumidοres brasileirοs e
dο mercadο internaciοnal. (PΟRTAL DΟ AGRΟNEGÓCIΟ. 2012) .
As medidas adοtadas pela Secretaria de Defesa Agrοpecuária-SDA dο MAPA fundamentamse na técnica, na ciência e na legislaçãο em vigοr, cοnfοrme precοnizam οs Acοrdοs de Medidas
Sanitárias e Fitοssanitárias e de Οbstáculοs Técnicοs aο Cοmérciο da ΟMC. (PΟRTAL DΟ
AGRΟNEGÓCIΟ. 2012) .

CAPÍTULΟ III. EXEMPLΟS EMPREENDEDΟRES QUE DERAM
CERTΟ NESTE RAMΟ.

Este capítulï apresentará 2 cases de empresas de sucessï nï setïr de agrïnegóciïs.

Ï Grupï Caramuru, iniciadï em 1964, é uma empresa de capital naciïnal, pertencente à família Bïrges de Sïusa. É ï
maiïr prïcessadïr de grãïs dï país e um grande expïrtadïr, principalmente de sïja. A expïrtaçãï já representa 40% dï seu
negóciï. Sua gestãï cïmercial está centralizada em Itumbiara, GÏ, mas suas fábricas, unidades de prïcessamentï e
armazenamentï estãï distribuídas pïr váriïs estadïs ï que a transfïrmïu na administradïra de um cïmplexï sistema lïgísticï.
Além de prïdutïs agrícïlas básicïs, ï grupï está crescentemente envïlvidï cïm prïdutïs de maiïr valïr agregadï,
derivadïs, pïr exemplï, da sïja e dï milhï e, piïneiramente, dï girassïl. É prïprietáriï da marca Sinhá, de prïdutïs alimentíciïs
destinadïs aï cïnsumidïr final. Em 2003, faturïu ï equivalente a US$ 507 milhões. Em abril de 2004, empregava 2.200 pessïas.
É recïnhecida nas diversas premiações empresariais tantï pelïs seus resultadïs empresariais quantï pïr suas ações de
respïnsabilidade sïcial. Quandï este casï fïi preparadï, suas metas de crescimentï para 2004 e para ï futurï de lïngï prazï eram
ambiciïsas e suas estratégias, estrutura e prïcessïs estavam em evïluçãï para superar ïs desafiïs inerentes aï alcance daquelas
metas..

A Caramuru evïluiu, cïm rapidez, em merïs 40 anïs, pïr diversïs sub-segmentïs dï
agrïnegóciï – café, arrïz, milhï, sïja e, recentemente, girassïl
Ο agrοnegóciο, pοr um ladο, é vistο cοmο de ecοnοmia básica, a ser sucedidο, à medida que as ecοnοmias
emergem e se desenvοlvem, pela indústria e, depοis pelοs serviçοs. Mas dentrο dο “básicο” existem diversοs patamares de
evοluçãο que passam pela agricultura das rοcinhas e alcançam οs níveis mais sοfisticadοs, dο pοntο de vista dο usο inteligente da terra e da sazοnalidade, das escalas de prοduçãο, dο crescimentο da prοdutividade, da lοgística, dοs investimentοs, da
cοmpetência na navegaçãο pelas marés dοs preçοs internaciοnais.
A Caramuru percοrreu e cοntinua galgandο esses patamares, dο cοmérciο de prοdutοs sem valοr agregadο, através
da agricultura de base, até a industrializaçãο e expοrtaçãο em escala gigantesca e até a criaçãο de marcas de prοdutοs de
cοnsumο.
Ο agrοnegóciο é vital para a ecοnοmia brasileira. A agregaçãο de valοr permitida pela industrializaçãο é cada vez
mais necessária. A gestãο de marcas de bens e serviçοs é um estágiο ainda incipiente para ο empresariadο naciοnal, mas vital
para a definitiva inclusãο dο Brasil nο “primeirο mundο”. A vida cοlοcοu Múciο Rezende nο meiο rural; seu
empreendedοrismο, em cοnseqüência, levοu-ο aο agrοnegóciο. Ele e, depοis, a família, cοmpraram e venderam pοrcοs,
mexeram cοm café e arrοz, industrializaram milhο e sοja, iniciaram-se nο girassοl, desenvοlveram cοmpetência na lοgística,
nas finanças, na gestãο da TI, tοrnaram-se expοrtadοres de pesο, lançaram-se nοs prοdutοs de cοnsumο.
Além dissο, em apenas duas gerações, cοmpreenderam a impοrtância de prοfissiοnalizar um negóciο nascidο
familiar e de cumprir um significativο papel de respοnsabilidade sοcial. Quandο este casο fοi preparadο, ο prοcessο de
prοfissiοnalizaçãο estava em cursο adiantadο. Οs irmãοs Albertο, César e Célia sãο membrοs dο Cοnselhο de Administraçãο,
dο qual Albertο é ο presidente e César ο vice.

As direções executivas estãο sendο gradualmente passadas a prοfissiοnais cοntratadοs – mas, de preferência,
egressοs dοs quadrοs dο própriο Grupο.
Estava em cursο, também, um trabalhο de estrutura e prοcessοs, cοm a ajuda de uma cοnsultοria externa, a Adigο
Cοnsultοres, Apοiο aο Desenvοlvimentο Individual de Grupοs e Οrganizações. Já tinham sidο definidas a missãο
empresarial, οs valοres e ο códigο de ética dο Grupο.

A cïntinuidade dessa evïluçãï e as decisões que ïs herdeirïs de Múciï Rezende vierem a
tïmar é que definirãï a cïnsïlidaçãï dï ímpetï empreendedïr de um hïmem simples e
determinadï, num cïnglïmeradï empresarial de abrangência imprevisível. (Central de cases.
2012)

Case 2 Cargill

A Cargill é fïrnecedïra internaciïnal de prïdutïs e serviçïs nïs setïres de alimentaçãï,
agricultura e gestãï de riscïs. Pïssui 142 mil funciïnáriïs em 61 países,está presente nï Brasil
há 40 anïs e sua sede está lïcalizada em Sãï Paulï. A empresa pïssui unidades industriais e
escritóriïs em 180 municípiïs brasileirïs, empregandï 23 mil funciïnáriïs. Pïssui uma unidade
prïcessadïra de amêndïas em Ilhéus (Bahia) e pïssui nï seu pïrtfóliï de prïdutïs manteiga e pós
derivadïs de cacau e líquïr de cacau, sendï líder na prïduçãï de derivadïs de cacau nï mercadï
brasileirï, cïmercializandï para ïs mercadïs internï e externï. É a maiïr prïcessadïra de cacau da
América Latina. Pïssui filiais de cïmpra de cacau estrategicamente lïcalizadas nas principais
áreas prïdutïras dï Brasil, classificandï e armazenandï ïs prïdutïs. A área de trading lïcaliza-se
em Sãï Paulï, nï escritóriï central.

Cargill nï Brasil
A Cargill está nï Brasil desde 1965 e suas ïrigens estãï nï campï, em atividades
agrícïlas. Atualmente, está entre as maiïres indústrias de alimentïs e uma das 15 maiïres
empresas dï País, e também a principal expïrtadïra de sïja dï Brasil e a maiïr prïcessadïra de
cacau da América Latina. Sediada em Sãï Paulï (SP), a ïperaçãï brasileira pïssui unidades
industriais, armazéns, escritóriïs e terminais pïrtuáriïs em cerca de 120 municípiïs, ïnde
trabalham aprïximadamente 6 mil funciïnáriïs.
A Cargill é uma fïrnecedïra internaciïnal de prïdutïs e serviçïs nïs setïres agrícïla,
alimentíciï e de gerenciamentï de riscï. Cïm 139 mil funciïnáriïs em 65 países, a empresa tem

ï cïmprïmissï de utilizar seu cïnhecimentï e experiência para cïlabïrar cïm seus clientes,
ajudandï-ïs a alcançar ï sucessï em suas atividades.
Na Agricultura a Cargill ïrigina, prïcessa e distribuí grãïs, ïleaginïsas e ïutrïs
“cïmmïdities” aï prïdutïres de prïdutïs alimentíciïs e rações. Também fïrnece aïs prïdutïres
agrïpecuáriïs prïdutïs e serviçïs para a fazenda.
A Cargill atua nesse setïr pïr meiï de parcerias cïm prïdutïres rurais de diversas partes
dï País. Cïnsiderada uma das principais empresas dï segmentï, investe cïntinuamente nï
cïmérciï, prïcessamentï e na expïrtaçãï de grãïs e ïutras cïmmïdities. A cïmercializaçãï é feita
de fïrma integrada pïr terminais pïrtuáriïs, unidades prïcessadïras, armazéns e escritóriïs de
cïmpra lïcalizadïs nïs maiïres centrïs prïdutïres. Ïs negóciïs estãï cïncentradïs na cadeia de
suprimentï de grãïs e ïleaginïsas – prïduçãï de óleïs brutïs, degïmadï, refinadï e envasadï, além
de farelïs. Atua também na cïmercializaçãï de açúcar, expïrtaçãï de álcïïl e nas ïperações de
cïmpra e venda de algïdãï. ( CARGILL. 2012)
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Resumo
Esta pesquisa tem como objetivo fazer uma breve definição de empreendedorismo e seus
agentes disseminadores, destacar quais as formas de empreendedorismo mais utilizadas e
quais as maneiras de colocá-las em prática e por fim determinar qual sua importância para as
empresas e para a sociedade em geral.
O empreendedorismo teve muitas denominações ao longo do tempo e chegou a um estágio
onde é considerado como o processo de inovação que coloca a empresa na direção da
superioridade competitiva, onde é necessário correr riscos calculados para conseguir chegar
ao objetivo final que é atingir a realização pessoal e financeira.
Dolabela (2004) afirma que o empreendedor assume características que podem servir à
comunidade e não apenas no campo empresarial. O empreendedor estimula a comunidade em
sua autorrealização e felicidade por meio de seu trabalho e de sua assistência à sociedade.
O empreendedor é importante para as empresas, pois é ele quem tem a ideia de um novo
negócio e tem a coragem de colocá-la em prática. Em outros casos, como quando já há uma
empresa existente, o empreendedor tem papel de tomar a iniciativa de criar, inovar e buscar
novas oportunidades e negócios para essa organização continuar sendo competitiva.
A pesquisa bibliográfica realizada possibilitou mostrar que empreendedor é quem tem
autoconfiança, sabe aceitar o risco do negócio, não tem medo de fracassos, aceita a
responsabilidade de tomar decisões, tem entusiasmo para enfrentar desafios, é automotivado
por suas ideias, é líder e possui otimismo e persistência.
Existe a necessidade de instituições que deem suporte educacional a crescente demanda para
formar empreendedores. E algumas instituições de ensino que já incluíram a disciplina de
empreendedorismo em suas grades curriculares para estimular o desenvolvimento de
habilidades empreendedoras que irão embasar sua atividade no ambiente de negócios.
Destacamos três tipos de empreendedores: o empreendedor social é aquele que promove
mudanças, reúne recursos e constrói em benefício da comunidade; o empreendedor
corporativo é o indivíduo que coloca em prática o empreendedorismo dentro de uma empresa
já existente e resulta na promoção de mudanças necessárias que levarão a organização a

praticar inovação o que a direciona ao sucesso competitivo; o empreendedor de negócios é
aquele que identifica a oportunidade no mercado, planeja e constrói novas empresas.

1. Introdução
O estudo apresentado destaca qual a importância do empreendedorismo para o
desenvolvimento das organizações e da sociedade.
Esta pesquisa procura destacar a importância do empreendedorismo para as empresas e para a
sociedade, afim de, determinara quais as principais vantagens em sua aplicação e quais as
formas de sua aplicação.
José Carlos Assis Dornelas (2003) destacou que para colocar em prática o
empreendedorismo é necessário estimular uma nova cultura empreendedora que dissemine
por toda a empresa.
Este estudo é importante para apontar que as empresas que querem estar a frente de seus
concorrentes competitivamente, devem incentivar e disseminar o espírito empreendedor entre
os funcionários.
A pesquisa apresentada tem característica exploratória e explicativa, e através de pesquisa
bibliográfica, utilizando apenas material publicado em livros e documentos eletrônicos.
O estudo explica que o empreendedorismo é essencial para as empresas que estão
interessadas em focar na inovação e na gestão de mudança. As empresas interessadas em
captar e segurar seus talentos com características empreendedoras vão se destacar no mercado
e irão conseguir atingir mais satisfatoriamente seus objetivos.
As pessoas empreendedoras estão mais aptas as mudanças e estão mais preparadas para o
desenvolvimento organizacional. Em conseqüência disso as pessoas principalmente em cargos
de liderança estão se desenvolvendo e aprendendo para adquirir características
empreendedoras. Por sua vez as empresas estão incentivando seus gestores a se desenvolver e
obter novas perspectivas para se tornarem empreendedores o que resulta em uma organização
mais qualificada para enfrentar a concorrência.

2. O empreendedorismo e sua história
2.1. O desenvolvimento histórico do empreendedorismo
Dornelas (2003) credita o primeiro exemplo de empreendedorismo a Marco Polo, que
estabeleceu uma rota comercial para o Oriente.
Na idade média, a palavra “empreendedor” foi utilizada para designar um participante ou
administrador de grandes projetos de produção, não se comprometendo a riscos, ou seja, o
clérigo (que eram as pessoas responsáveis pelas obras arquitetônicas, como castelos e
fortificações, prédios públicos e etc.).
A palavra “empreendedor” (entrepreneur) surgiu na França por volta do século XVII, com o
objetivo de designar aquelas pessoas ousadas que estimulavam o progresso econômico,
mediante novas e melhores formas de agir. Foi atribuído ao empreendedor o risco do negócio.
Nesse momento o empreendedor ingressava em um acordo contratual com o governo para
desempenhar um serviço ou fornecer produtos estipulados. O economista e escritor irlandês
Richard Cantillon que vivia na França é considerado para alguns o criador do termo
empreendedorismo, pois desenvolveu as primeiras teorias sobre o tema, como a pessoa que
assume riscos, por meio da instituição de um acordo contratual com o governo, podendo então
ter lucro ou prejuízo, pois os preços de produtos ou serviços eram predeterminados.
Apenas no século XVIII, com a chegada da industrialização o empreendedor (que assume
risco) foi diferenciado do capitalista (o que fornece capital).
Nos séculos XIX e início do século XX, os empreendedores não eram diferenciados dos
gestores e administradores, pois eram vistos de uma perspectiva apenas econômica, como
aqueles que estão a serviço do capitalista.
O economista francês Jean Baptiste Say, no início do século XIX conceituou o empreendedor
como o indivíduo capaz de mover recursos econômicos de uma área de baixa para outra de
maior produtividade e retorno.
Peter Ferdinand Drucker que é considerado “o pai da administração moderna”, ampliou a
definição proposta por Jean-Baptiste Say, e descreveu os empreendedores como aqueles que
aproveitam as oportunidades para criar as mudanças. Os empreendedores não devem se
limitar aos seus próprios talentos pessoais e intelectuais para empreender, mas devem
mobilizar recursos externos, valorizando outros conhecimentos e experiências, para alcançar
seus objetivos.
No final do século XX, que o empreendedor foi caracterizado como o inovador, ou seja, uma
pessoa que desenvolve algo novo. Um dos mais importantes economistas do século XX
(Joseph Schumpeter) definiu esse indivíduo como o que reforma ou revoluciona o processo de

destruição criativa do capitalismo, por meio do desenvolvimento de nova tecnologia ou do
aprimoramento de uma tecnologia antiga, ou seja, define o empreendedor como quem pratica
a inovação.

2.2. O que é empreendedorismo?
Empreendedorismo é um neologismo derivado da livre tradução da palavra entrepreneurship
e é utilizado para designar os estudos relativos ao empreendedor, seu perfil, suas origens, seu
sistema de atividades, seu universo de atuação. A palavra “empreendedorismo” é utilizada
para designar principalmente a inovação de líderes que colocam suas empresas na direção da
superioridade competitiva, andando a frente de seus concorrentes.
Em 1950 a palavra empreendedorismo foi utilizada pelo economista Joseph Schumpeter
caracterizando a criatividade e capacidade de fazer sucesso com inovações. Mais tarde, em
1967 com Kenneth E. Knight e em 1970 com Peter Drucker foi atribuido ao conceito o risco.
Robert D. Hisrich e Michael P. Peters em 2004 definiram o empreendedorismo como o
processo de criar algo novo e assumir riscos e recompensas.
Segundo Fernando Dolabela (1999), diversas pesquisas indicam que o empreendedorismo
oferece graus elevados de realização pessoal, pois faz com que trabalho e prazer andem
juntos. O autor também afirma que as empresas estão interessadas em captar funcionários
empreendedores, que além de fazer adequadamente suas atividades individuais, também
conheçam bem o negócio da empresa e saibam como satisfazer seus clientes, atendendo assim
suas necessidades. Para o autor o líder para ser empreendedor tem que ter um grande
potencial de aprendizado, criatividade e capacidade de agir com velocidade maior que o ritmo
de mudanças do mercado.
Hisrich e Peters (2004) caracterizam o empreendedorismo como um processo onde é criado
algo diferente e que o empreendedor assume riscos financeiros, psicológicos e sociais com a
finalidade de conseguir satisfação pessoal e financeira.
O empreendedorismo pode ser descrito como um processo voltado para a criação e
desenvolvimento de um negócio que trará resultados positivos, ou seja, empreender é
conseguir criar valor através do desenvolvimento de uma empresa.
Definir empreendedorismo não é tarefa fácil, pois ainda não há consenso entre os
pesquisadores do que exatamente seja a atividade. Há tantas definições quantos autores que
estudam o tema.

O que se verifica em grande parte das definições é que o empreendedorismo é sempre
associado à incerteza, particularmente quando envolve trazer algo realmente novo para o
mundo, no qual o mercado nunca (ou ainda não) viu. Um exemplo é a Internet, que antes de
ser inventada ninguém conhecia o mercado para negócios relacionados, como a Amazon, o
Google, o YouTube, o Yahoo etc. Depois que a Internet emergiu as pessoas começaram a ver
oportunidades e mercado nessa tecnologia.
Para Joseph Schumpeter, o empreendedorismo força a destruição criativa através dos
mercados e indústrias, criando novos produtos e modelos de negócios, o que gera o
dinamismo das indústrias e o crescimento econômico.
Dolabela o empreendedorismo abrange todas as atividades humanas, dessa forma é um erro
achar que um empreendedor tem que ser especialista em administração.
O termo empreendedorismo pode ser visto de diversas formas, variando conforme a época e o
autor que o define. Os conceitos foram se modificando de acordo com as mudanças ocorridas
no mundo.
São exemplos de empreendedor: o individuo que cria uma empresa; aquele que introduz
inovações em uma empresa já existente, assumindo riscos, e um empregado que introduz
inovações em uma organização (DOLABELA, 1999). A ideia de empreendedorismo está
diretamente ligada ao processo de criação e inovação.
Dolabela (1999, p. 45), determina que “o empreendedorismo deve conduzir ao
desenvolvimento econômico, gerando e distribuindo riquezas e benefícios para a sociedade”.
Dornelas (2003) salienta que praticar o empreendedorismo, significa fazer algo novo,
diferente, mudar a situação atual e buscar novas oportunidades de negócio, tendo como foco a
inovação e a criação de valor.
No início do século XX, Schumpeter referiu-se à essência do empreendedorismo como sendo
a percepção e a exploração de novas oportunidades, no âmbito dos negócios, utilizando
recursos disponíveis de maneira inovadora. Nesse caso o empreendedorismo e a inovação são
conceitos interdependentes.
O empreendedorismo pode ser entendido como qualquer tentativa de criação de um novo
negócio ou novo empreendimento ou a expansão de um empreendimento existente.

2.3. O Empreendedor
Para ser empreendedor, não basta somente ter um acumulo de conhecimento, mas é necessária
a introdução de valores, atitudes, comportamentos, formas de percepção do mundo e de si
mesmo, voltados para atividades em que o risco, a capacidade de inovar, perseverar e de
conviver com a incerteza são elementos indispensáveis.
O economista francês Jean Baptiste Say, considerado o pai do empreendedorismo, utilizou o
termo empreendedor no livro “Tratado de economia política” em 1800. Segundo Say, o
empreendedor é quem transfere recursos econômicos de um setor de produtividade e
rendimento mais baixo para um setor com esses fatores mais elevados.
Fernando Dolabela (1999) definiu o empreendedor como uma pessoa que possui certas
características como: iniciativa, autonomia, autoconfiança, necessidade de realização,
perseverança, vontade de vencer obstáculos, entre outras.
Idalberto Chiavenato (2004) caracterizou o empreendedor como a pessoa que inicia ou opera
um negócio para realização de uma ideia ou projeto pessoal, assumindo riscos e
responsabilidades e inovando continuamente.
O empreendedor cria e aloca valores para indivíduos e para a sociedade, inovando
tecnologicamente e favorecendo o crescimento econômico. Para isso deve ter alto grau de
criatividade, pois tem que perceber o mercado de forma diferenciada, ou seja, ver o que os
demais ainda não perceberam.
É importante destacar que o empreendedor pode ser definido como alguém capaz de
desenvolver uma visão, mas não só isso, deve também persuadir terceiros, sócios,
colaboradores, investidores, ou seja, convencê-los de que sua visão poderá levar todos a uma
situação confortável no futuro. Um dos principais atributos do empreendedor é identificar
oportunidades, agarrá-las e buscar os recursos para transformá-las em negócio lucrativo.
O empreendedor deve ter senso de oportunidade, agressividade e energia, autoconfiança,
otimismo, dinamismo, independência, persistência, flexibilidade, resistência a frustrações,
criatividade, propensão ao risco, liderança e habilidade de relacionamento.
Segundo o Sebrae (2004), algumas características são imprescindíveis para alguém se tornar
um empreendedor. Como:



Saber correr riscos: é necessário ter coragem para enfrentar desafios e correr riscos, que
fazem parte de qualquer atividade, é preciso aprender a administrá-los;



Saber aproveitar oportunidades: é preciso estar atento às novidades do mercado, para com
isso conseguir maior vantagem, sabendo aproveitar as oportunidades no tempo mais
adequado;



Conhecer o mercado: o indivíduo tem que conhecer bem o mercado no qual está inserido e
para adquirir experiência no setor é necessário aprender através de livros, cursos ou
conversando com empresários;



Ser organizado: a organização leva a execução de um trabalho mais eficiente,
economizando tempo e dinheiro;



Saber tomar decisões: o empreendedor deve estar sempre bem informado para conseguir
tomar decisões corretas, analisando friamente cada situação;



Liderança: é fundamental que o empreendedor saiba definir objetivos, orientar a
realização das atividades com métodos e procedimentos práticos, incentivar pessoas e
motivá-las, ter bom relacionamento com empregados;



Ter talento: essa é uma das características mais importantes, já que com ela o indivíduo
consegue transformar simples ideias em negócios lucrativos;



Ser independente: o empreendedor precisa conseguir determinar seus próprios caminhos;



Ser otimista: o empreendedor de sucesso sempre acredita em suas ideias, pensando sempre
positivamente.

Para o economista austríaco Joseph Schumpeter, um empreendedor é uma pessoa que deseja e
é capaz de converter uma nova ideia em uma inovação bem sucedida. Sua principal tarefa é a
“destruição criativa”, a qual se dá através da mudança dos produtos ou serviços existentes ou
pela introdução de novos produtos ou serviços em substituição aos que eram utilizados. O
empreendedor é o individuo que revoluciona a estrutura econômica com a implementação de
novos produtos, novos mercados e aplicando métodos mais eficientes e mais baratos aos
utilizados anteriormente.
Peter Drucker (2003) define que o comportamento do empreendedor reflete o desejo de uma
pessoa em colocar sua carreira e sua segurança financeira na linha de frente e correr riscos em
nome de uma ideia, investindo muito tempo e capital em algo incerto. Diz também que o
empreendedor é aquele que cria algo novo, é aquele que muda ou transforma os valores,
buscando fontes de inovação e criando oportunidades.

Gerber (1996) destaca que o empreendedor é a pessoa que transforma a situação mais trivial
em uma oportunidade excepcional, é visionário e sonhador, nos negócios é o inovador, o
grande estrategista, o criador de novos métodos para penetrar nos novos mercados.
Para Degen (1989), o empreendedor possui algumas características que o torna um grande
criador. Dentre elas:


Necessidade de realização: o empreendedor deve estar sempre buscando novas
oportunidades de negócios, são realizadores, pois trabalham incansavelmente;



Disposição para assumir riscos: o empreendedor de sucesso tem que assumir riscos
constantemente em sua atividade;



É preciso aprender a administrar os riscos: O empreendedor deve ter a habilidade de
correr riscos de forma eficiente, ou seja, se arrisca quando sabe que tem grandes chances
de vencer;



Polivalência: todo empreendedor tem que estar disposto a desempenhar várias atividades
empresariais;



Autoconfiança: o empreendedor tem grande confiança em seu potencial, por estar sempre
se preparando profissionalmente e melhorando suas competências;



Perseverança: o empreendedor de sucesso está sempre motivado a continuar buscando
seus propósitos, mesmo com as dificuldades encontradas pelo caminho;



Persuasão: deve ter habilidade de conseguir contagiar as pessoas com grande entusiasmo,
o que faz com que aumente suas chances de desenvolvimento de novas oportunidades de
negócios;



Flexibilidade: em alguns momentos é necessário retroceder alguns passos para caminhar
mais e melhor futuramente, aumenta as chances de sucesso;



Paciência: essa característica é importante porque muitas atividades como negociações
contratuais e resoluções de problemas organizacionais demoram a ser solucionados;



Criatividade: esta característica o leva a criar diferenciais competitivos, ou seja, a
produzir ou ofertar produtos diferenciados;



Formação de rede, contatos: o empreendedor deve atrair, motivar e manter a colaboração
de pessoas que podem ser úteis;



Poder de negociação: O empreendedor deve saber barganhar, dessa forma consegue
vantagens em financiamentos, redução de custos de aquisição de matéria-prima, entre
outras, e consequentemente aumenta sua receita.

Para Degen (1989, p.10) “ser empreendedor significa ter, acima de tudo, a necessidade de
realizar coisas novas, por em prática ideias próprias, característica de personalidade e
comportamento que nem sempre é fácil de se encontrar”.
Em uma visão mais simples sobre o empreendedor podemos caracteriza-lo como aquele que
inicia algo novo, que transforma algo que já existe em algo mais eficiente, que vê o que
ninguém vê ou ainda não viu, ou seja, é aquele que realiza e não apenas deseja, é a pessoa que
parte do sonho para a ação.
Para se tornar um empreendedor de sucesso, é preciso reunir imaginação, determinação,
habilidade de organizar, liderar pessoas e de conhecer tecnicamente etapas de processos.
As características empreendedoras são aprendidas e aperfeiçoadas pelo individuo, para isso é
necessário fazer contatos com empresários, familiares e amigos com este perfil, além disso,
leitura também ajuda muito no aprendizado.

2.4. Espírito empreendedor
O espírito empreendedor pode estar presente em qualquer pessoa mesmo que não inicie ou
opere um negócio. As pessoas com espírito empreendedor estão preocupadas e focalizadas em
assumir riscos e inovar continuamente.
O espírito empreendedor faz com a pessoa seja capaz de fazer coisas acontecerem, ou seja,
consegue transformar ideias em realidade. Por ser uma pessoa criativa e por ter alto nível de
energia, o empreendedor está hábil a transformar uma simples ideia mal estruturada em algo
concreto e bem-sucedido no mercado.
Segundo Chiavenato (2004), há três características básicas relevantes do espírito
empreendedor:
1. Necessidade de realização: as pessoas com alta necessidade de realização gostam de
competir com alto padrão de excelência, com isso preferem ser pessoalmente responsáveis
por tarefas e objetivos que atribuíram a si próprias.
2. Disposição para assumir riscos: o empreendedor prefere assumir riscos até o ponto em que
podem exercer determinado controle pessoal sobre o resultado, isso reflete sua
autoconfiança.
3. Autoconfiança: os empreendedores de sucesso sentem que podem enfrentar os desafios
que surgem, pois acreditam em suas habilidades pessoais para superar tais problemas.

Os funcionários com espírito empreendedor têm maiores chances reais de ser promovido
dentro da organização, podendo atingir rapidamente os diversos níveis de gestão.

3. Formas de empreendedorismo
3.1. Empreendedorismo de negócios
O empreendedor de negócios é aquele que identifica a oportunidade no mercado, planeja e
constrói novas empresas.
No empreendedorismo de negócios são claros os desafios, um deles é a competitividade do
negócio. O empreendedor idealiza um negócio e coloca em ação, assumindo os riscos,
insucessos e incertezas que são fases pelas quais passará para a concretização de seus
objetivos. E como ele vê uma oportunidade que os outros não veem, o empreendedor irá
lucrar com isso.
Pode-se dizer que o empreendedorismo de negócios existe para dar suporte, apoio e
sustentação ao modo de produção capitalista. Diversos estudiosos observaram os avanços do
capitalismo, e neste avanço o empreendedor é aquele indivíduo que toma para si a
responsabilidade pela execução das atividades que são as mais arriscadas e incertas para se
empregar o capital.
Dessa forma é possível afirmar que sem o empreendedorismo de negócios, não haveria o
capitalismo contemporâneo, a sociedade estaria em algo próximo com a idade média, pois
esse empreendedorismo é responsável pela maneira de viver da sociedade atual.
Ser empreendedor de um novo negócio implica em estar exposto a constantes mudanças,
assumir responsabilidades e sofrer pressões da sociedade, dos órgãos governamentais e dos
empregados. As horas trabalhadas podem ser exaustivas, além disso, corre-se o risco, por não
ter um salário fixo.
Há algumas circunstâncias que podem favorecer o surgimento de novos negócios. Que podem
ser: herança: que é caracterizada como a continuação de um empreendimento já existente que
é recebido por herança; empreendedor nato: é definido como a pessoa que tem vocação
desenvolvida em função do ambiente familiar, que pode agregar valores, habilidades e
percepção de negócios; limitação como empregado: normalmente quando uma pessoa sofre
alguma frustração em relação à realização pessoal em algum momento da carreira, a pessoa
pode decidir em partir para a atividade de empreender; formação técnica, conhecimento e
know-how sobre determinado produto ou serviço: a pessoa que possui o conhecimento opta

por iniciar seu próprio negócio; desemprego: uma modalidade de empreendimento arriscada,
mas que pode resultar em sucesso quando possui características de empreendedor e em
insucesso se ação não for bem planejada; aposentadoria: quando, em função da idade e com as
dificuldades de realocação no mercado de trabalho o indivíduo pode optar por abrir um
empreendimento.
Muitas das pessoas que sonham em ter o seu próprio negócio são movidas pela ambição de
ganhar muito dinheiro e ser independentes. O empreendedorismo de negócios consiste em
uma série de práticas e atividades que envolvem e contém elementos econômicos
relacionados à criação, manutenção e expansão de negócios com finalidade lucrativa.

3.2. Empreendedorismo corporativo
O tema empreendedor corporativo, empreendedorismo interno ou intraempreendedorismo não
trata de algo novo com relação a novas empresas, mas sua implementação acontece dentro de
uma empresa já existente e resulta na promoção de mudanças necessárias que levarão a
organização a praticar inovação o que a direciona ao sucesso competitivo.
Para o empreendedor corporativo a inovação é fundamental, porém deve-se sujeitar-se a
estrutura já existente na empresa da qual faz parte e enfrentar restrições tanto na estrutura
como nos procedimentos, o que torna sua tarefa difícil.
Entre as definições de empreendedor corporativo é importante destacar que sua essência se
resume em fazer diferente, empregar os recursos disponíveis de forma criativa, assumir riscos
calculados, buscar oportunidades e inovar. É a pessoa que apesar de não ser dono do negócio,
mantém atitudes empreendedoras e empreende por meio de seu trabalho. Como para as
empresas prosperarem é necessário velocidade e inovação constantes, ter o empreendedor
corporativo na empresa representa uma vantagem competitiva muito eficiente.
Podemos definir o empreendedorismo corporativo como o processo pelo qual um indivíduo
ou um grupo de indivíduos, criam uma nova organização ou instigam a renovação ou
inovação dentro da organização existente.
Segundo José Carlos Assis Dornelas (2003) é importante destacar que o empreendedorismo
corporativo não é questão de vocação, mas depende de atitudes e vontade do indivíduo. É
possível identificar características comuns nos empreendedores, que podem ser aprendidas,
desenvolvidas e aprimoradas. Entre suas características está a disposição de transformar um

conceito e uma idéia em um negócio e uma realidade dentro da empresa em que trabalham.
Além disso, a coragem desses profissionais é importante para colocar suas idéias em prática.
Uma característica relevante desse profissional é o forte desejo de transformar suas visões em
ações, se há uma idéia em mente colocam rapidamente em prática. E mesmo com o fracasso
inicial o empreendedor não desiste, o encara apenas como um atraso temporário no
cronograma originalmente imaginado. Ele tem alto desejo de realização por isso seus
objetivos e suas atitudes seguem nessa direção e o dinheiro é a medição do sucesso de suas
realizações.
O empreendedorismo interno pode ser empregado de várias formas nas organizações, de
acordo com sua estratégia de negócios ou até mesmo para promover uma renovação
estratégica na empresa.
Para o processo de empreendedorismo corporativo um fator fundamental é a identificação,
avaliação e exploração da oportunidade. Outro fator importante é a quantidade de recursos
disponíveis na organização. E o terceiro fator e mais importante são as pessoas, a equipe que
colocará tudo isso em prática, ou seja, os empreendedores corporativos.
O empreendedorismo não é uma denominação que se possui ou não, na verdade é uma
variável, assim empresas de diferentes ramos de atividade e porte podem ser mais ou menos
empreendedoras. O que determina o grau de empreendedorismo das empresas é sua inovação,
sua propensão para assumir riscos e sua iniciativa. O grau de inovação depende dos objetivos
organizacionais e de seus valores. Ao assumir riscos, deve-se calculá-los para saber o que
pode acontecer com a organização caso o risco torne-se realidade. O grau de iniciativa é
determinado de acordo com a antecipação as mudanças que estão para acontecer,
surpreendendo o mercado e os concorrentes.
Temos que destacar que não adianta apenas as organizações terem indivíduos com espírito
empreendedor e vontade de fazer acontecer, se essas organizações não dão condições para que
seus empreendedores proponham novos projetos e tenham condições de colocá-los em
prática.
Segundo Hisrich e Peters (2004), há algumas características individuais que caracterizam os
empreendedores corporativos bem-sucedidos como capacidade de compreender o ambiente,
ser visionário, flexível e criar opções administrativas, encorajar o trabalho em equipe em uma
abordagem multidisciplinar, estimular a discussão aberta, construir uma coalizão de
defensores e persistir.


Capacidade de compreender o ambiente: para estabelecer um novo negócio de sucesso
dentro de uma organização, o empreendedor precisa ser criativo e principalmente deve

entender todos os aspectos do ambiente da corporação (tanto internos quanto externos).


Líder visionário: o líder empreendedor deve ter um sonho (acreditar em algo) e superar os
obstáculos para conseguir concretizá-lo e vendê-lo para os outros como algo necessário
para benefício da empresa.



Líder flexível que cria opções administrativas: um intra-empreendedor não pode ser
estático, ao contrario, mostra-se aberto e incentiva mudanças.



Encorajar o trabalho em equipe em uma abordagem multidisciplinar: para minimizar os
efeitos causados pelo recrutamento de novas habilidades requeridas, o intra-empreendedor
deve ser um bom diplomata.



Estimular uma discussão aberta: um novo empreendimento bem-sucedido só pode ser
formado quando a equipe envolvida tem liberdade para discordar e criticar uma idéia na
busca da melhor solução, mas isso só é possível quando o empreendedor corporativo é
aberto para discussão.



Construir uma coalizão de defensores: o intra-empreendedor deve ratificar cada membro
da equipe, principalmente nos momentos difíceis.



Persistência: como com o decorrer de uma nova idéia haverá frustração e obstáculos é
importante que o empreendedor corporativo persista para que haja sucesso no novo
empreendimento.

Para Dornelas (2003), a era do conhecimento não é mais uma promessa, é uma fato que as
empresas têm que enfrentar e aquelas que estiverem preparadas para esse novo paradigma
terão mais chances de sobreviver. Com isso um novo modelo econômico, mais ágil, flexível e
com respostas rápidas às demandas do mercado vem surgindo e as empresas que se adéquam
a esse novo modelo vêm conseguindo sobreviver e prosperar de forma rápida.
Segundo o site RH Portal, faltam sucessores preparados para gerenciar as grandes
organizações e com isso assistimos ao triste espetáculo de empresas sólidas se desmontando
quando o fundador desaparece.
As organizações do século XXI têm que estar capacitadas para gerar novas competências com
velocidade superior ao concorrente e aprimorar as que já existem quando necessário. Para isso
é necessário um líder eficiente, ou seja, um líder com características empreendedoras.
Os novos líderes de mercado, os empreendedores intensificam e aperfeiçoam o processo de
criação de novos produtos, melhoram seu processo produtivo, integram os processos
organizacionais, são rápidos na resposta aos clientes e antecipam-se aos concorrentes.
Dornelas (2003) afirma que as empresas que se antecipam aos desejos dos consumidores, e

tentam atende-los da melhor forma possível, são consideradas organizações com práticas de
excelência. Em busca dessa excelência as organizações têm buscado pessoas com práticas
empreendedoras para fazer parte do quadro de funcionários.
Nesse momento as empresas têm percebido que é necessário ser mais empreendedoras, para
isso precisam introduzir uma filosofia em toda a organização baseada no empreendedorismo.
Todos os funcionários devem estar inseridos dentro dessa nova filosofia, com isso devem
pensar e agir de forma empreendedora. O empreendedorismo acrescentará as empresas mais
agilidade, inovação e criatividade, tornando-as mais competitivas.
É importante destacar que não somente os grandes líderes têm que praticar o
empreendedorismo, mas os funcionários também não devem agir de forma reativa, ou seja, a
disseminação da cultura organizacional deve passar por todos os níveis da empresa.
Para colocar em pratica o empreendedorismo corporativo não basta ter uma única figura como
empreendedor responsável pelas inovações, todos os funcionários que na organização
trabalham devem fazer parte desse empreendedorismo corporativo para que todos caminhem
na mesma direção chegando assim ao objetivo esperado.
Dornelas (2003) estabeleceu alguns passos para colocar em ação o empreendedorismo nas
organizações, aqui estão resumidamente os passos necessários:
1. O líder deve priorizar o empreendedorismo como sendo uma prática importante para
seu negocio e ter grandes líderes para guiar.
2. Estrategicamente, é importante que se estabeleça um líder de alto escalão para
monitorar as práticas empreendedoras.
3. É importante treinar os funcionários para que a cultura organizacional seja absorvida
por toda a empresa.
4. O empreendedor deve estabelecer condições favoráveis para que todos os funcionários
sejam capazes de agirem de forma empreendedora em diferentes níveis da
organização.
5. O líder empreendedor no momento de colocar em pratica o empreendedorismo deve
dar tempo para que os objetivos sejam atingidos e tolerar certos erros durante o
processo. É comum que os projetos levem tempo para conseguir atingir resultados
esperados.
6. Para colocar o empreendedorismo em prática dentro da empresa é necessário que cada
equipe tenha um apoiador de nível hierárquico mais alto para ajudar na aprovação e na
prática do projeto.

3.3. Empreendedorismo social
O empreendedor social é aquele que promove mudanças, reúne recursos e constrói em
benefício da comunidade. O processo de empreendedorismo social utiliza-se de parcerias para
obter o redesenho das relações entre comunidade, governo e setor privado. O resultado final
desejado é a promoção da qualidade de vida social, cultural, econômica, ambiental e
sustentável.
O empreendedorismo social se inicia com uma ideia, com associação a um ou mais problemas
sociais. O impacto social dessa ideia está relacionado com os benefícios gerados, diretos e
indiretos, para a maior quantidade de pessoas possível que sofrem pelo problema social.
O empreendedorismo social pode ser definido como uma ação inovadora voltada para o
campo social, seu processo se inicia com a observação de um determinado problema local, e
em seguida deve-se elaborar uma alternativa para enfrentar está situação. A ideia tem que
apresentar algumas características fundamentais, como ser inovadora, ser realizável, ser
autossustentável, ser uma ideia que envolva várias pessoas e segmentos da sociedade,
principalmente a população atendida e que provoque impacto social e que seja possível
avaliar seus resultados.
De forma mais específica, o empreendedorismo social pode ser considerado como:


Um novo paradigma de intervenção social, pois mostra uma nova maneira de ver a relação
e integração entre os atores e segmentos da sociedade;



Um processo de gestão social, pois apresenta um processo para colocar em prática as
ações, que podem ser resumido três fases: a) Concepção da ideia; b) Institucionalização e
maturação da ideia e c) multiplicação da ideia.



Uma arte e uma ciência, uma arte, porque permite que cada empreendedor aplique as suas
habilidades e aptidões, mas também seus dons, talentos, intuição e sensibilidade e é uma
ciência, pois utiliza meios técnicos e científicos, elaborar e agir sobre a realidade humana
e social;



Uma nova tecnologia social, pois sua capacidade de inovar e empreender novas estratégias
de ação faz com que sua dinâmica gere outras ações que afetam profundamente o processo
de gestão social;



Um indutor de auto-organização social, pois não é uma ação isolada, mas necessita da
articulação e participação da sociedade para ser colocada em prática e apresentar
resultados que atendam as reais necessidades da população sendo de longo prazo e de
autoimpacto social, e suas principais características são ser coletiva e de possível
multiplicação, é uma ideia que parte de ações locais, mas sua expansão é para o impacto
global.

O caminho é ser cooperativo e não competitivo, a eficiência nasce do coletivo em vez de
eficiência apenas individual.
Suas principais características são: cooperação; a produção voltada para as necessidades do
povo e da nação; o predomínio das relações de solidariedade; foco no desenvolvimento
integral do ser humano e da humanidade; promoção de parcerias com organizações sociais;
atuação na dimensão indivíduo, grupo, coletividade, comunidade e sociedade; os membros da
sociedade são os principais agentes do desenvolvimento.
O empreendedor social tem como base o desejo de transformar a realidade atual e para isso
acontecer subordina o econômico ao humano e o individual ao coletivo.

4. A importância do empreendedorismo
4.1. A importância do empreendedorismo nas organizações
O empreendedorismo dentro das empresas acelera as inovações, através do melhor uso de
seus talentos empreendedores. Para conseguir funcionários empreendedores é necessário que
a empresa lhes deem oportunidades de fazer com que suas ideias se realizem.
Uma das características que mais se evidencia no momento atual é a competitividade entre as
empresas. Há concorrentes surgindo constantemente, isso resulta na necessidade das
organizações estarem sempre se renovando, e uma maneira de isso acontecer é utilizando o
empreendedorismo.
Uma empresa consegue estar à frente de seus concorrentes a partir do instante que conseguem
disseminar o espírito empreendedor entre seus funcionários, pois dessa forma é possível
estimular as pessoas a concretizarem suas ideias.
O empreendedorismo pode resgatar o foco no cliente e no produto, o que possibilita a
redefinição da missão da empresa, deixando-a mais clara, além disso, pode resgatar a
comunicação e a proximidade das pessoas aos objetivos, o desmantelamento das estruturas
funcionais e a reorganização da empresa através dos fluxos de trabalho.
O empreendedor é importante para as empresas, pois é ele quem tem a ideia de um novo
negócio e tem a coragem de coloca-lo em prática, ou é ele quem possui uma empresa ou
trabalha em uma empresa existente e toma a iniciativa de criar, inovar e buscar novas
oportunidades e negócios para essa organização. O empreendedorismo pode fazer toda a
diferença entre o sucesso e o fracasso da empresa.
É importante lembrar que o empreendedorismo não deve ser visto excessivamente de modo
otimista e distorcido da realidade, pois ele pode ser útil para as empresas, mas não é solução
para todo e qualquer problema.
A utilização do empreendedorismo pode trazer algumas vantagens para a empresa, como:
quando é disseminado o espírito empreendedor dentro da organização, os funcionários passam
a ter atitudes de sócios, ou seja, se dedicam a empresa como se fossem donos do negócio;
outra vantagem é o entusiasmo dos funcionários em realizar suas ideias, ou seja, acreditam
tanto em suas ideias que se empenham como se estivessem diante de um desafio até conseguir
viabilizar; além dessas citadas, há a vantagem de ter menos funcionários deixando a empresa,
por estarem mais satisfeitos, participando cada vez mais de suas realizações e conquistas.

Há também vantagens trazidas para os funcionários, quando utilizamos empreendedorismo
nas organizações, como: a participação nos lucros; a participação nas decisões; a participação
na criação e transformação de novos produtos e serviços e processos internos; e os incentivos
à inovação e a liberdade para criar e inovar.
O empreendedor é extremamente importante para as organizações aproveitarem as
oportunidades que surgem e para conseguirem ser competitivas, pois é ele quem tem
autoconfiança, sabe aceitar o risco do negócio, não tem medo de fracassos, aceita a
responsabilidade de tomar decisões, tem entusiasmo para enfrentar desafios, é automotivado
por suas ideias, é líder e possui otimismo e persistência.
É importante lembrar que há três tipos de empreendedores que destacamos anteriormente que
podem ser utilizados: o empreendedor corporativo; o empreendedor de negócios; e o
empreendedor social.

4.2. A importância do empreendedorismo na sociedade
Segundo Filion (1999) apud Degen (2008), o empreendedorismo como campo de estudo
acadêmico é novo, os estudos sobre o tema começaram há cerca de duas décadas. Dolabela
(2004) ressalta a importância do empreendedorismo para a inovação e para o
desenvolvimento da sociedade. O aumento da capacidade empreendedora de uma sociedade
não se dá em função do nível de emprego, mas com decorrência direta dos novos padrões de
relações sociais e políticas. Existem transformações que estão acontecendo em sociedades
desenvolvidas, particularmente no que se refere à mudança de valores, num sentido de
compreensão do papel do indivíduo empreendedor como modelo social.
Para Drucker (2003), o empreendedorismo pode ser importante na história das relações entre
o indivíduo e a comunidade. Como defensor de uma sociedade empreendedora, ele nos leva
ao entendimento de que a inovação e o espírito empreendedor são necessários, tanto na
sociedade quanto na economia e tanto no serviço público quanto nas empresas privadas.
Defensores do empreendedorismo como Drucker (2003) e Dolabela (2004) o veem como
solução e acreditam que o seu papel e sua importância são reconhecidos pelas diversas
ciências que tratam o desenvolvimento humano social.
Dolabela (2004) afirma que o empreendedor assume características que podem servir à
comunidade e não apenas no campo empresarial. Ele atua socialmente no envolvimento da
sociedade em iniciativas que impactem o desenvolvimento de ações e atividades. O

empreendedor estimula a comunidade em sua autorrealização e felicidade por meio de seu
trabalho e de sua assistência à sociedade. Há muitas formas de empreender, assim, cada um
pode escolher a sua ou até pode variar de uma forma para outra de acordo com a situação.
Para Filion (2000) apud Degen (2008), no leque das opções pode haver: empresa familiar,
trabalho autônomo, empresas cooperativas, empreendedorismo social, terceirização e etc..
Para Drucker (2003) é necessário educar os indivíduos para que inovem, para que sejam
criativos e para que busquem o crescimento e a mudança.
O cenário econômico-social de um país, traduzido pelo crescimento populacional contrastado
pelo baixo crescimento na oferta de emprego e na geração de renda, estimula a sociedade na
abertura de micro e pequenas empresas.
Existe a necessidade de instituições que deem suporte educacional a crescente demanda para
formar empreendedores. Algumas instituições de ensino já incluiu a disciplina de
empreendedorismo em suas grades curriculares para estimular o desenvolvimento de
habilidades empreendedoras que irão embasar sua atividade no ambiente de negócios. Alguns
países tem o ensino do empreendedorismo como uma prioridade nas políticas
governamentais, pois o veem como uma ferramenta que resulta em inovações tecnológicas
capazes de garantir uma economia competitiva no mundo globalizado.
A questão da inovação é um fator de destaque no âmbito do empreendedorismo, isso porque,
a tecnologia é a principal força do crescimento econômico nos países industrializados e
também um relevante fator de contribuição para melhorias nos índices de desenvolvimento
social.
É importante destacar que o empreendedor deve possuir um nível mínimo de educação
formal, que lhe permita se relacionar de modo satisfatório com as pessoas, além de ter
condições de entender e interpretar a realidade. É de extrema importância para seu
desenvolvimento e sucesso empresarial que o empreendedor tenha formação complementar,
ou seja, deve adquirir conhecimentos novos constantemente ou atualizar os conhecimentos
que já possui sempre que houver necessidade. Para que o empreendedor consiga
conhecimentos formais na área, é imprescindível que haja instituições na sociedade que
favoreçam seu desenvolvimento.
Muitos economistas e professores de empreendedorismo acreditavam que bastava incentivar o
empreendedorismo entre os jovens para promover o desenvolvimento econômico e assim
reduzir ou mesmo eliminar a pobreza.

Schumpeter (1961) previu o triunfo econômico do capitalismo sobre o socialismo, porque este
último não incentivava o empreendedorismo e não tinha os empreendedores como agentes do
processo de “destruição criativa”.
Para Schumpeter (1961), o processo de “destruição criativa” é o impulso fundamental que
aciona e mantêm funcionando o motor capitalista e com isso promove o desenvolvimento
econômico. Através desse processo, que são gerados constantemente novos produtos, novos
serviços, novos métodos de produção e novos mercados, ou seja, acaba com os produtos e
serviços estabelecidos nos mercados, e os substituem por novos mais eficientes e mais
baratos.
O impacto da atividade empreendedora no crescimento econômico de um país depende de sua
motivação. Os empreendedores motivados por oportunidades têm maior impacto sobre o
crescimento econômico de um país, porque esses empreendedores estão mais bem preparados,
desenvolvem mais negócios baseados em inovações e novas tecnologias e muitos desses
negócios geram mais riqueza e empregos, ou seja, desenvolvem mais a sociedade.
Já os empreendedores motivados por necessidade têm pouco impacto sobre o crescimento
econômico de um país, isso porque desenvolvem mais negócios sem inovação e sem nova
tecnologia, e geram pouca riqueza e empregos.
Alguns autores mostram que quando há crescimento econômico em um país de baixa renda, o
desenvolvimento de atividade empreendedora por necessidade tende a ser menor, isso porque
as atividades empreendedoras por necessidade acontecem em sua maioria em países de baixa
renda, quando não há desenvolvimento econômico, ou seja, quando há menos empregos
disponíveis no mercado. Já quando há crescimento econômico de um país de alta renda,
entendesse a atividade empreendedora por oportunidade crescerá proporcionalmente. Além do
fator econômico há outros fatores que promovem ou inibem a atividade empreendedora em
um país.
Mesmo que o crescimento econômico seja uma das condições necessárias para a redução da
pobreza no mundo, é preciso que esse crescimento seja sustentável, ou seja, é preciso focar o
empreendedorismo por oportunidade no desenvolvimento sustentável e o empreendedorismo
por necessidade na inclusão social e na redução da pobreza.
A inserção do estudo do empreendedorismo nas escolas superiores e de formação básica é
uma comprovação de que a atividade empreendedora é vista positivamente pela sociedade,
além de estar se configurando em uma necessidade.

5. Conclusão
A pesquisa mostra que o profissional que deseja se destacar no mundo empresarial deve ter
atitudes empreendedoras mesmo que não seja dono do negócio onde trabalha. Isso porque as
empresas que pretendem estar à frente de seus concorrentes devem ter funcionários com
características empreendedoras.
Com a análise feita com base em pesquisa bibliográfica, foi possível concluir que a
necessidade de realização, disponibilidade de assumir riscos e autoconfiança são
características fundamentais para ter espírito empreendedor.
Como estamos vivendo um novo modelo econômico, mais ágil, flexível e que exige respostas
rápidas às demandas do mercado, as empresas que possuem entre seus funcionários pessoas
com características empreendedoras, consegue se superar e se manter a frente do mercado, se
destacando com práticas consideradas como sendo de excelência.
E o empreendedorismo é utilizado para satisfazer a necessidade de inovação das empresas que
devem mudar de acordo com as exigências do mercado. E são os empreendedores os
responsáveis por analisar as oportunidades da organização e correr riscos para chegar ao
objetivo final.
O empreendedor é importante para as empresas, porque consegue ter ideias inovadoras para
um novo negócio e tem a coragem de coloca-las em prática. Ou em outros casos é ele quem
possui uma empresa ou trabalha em uma empresa existente e toma a iniciativa de criar, inovar
e buscar novas oportunidades e negócios para essa organização.
Drucker (2003) define que o empreendedorismo pode ser importante na história das relações
entre o indivíduo e a comunidade. Como defensor do empreendedorismo na sociedade, ele
nos leva à entende-lo como necessário, tanto na sociedade quanto na economia e tanto no
serviço público quanto nas empresas privadas. Drucker (2003) e Dolabela (2004) veem o
empreendedorismo como solução e acreditam que o seu papel e sua importância são
reconhecidos pelas diversas ciências que tratam o desenvolvimento humano social.
Dolabela (2004) afirma que o empreendedor assume características que podem servir à
comunidade e não apenas no campo empresarial. Ele estimula a comunidade em sua
autorrealização e felicidade por meio de seu trabalho e de sua assistência à sociedade.

Devemos destacar que há inúmeras formas de empreender, assim, cada um pode escolher a
sua ou até pode variar de uma forma para outra de acordo com a situação.
Os empreendedores motivados por oportunidades têm maior impacto sobre o crescimento
econômico de um país, porque esses empreendedores estão mais bem preparados,
desenvolvem mais negócios baseados em inovações e novas tecnologias e muitos desses
negócios geram mais riqueza e empregos, ou seja, desenvolvem mais a sociedade.
Para conseguir desenvolver nossa sociedade e nossas empresas é necessário utilizar o
empreendedorismo de negócios, o empreendedorismo corporativo, o empreendedorismo
social ou outra forma de empreendedorismo que mais nos for interessante.
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1. Introdução
A mulher, durante milênios, se enxergou através do olhar masculino. Eram os homens
quem determinavam sua forma de ser e agir, fazendo-as acreditar que sempre havia sido
assim, e na sua fala transmitiam mentiras e preconceitos que se perpetuam até hoje.
Durante muito tempo as mulheres não se questionavam, não se consideravam capazes
porque lhes foi incutido que eram inferiores por não terem as mesmas condições mentais dos
homens, sem a mínima capacidade de sobrevivência.
Constatamos que a sujeição da mulher em relação ao homem vem desde a antiguidade,
assim como a luta para serem reconhecidas como gente e terem seus direitos respeitados
como seres humanos, não obstante à existência de mulheres que se destacaram, naquelas
épocas remotas, em diferentes setores da atividade social.
A mulher busca espaço na atividade econômica e deve exercê-la com muita eficiência;
pois, ela antes de tudo é um ser humano que tem braços, tem pernas, tem cabeça e raciocina
como qualquer pessoa do planeta Terra.
Nesse contexto, a inserção da mulher no mercado de trabalho transformou o papel
feminino na tomada de decisões domésticas no que se trata de consumo, cuidados das
crianças, uso dos recursos de salário e padrões de gastos muito maiores (LAZEAR e
MICHAEL apud ROBIN,RINEI E MOLINA, 1990).
Em 2009, enquanto as mulheres responsáveis por famílias de casais com filhos
dedicaram, em média, 30,3 horas por semana aos trabalhos domésticos, os homens na mesma
posição gastaram 10,1 horas. Assim, as chefes, quando têm cônjuge, assumem de maneira
mais aguda a jornada dupla. Elas trabalham no mercado e aportam renda para a casa, mas
também dedicam muito tempo aos cuidados com a casa e com os filhos. O resultado são
jornadas totais de trabalho de impressionantes 66,8 horas por semana, em média. (IPEA,
2009).
Existem diversos motivos pelos quais a inserção da mulher no mercado de trabalho
deve ser estudada e analisada. Em primeiro lugar, ela produz forte impacto nas relações
sociais, pois implica uma mudança de “paradigma” familiar e cultural. Outro motivo, não
menos importante é relacionado com a discriminação de gênero, tanto em relação a
diferenciais de salários quanto a postos de trabalho.
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Hoje em dia é difícil encontrar postos de trabalho que não tenham sido invadidos pelas
mulheres. Elas são sensíveis, persistentes, criativas e, ainda por cima, enfrentam dupla jornada
de trabalho, ou seja, deve-se levar em conta que a maioria das mulheres, quando chega em sua
casa, precisa cuidar dos afazeres domésticos.
A inserção da mulher no mundo do trabalho, ao longo desses anos, vem acompanhada
de elevada discriminação, não só em relação à qualidade de ocupações que têm sido criadas
tanto no setor formal como no informal, mas no que se refere à desigualdade de remuneração
entre homens e mulheres. (MAIA; LIRA, 2004).
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2. Capítulo 1 – Desigualdade
2.0 – Definindo Desigualdade
Na História e nas Ciências Humanas, quanto mais precisos se tornam os conceitos,
mais responsabilidade social eles carregam. Há certas palavras que, dotadas de um conteúdo
apropriado, podem ajudar a mudar o mundo, e outras que parecem ameaçar perdê-lo.
Igualdade, Desigualdade e Diferença são destas noções complexas que interagem entre si de
diversas maneiras, e podem gerar problemas sociais específicos de maior ou menor gravidade.
Enquanto pensar Diferenças significa se render à própria diversidade humana, já
abordar a questão da Desigualdade implica em considerar a multiplicidade de espaços em que
esta pode ser avaliada. Avalia-se a Desigualdade no âmbito de determinados critérios ou de
certos espaços de critérios: rendas, riquezas, liberdades, acesso a serviços ou a bens primários,
capacidades. Indagar sobre a Desigualdade significa sempre recolocar uma nova pergunta:
Desigualdade de quê? Em relação a quê? A Desigualdade é sempre circunstancial, seja porque
esta estará necessariamente localizada social e historicamente dentro de um processo, seja
porque estará obrigatoriamente situada dentro de um determinado espaço de reflexão ou de
interpretação que a especificará (um determinado espaço teórico definidor de critérios, por
assim dizer). Falar sobre Desigualdade implica em nos colocarmos em um ponto de vista, em
um certo patamar ou espaço de reflexão (econômico, político, jurídico, social, e assim por
diante). Mais ainda, implica em arbitrarmos ou estabelecermos critérios mais ou menos claros
dentro de cada espaço potencial de reflexão.
Deve-se acrescentar, também, que qualquer noção de Desigualdade não pode ser senão
circunstancial em parte porque estão sempre sujeitos a um incessante devir histórico os
próprios critérios diante dos quais a Desigualdade poderia ser pressentida ou avaliada. As
noções que afetam o mundo das hierarquias sociais e políticas transfiguram-se, entrelaçam-se
e desentrelaçam-se de acordo com os processos históricos e sociais.
No mundo da Escravidão Antiga, como no mundo da Escravidão Moderna (o Brasil ou
a América Colonial, por exemplo), a Liberdade ou a Escravidão seriam noções óbvias para
serem consideradas em uma avaliação mais sistemática da desigualdade humana. Hoje a
Liberdade de todos os indivíduos, como valor ideal e no sentido lato, é fundo comum para
qualquer sociedade moderna que se declare democrática. Deixa, portanto, de ser um critério a
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partir do qual se possa pensar a desigualdade (mas é claro que podemos pensar na ‘liberdade
de expressão’).
Assim, na oposição biológica entre homem e mulher tem-se uma realidade
contundente, ainda que esta possa se mostrar mais complexa através da ocorrência de outros
diferenciais sexuais. Da mesma forma, os seres humanos mostram-se todos sujeitos a
atravessarem diferentes faixas etárias sem reversibilidade possível, e não há como lutar contra
isto, mesmo que seja possível minimizar ou adiar os graduais efeitos da passagem do tempo
sobre o corpo humano individual.
Uma etnia pode marcar suas diferenças (físicas ou culturais) em relação a uma outra,
mas ao mesmo tempo ocorre que uma determinada sociedade pode produzir igualdade ou
desigualdade conforme se atribua a cada uma destas etnias maior ou menor espaço social ou
político. As colisões também podem ocorrer aqui: é possível tratar um determinado grupo
social com igualdade política, mas ocorrendo por outro lado uma nítida desigualdade
econômica. De todo modo, é preciso ainda acrescentar que no mundo humano o objeto que
reflete a diferença ou a desigualdade seria um ser pensante, capaz de refletir sobre a diferença
que o caracteriza ou sobre a desigualdade que o atinge.
Segundo o dicionário Aurélio da Editora Nova Fronteira, desigualdade em si define-se
por: “Qualidade ou estado de desigual; diferença; dessemelhança; relação entre os membros
de um conjunto, que envolve os sinas de ‘maior que’ ou ‘menor que’”. Sendo assim, a
desigualdade significa um desequilíbrio de forças, uma desproporcionalidade inconstante,
volúvel e mutável.
Um outro fator que auxilia na definição de desigualdade e implica na concentração da
sociedade é o estereótipo. Estereótipos são imagens construídas com simplificações de
comportamentos, procura-se acentuar semelhanças e diferenças, criando generalizações. Os
estereótipos desempenham, algumas vezes, o papel de legitimador ideológico de políticas
intergrupais, racionalizando e explicando diferenciações de tratamento. Os brancos
explicariam o sistema da escravidão, dizendo que os negros se adaptaram melhor ao regime
de exploração, por exemplo.
“Os estereótipos têm os seguintes pontos básicos: utilizam-se de generalizações
grosseiras para classificar extensos grupos humanos; são aprendidos e ensinados durante a
infância; permanecem inalterados e são muitos lentos para mudar; em climas de tensão
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tornam-se hostis; e acabam sendo nocivos em um clima de tensão e conflito. Diferente do
preconceito que é uma atitude, o estereotipo fica mais no campo da percepção” (Programa
Nacional de Direitos Humanos - Discriminação: uma questão de Direitos Humano, BrasíliaDF, 2000).
2.1 – Desigualdade Social
O conceito de desigualdade social é um guarda-chuva que compreende diversos tipos
de desigualdades, desde desigualdades de oportunidades, resultados, etc., até desigualdade de
escolaridade, de renda, gênero, etc. De modo geral, a desigualdade econômica, a mais
conhecida, é chamada imprecisamente de desigualdade social, dada pela distribuição desigual
de renda (Orson Camargo, no artigo Desigualdade Social). No Brasil, a desigualdade social
tem sido um cartão de visitas para o mundo, pois é um dos países mais desiguais. Segundo
dados da ONU, em 2005 o Brasil era a oitava nação mais desigual do mundo. O índice Gini,
que mede a desigualdade de renda, divulgou em 2009 que a do Brasil caiu de 0,58 para 0,52
(quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade), porém ainda é um número alarmante.
O relatório 2001 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
sobre o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de 162 países, referente a 1988/99 período em que ocorreram recessões no Brasil, apontou que o País passou da 74a posição no
ranking mundial, em 1988, para o 69o lugar. Mesmo assim, o Brasil continuou atrás de seus
principais vizinhos sul-americanos: Argentina (34a) e Uruguai (37a). De acordo com o
relatório, as mudanças nos indicadores de melhoria de vida da população brasileira não têm
mudado de forma significativa, tendendo para a estabilidade. Por exemplo, em 2000, as
políticas sociais do País consumiam 23% do orçamento federal, sendo que pouco desse total
chegava efetivamente aos mais pobres. O relatório indica que, enquanto 9% da população
vive com menos de US$ 1 por dia, 46,7% da renda nacional está concentrada nas mãos de
apenas 10% da população. A expectativa de vida do brasileiro permaneceu praticamente
inalterada desde o último relatório, indicando a média de 67,2 anos de vida para a população.
Em pesquisa realizada pelo IBGE nos anos de 2008 e 2009, detectou-se que a família
brasileira gasta cerca de 2.626,31 reais em média por mês. As famílias da região Sudeste
gastam 3.135,80 reais contra 1.700,26 das famílias do Nordeste. Essa desigualdade no gasto
mensal das famílias também é percebida entre as áreas urbana e rural.
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Na área urbana, a média de gasto é de 2.853,13 reais contra 1.397,29 nas áreas rurais.
Esse relatório faz parte das primeiras divulgações da Pesquisa de Orçamentos Familiares
(POF) de 2008/09. O estudo visitou 60.000 domicílios urbanos e rurais no período de maio de
2008 a maio de 2009. O estudo considerou despesas, rendimentos, variação patrimonial, e
condições de vida das famílias.
A desigualdade social no Brasil tem sido percebida nas últimas décadas, não como
herança pré-moderna, mas sim como decorrência do efetivo processo de modernização que
tomou o país a partir do século XIX. Junto com o próprio desenvolvimento econômico,
cresceu também a miséria, as disparidades sociais – educação, renda, saúde, etc. – a flagrante
concentração de renda, o desemprego, a fome que atinge milhões de brasileiros, a desnutrição,
a mortalidade infantil, a baixa escolaridade, a violência. Essas são expressões do grau a que
chegaram as desigualdades sociais no Brasil.
A noção popular de que poucos com muito e muitos com pouco gera conflitos sociais
e o mal estar humano ainda é considerada a principal causa da desigualdade social no Brasil e
em diversos países do mundo. A desigualdade social no Brasil, apesar dos avanços da
primeira década dos anos 2000, ainda é considerada uma das mais altas do mundo. Ela
prejudica cidadãos de todas as faixas etárias, principalmente os jovens de classe de baixa
renda, impossibilitados de ascender socialmente pela falta de uma educação de qualidade , de
melhores oportunidades no mercado de trabalho e de uma vida sadia e digna.
O principal desafio é promover o direito ao cidadão viver dignamente, tendo real
participação da renda de seu país através da educação e de oportunidade no mercado de
trabalho e, em situações emergenciais, receber do governos benefícios sociais
complementares até a estabilização de seu nível social e meios próprio de sustento (Fernando
Rebouças, no artigo Desigualdade Social).
Portanto a desigualdade social é um fenômeno que ocorre quando, em determinadas
sociedades, algumas pessoas detêm mais capital, poder e/ou influência que outras. Constituise, portanto, em uma condição social que permite a determinadas pessoas ter maior
visibilidade e qualidade de vida em detrimento de outras. A desigualdade social pode ser
legitimada ou não, isto é, pode ser aceita como uma condição natural dentro da sociedade por
diversos fatores (religiosos, culturais, políticos etc.) ou pode ser contestada por ser tida como
uma condição historicamente construída.
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Na atualidade, por ser um fenômeno comum a todos os países, dado que decorre da
própria lógica do sistema capitalista, a desigualdade social muitas vezes é legitimada sem que
se tome consciência, utilizando as justificativas mais variadas, sejam elas baseadas em
questões materiais ou simbólicas. No campo ambiental, as desigualdades são especialmente
observadas quando percebemos que os benefícios e os danos de empreendimentos poluentes
são mal distribuídos na sociedade. Por exemplo: todos sabem que lixões, pedreiras, areais e
indústrias poluentes não são alocados em regiões nobres das cidades, mas sim em regiões
pobres, afastadas dos grandes centros urbanos.
Utilizando o argumento do “interesse público”, governos e empresas muitas vezes se
unem no intuito de justificar a instalação de determinados empreendimentos em zonas pobres,
onde geralmente habitam pessoas de baixa escolaridade e necessitadas de emprego e renda.
Desta forma, conseguem convencer a opinião pública da importância social daquele
empreendimento ao mesmo tempo em que atraem a aceitação da população local.
“A desigualdade tende a se acumular. Os que vêm de família modesta têm, em média,
menos probabilidade de obter um nível alto de instrução, os que possuem baixo nível de
escolaridade têm menos probabilidade de chegar a um status social elevado, de exercer
profissão de prestígio e ser bem remunerado. É verdade que as desigualdades sociais são em
grande parte geradas pelo jogo do mercado e do capital, assim como é também verdade que o
sistema político intervém de diversas maneiras, às vezes mais, às vezes menos, para regular,
regulamentar e corrigir o funcionamento dos mercados em que se formam as remunerações
materiais e simbólicas” (ROUSSEAU, Discurso sobre a origem e os fundamentos da
desigualdade entre os homens, 1755).
O capitalismo é um dos principais causadores da desigualdade no mundo, apesar que
ela vem impregnando a história desde o feudalismo, com isso notamos que a desigualdade é
um fato muito antigo, e sempre sem solução.
"Temos que deixar de ser uma sociedade preconceituosa e embrutecida pela
padronização de valores, em que ter vale mais que ser” (Autor Desconhecido).
2.2 – Desigualdade Econômica
Desigualdade econômica é um problema que afeta atualmente a maioria dos países,
mas principalmente os países menos desenvolvidos. Isso se dá principalmente pela
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distribuição desigual de renda de um país, mas também existem outros fatores, como a má
formação educacional e o investimento ineficiente de um país em áreas sociais
Conforme alguns estudiosos, a desigualdade ficou mais evidente a partir do
capitalismo, pois a transição do feudalismo para o capitalismo no século XVI, expulsou muitos
camponeses de suas terras, que ofereciam os meios para sustentar sua família e por isso,
precisaram de ajuda e caridade alheia
Os liberais acreditam que a desigualdade econômica é principalmente resultado de
pouca liberdade econômica. Alguns defendem que a desigualdade em si não é o problema, e
sim a existência da miséria. É preferido um país com maior desigualdade entre as classes
sociais mas com baixíssima miséria, do que um país menos desigual com alto índice de
miseráveis. A desigualdade econômica é um fato natural do mercado e das diferenças entre as
pessoas e o curso de suas vidas. Sendo, para os liberais, a igualdade absoluta uma utopia, algo
impraticável e até mesmo indesejável.
Karl Marx acreditava que a miséria é utilizada como um instrumento pelas classes
dominantes. Acreditava também que a desigualdade é causada pela divisão de classes, dentre
aqueles que tem os meios de produção (burguesia) e aqueles que contam apenas com sua
força de trabalho para garantir sua sobrevivência (proletário).
Conforme Karl Marx, o socialismo seria uma forma de fazer uma luta contra as
desigualdades, apenas estaria em um país por meio de uma revolução proletária e que seria a
fase de transição do capitalismo para o comunismo, onde o comunismo que seria uma
sociedade sem classes sociais em que as riquezas seriam divididas ao povo e que todos iriam
contribuir com a sua força de trabalho.
O Anarquismo defende o fim de qualquer autoridade política, econômica e religiosa,
ou seja, defendem uma sociedade baseada na liberdade total, mas responsável. E também
defende a igualdade entre todas as pessoas e também o fim da propriedade privada, sendo
assim uma forma de sair da exploração capitalista.
Geralmente, existem diversas consequencias da desigualdade social e econômica. A
marginalização de parte da sociedade, o retardamento no progresso da economia do país, a
pobreza, a favelização e o crescimento da criminalidade e da violência são algumas das
consequências.
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Rousseau acreditava que existia dois tipos de desigualdade. A primeira, a desigualdade
física ou natural, que é estabelecida pela força física, pela idade, saúde e até mesmo a
qualidade do espírito, e a segunda desigualdade era moral e política, que dependia de uma
espécie de convenção e que era autorizada e consentida pela maioria dos homens. No livro
Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens escrita por
Rousseau, ele se preocupa em mostrar a desigualdade moral e política, pois para ele, é
desnecessário se preocupar com a origem da desigualdade natural e física, pois a resposta é
essa: é natural, e o que vem da natureza já está justificado. No mesmo livro, diz que a
desigualdade não pode ser estudada tendo como ponto de partida o momento então da
humanidade.Também diz que para estudar a desigualdade moral e política, deve-se "ir até a
essência do homem para julgar a sua condição atual" e deve-se fazer, sem atribuir ao homem
primitivo, atributos do homem civilizado.Sem esse cuidado, a busca pela origem da
desigualdade estaria distorcida.
2.3 – Desigualdade Política
Por desigualdade política entendo a desigualdade no acesso ao poder e a desigualdade
na sujeição ao poder. Verifica-se uma desigualdade no acesso ao poder quando para certas
pessoas é mais fácil - por razões de etnia, fortuna, sexo, religião ou outras - exercer funções
de soberania ou ser ouvidas por quem as exerce. Verifica-se uma desigualdade na sujeição ao
poder quando para certas pessoas é mais fácil do que para as restantes ficarem impunes pelo
mal causado a terceiros ou obterem a punição de terceiros pelo mal de que foram vítimas.
Se só houvesse desigualdades econômicas, por maiores que fossem, e não houvesse
desigualdades políticas a funcionar em sinergia com aquelas, não teria cabimento falar em
classes sociais. Mas isto é uma pura condição abstrata que não se pode verificar na realidade.
Observa-se que o combate à desigualdade deixou de ser responsabilidade nacional e
sofre a regulação de instituições multilaterais, como o Banco Mundial. Conforme argumenta a
socióloga Amélia Cohn, a partir dessa ideia “se inventou a teoria do capital humano, pela qual
se investe nas pessoas para que elas possam competir no mercado”. De acordo com a
socióloga, a saúde perdeu seu status de direito, se tornando um investimento na qualificação
do indivíduo.
Ou, como afirma Hélio Jaguaribe em seu artigo ‘No limiar do século 21’: “Num país
com 190 milhões de habitantes, um terço da população dispõe de condições de educação e
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vida comparáveis às de um país europeu. Outro terço, entretanto, se situa num nível
extremamente modesto, comparável aos mais pobres padrões afro-asiáticos. O terço
intermediário se aproxima mais do inferior que do superior”.
A sociedade brasileira deve perceber que sem um efetivo Estado democrático, não tem
como combater ou mesmo reduzir significativamente a desigualdade política no Brasil.
O aperfeiçoamento da democracia significa dar voz e tornar cidadãs todas as pessoas.
Para isso, não basta o país ter crescimento econômico. A via do crescimento econômico não
deve ser desprezada, entretanto deve ser perseguida juntamente com outro.
A consolidação da democracia também é de suma importância por interferir
diretamente na legitimação do Estado frente à população mais marginalizada. Quando essa
população passa a participar ativamente da democracia, percebendo que seus direitos sociais
estão sendo respeitados, ela passa a valorizar o Estado e o regime democrático. Segundo o
relatório “Democracia na América Latina”, publicado pelo PNUD em 2004, apenas 30,6%
dos brasileiros se consideraram democratas, afirmando preferir crescimento econômico em
detrimento de um regime democrático. Essa pesquisa comprova o fato de o brasileiro não se
sentir representado politicamente devido à falta de políticas sociais suficientemente eficientes,
que possam atender aos mais necessitados, apesar de a mesma pesquisa afirmar que os
brasileiros são considerados os mais participativos na política latino-americana, talvez
justamente por desconfiarem das instituições políticas e dos políticos.
É inevitável tal descrédito na política dado que os congressistas se mostram cada vez
mais distantes da realidade nacional. Estudo da organização não-governamental
Transparência Brasil mostra que o Congresso Nacional brasileiro é o segundo mais caro para
o contribuinte em comparação com o de outros onze países. Para se ter uma idéia, cada
deputado federal custa R$ 6,6 milhões por ano aos cofres públicos, enquanto cada senador
custa R$ 33,1 milhões por ano. Isso dá um gasto de absurdos R$ 11.545,04 por minuto. A
pesquisa também mostrou que muitas Assembléias Legislativas estaduais e até Câmaras
Municipais de algumas cidades possuem orçamentos maiores que o de Congressos de muitos
dos países pesquisados.
Gastos absurdamente altos e completamente desproporcionais em relação à realidade
nacional aliados a freqüentes escândalos de corrupção são capazes de mostrar o quanto a
democracia brasileira ainda precisa ser aprimorada. Em certa medida, o próprio Congresso
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Nacional provoca grandes desigualdades de renda a partir do momento em que cada
parlamentar custa R$ 16.512,09 por mês – mais de 43 salários mínimos – sem contar os
outros benefícios concedidos, ao passo que 55 milhões de pessoas vivem com menos de R$
80,00 por mês.
Portanto, fica claro que as políticas públicas destinadas à redução da desigualdade e a
consolidação da democracia brasileira são assuntos entrelaçados e, como tais, não devem ser
tratados de forma independente. É inevitável afirmar que a diminuição da desigualdade é uma
condição essencial para a consolidação do regime democrático no país.
Por fim, a desigualdade política fere o princípio da representatividade, e assim, as
classes não representadas não conseguem garantir politicamente seus interesses/necessidades,
o que fatalmente acaba levando à desigualdade econômica e social.
2.4 – Desigualdade de Gênero
“Discriminação contra a mulher significa toda distinção, exclusão ou restrição baseada
no sexo e que tenha por objeto o resultado de prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou
o exercício pela mulher, independente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e
da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos políticos, econômico,
social, cultural e civil ou em quaisquer outros campos” (Convenção da ONU/1979 sobre a
Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher).
A diferenciação e a discriminação de gênero nos ajudam a perceber outras formas de
discriminação. Diferentes papéis e características são atribuídos às pessoas, não apenas com
base no gênero, mas também na raça, na classe, na etnia, na idade, na opção sexual etc. Estas
características atribuídas às pessoas pela sociedade fazem com que as pessoas também sejam
colocadas em locais e com papéis determinados, que podem ser tanto ponto de acordo como
de conflitos. A diferença entre as mulheres de grupos raciais ou de classe diferentes torna-se
Desigualdades de Gênero, raça e classe.
Sheila Rowbotham (1998), considera que o conceito de gênero possibilita
compreender a maneira pela qual o poder é definido, estruturado e exercido, chamando
atenção, no entanto, para a necessidade de relativizarmos o seu potencial analítico. Assim,
essa autora alerta para o fato de que "… o conceito de gênero (…) pode congelar nosso olhar
tornando difícil enxergar aqueles aspectos da subordinação das mulheres afetadas por outros
fatores sociais".
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Gênero não se refere exatamente aos homens e mulheres, mas sim às relações entre os
dois sexos. Se fatores biológicos produzem ou não diferenças nos dois sexos, é a isso que
gênero se refere, seu enfoque requer o exame de fatores estruturais na sociedade, isto é, as
regras e práticas dentro e fora de casa, no trabalho, com a família, na comunidade, no estado e
na sociedade em geral, a qual ainda mantém uma posição desigual entre grupos diferentes de
homens e mulheres. Seja qual for a situação, a igualdade de tratamento tem que estar de
acordo com as respectivas necessidades de homens e mulheres, referindo-se aos direitos,
benefícios, obrigações e oportunidades iguais. Porém, em matéria de direitos humanos, as
mulheres ainda têm velhos e novos desafios a conquistar.
A análise das desigualdades de gênero tem sido fortalecida pela interpretação dos
dados estatísticos que apontam, por exemplo, para a pequena representação política das
mulheres e para seus baixos salários.
O Programa de População das Nações Unidas – PNUD revelou a preocupação com a
invisibilidade das mulheres e com a ausência de políticas voltadas para superar as históricas
discriminações, e elaborou uma metodologia para medir tanto o desenvolvimento social dos
países – Índice de Desenvolvimento Humano - IDH, como para medir os progressos obtidos
pelas mulheres – Índice de Desenvolvimento da Mulher – IDM, fundamental para a
classificação dos países no cômputo do Desenvolvimento Humano. Segundo o Informe
elaborado por essa Agência da ONU “(…) Comparando as categorias segundo o IDM com os
níveis de renda dos diferentes países, fica confirmado o fato de que a eliminação da
desigualdade entre os sexos não depende do fato de um país ter uma alta renda. A igualdade
entre os sexos pode ser promovida sejam quais forem os níveis de renda de um país. O que é
necessário é um firme compromisso político e não uma riqueza econômica”.
É preciso um novo olhar para se poder perceber que a “desigualdade” entre homens e
mulheres em nossa sociedade se reflete em pequenas (e grandes) discriminações, em pequenas
(e grandes) dificuldades enfrentadas pelas mulheres em seu cotidiano, em dificuldades de
inserção no mercado de trabalho, em dificuldades de acesso a serviços, em um cotidiano
penoso na esfera doméstica.
As ações governamentais, as políticas públicas e os programas desenvolvidos por
governos podem exercer um papel importante diante deste quadro de desigualdades: Podem
reforçar as desigualdades, o que ocorre, em geral, pelo fato de os governos e as agências
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estatais não estarem “atentos” às desigualdades de gênero. E, mais que isto, em decorrência
também de a própria sociedade não estar atenta a estas desigualdades.
Mas também podem: em primeiro lugar, reconhecer que esta desigualdade existe e que
ela deve e pode ser reduzida. Em segundo lugar, integrar o combate à desigualdade de gênero
à agenda de governo, junto com o combate a “outras desigualdades”. Em terceiro lugar,
identificar como e onde estas desigualdades se manifestam e quais seus impactos – para se
poder planejar estratégias de ação. Em quarto lugar, a identificação concreta das formas como
se manifestam as desigualdades de gênero permite identificar prioridades de ação, como as
apontadas pela agenda de gênero:
a) combate à violência contra a mulher;
b) políticas de atenção integral à saúde da mulher;
c) programas de geração de emprego e renda e de capacitação;
d) acesso a crédito;
e) acesso à propriedade;
f)

combate

à

discriminação

no

trabalho,

dentre

outras.

Mas, é muito importante, para além destas ações dirigidas, incorporar um olhar de gênero a
todas as políticas públicas.
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3. Capítulo 2 – A mulher na sociedade e na organização
3.0 – A mulher de antigamente
Desde que o homem começou a produzir seus alimentos, nas sociedades agrícolas do
período neolítico (entre 8.000 a 4.000 anos atrás), começaram a definir papéis para os homens
e para as mulheres. Nas sociedades agrícolas já havia a divisão sexual do trabalho, marcada
desde sempre pela capacidade reprodutora da mulher, o fato de gerar o filho e de amamentálo. O aprendizado da atividade de cuidar foi sendo desenvolvido como uma tarefa da mulher,
embora ela também participasse do trabalho do cultivo e da criação de animais. Surgem as
sociedade humanas, divididas em clãs, em tribos e aldeias. Na fase pré-capitalista o modelo de
família era multigeracional e todos trabalhavam numa mesma unidade econômica de
produção. O mundo do trabalho e o mundo doméstico eram coincidentes. A função de
reprodutora da espécie, que cabe à mulher, favoreceu a sua subordinação ao homem. A
mulher foi sendo considerada mais frágil e incapaz para assumir a direção e chefia do grupo
familiar. O homem, associado à ideia de autoridade devido a sua força física e poder de
mando, assumiu o poder dentro da sociedade. Assim, surgiram as sociedades patriarcais,
fundadas no poder do homem, do chefe de família. A ideia de posse dos bens, e a garantia da
herança dela para as gerações futuras, levaram o homem a interessar-se pela paternidade.
Assim, a sexualidade da mulher foi sendo cada vez mais submetida aos interesses do homem,
tanto no repasse dos bens materiais, através da herança, como na reprodução da sua linhagem,
sendo identificada como o sexo frágil.
No século dezenove, alguns pensadores já cogitavam a idéia de que no futuro,
teríamos uma sociedade, governada pelas mulheres, sociedade matriarcal, que desbancaria a
sociedade da época, sociedade patriarcal, governada por homens, na qual, as mulheres tinham
pouco ou nenhum valor.
Às mulheres cabiam basicamente, as atribuições de afazeres domésticos, trabalharem
na lavoura e a maternidade. Não lhes era reconhecido o direito ao trabalho e muito menos ao
salário, que quando era pago, era muito inferior ao salário dos homens.
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3.1 – Luta pelos direitos
A década de setenta constituiu um marco para o movimento de mulheres no Brasil,
com suas vertentes de movimento feminista, grupos de mulheres pela redemocratização do
país e pela melhoria nas condições de vida e de trabalho da população brasileira. Em 1975,
comemora-se, em todo o planeta, o Ano Internacional da Mulher e realiza-se a I Conferência
Mundial da Mulher, promovida pela Organização das Nações Unidas – ONU, instituindo-se a
Década da Mulher.
Em fins dos anos setenta e durante a década de oitenta, o movimento se amplia e se
diversifica, adentrando partidos políticos, sindicatos e associações comunitárias. Com a
acumulação das discussões e das lutas, o Estado Brasileiro e os governos federal e estaduais
reconhecem a especificidade da condição feminina, acolhendo propostas do movimento na
Constituição Federal e na elaboração de políticas públicas voltadas para o enfrentamento e
superação das privações, discriminações e opressões vivenciadas pelas mulheres. Como
exemplo, destaca-se a criação dos Conselhos dos Direitos da Mulher, das Delegacias
Especializadas de Atendimento à Mulher, de programas específicos de Saúde integral e de
prevenção e atendimento às vítimas de Violência Sexual e Doméstica.
Nos anos noventa, amplia-se o movimento social de mulheres e surgem inúmeras
organizações não governamentais (ONGs). Além de uma diversidade e pluralidade de
projetos, estratégias, temáticas e formas organizacionais. Também nesta década, consolidamse novas formas de estruturação e de mobilização, embasadas na criação de redes/
articulações setoriais, regionais e nacionais.
Paralelamente, são desencadeadas campanhas como "Mulheres Sem Medo do Poder",
visando estimular e apoiar a participação política das mulheres nas eleições municipais de
1996; "Pela Vida das Mulheres", visando manter o direito ao aborto nos casos previstos no
Código Penal Brasileiro (risco de vida da mãe e gravidez resultante de estupro); "Pela
Regulamentação do Atendimento dos Casos de Aborto Previstos em Lei, na Rede Pública de
Saúde"; e "Direitos Humanos das Mulheres", por ocasião da comemoração dos 50 anos da
assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, visando incorporara história das
mulheres.
Nessa década, o movimento aprofunda a interlocução com o Legislativo e o Executivo
– e, em menor medida, com o Judiciário -, tanto no sentido da regulamentação de dispositivos
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constitucionais, quanto no sentido da implementação de políticas públicas que levem em
conta a situação das mulheres e perspectiva de equidade nas relações de gênero.
As mulheres brasileiras, atualmente são integrantes e representantes de organizações
do movimento de mulheres, estão articuladas e sintonizadas com o mundo globalizado e
fazem parte e diferença no mesmo.
Com a luta pelos seus direitos, a mulher conquistou muitos marcos, dentre eles o seu
direito na família, no trabalho, e na aprovação de emendas e leis, como:


Lei 9.278/96 – regula a união estável como entidade familiar .



Lei 9.263/96 – regula o planejamento familiar. O direito à esterilização voluntária de
mulheres e homens é conquistado em agosto/97, com a derrubada dos vetos do
Presidente à lei .



Lei 9.100/95 e 9.504/97 – estabelecem quotas mínimas e máximas por sexo para
candidaturas

nas

eleições

proporcionais

para

Vereadores

e

Deputados

Estaduais/Federais, respectivamente .


Aprovação de Emendas ao Plano Plurianual (1995-1999) e ao Orçamento da União
referentes à cidadania das mulheres (97,98 e 99) .
3.2 – Evolução do mercado de trabalho
3.2.1 - Evolução
Com a revolução industrial do século XIX, começaram a surgir algumas profissões

levando a um grande aumento da economia. Começaram a surgir as pequenas oficinas
domésticas e as grandes manufaturas peritas especialmente na produção de tecidos. Surgiu a
máquina a vapor que realizavam trabalho até ai efetuado por várias pessoas. O Setor têxtil foi
o que mais ganhou com esta revolução devido à maquinização dos setores têxteis com o
algodão à cabeça.
À medida que a Indústria ia evoluindo começaram a aparecer fábricas, surgindo assim
novas profissões que por sua vez provocavam o desaparecimento de outras. O trabalho
manual deu lugar à maquinização fazendo com que muitas profissões evoluíssem no seu
conceito de trabalho e outras ficassem esquecidas até desaparecerem na sua totalidade. Assim
podemos dizer que o ato de trabalhar molda-se à medida que o tempo avança e consoante a
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necessidade de cada consumidor. A todo momento surgem novas tecnologias que extinguem
por completo profissões, muitas delas já esquecidas pelo tempo. Com o passar do tempo,
todos os profissionais de uma determinada profissão começaram a evoluir e a renovar os seus
campos de atuação. Enquanto uns começaram a poder escolher uma profissão futura outros
tinham a oportunidade de renovar os seus campos de atuação com novos conhecimentos
através de cursos, explicações ou diversos ensinamentos das pessoas mais experientes em
determinada função.
Quando fazemos uma profunda análise do mercado, profissões e tarefas, vamos
tentando distinguir o que é verdadeiramente profissão visto que estas não aparecem de um dia
para o outro e têm de ser encontradas. Se muitas profissões estão desde há muito legisladas,
outras surgem ou surgiram pelas novas necessidades da sociedade.
Algumas profissões que têm surgido com o passar do tempo são baseadas num
conceito inovador completamente impensável há anos atrás. O teletrabalho, o mais novo
conceito em forma de trabalho, oferece um novo sentido às profissões visto que o trabalho vai
até ao trabalhador e não o contrário. Isto só é possível devido à evolução da tecnologia de
informação e comunicação que suportam diversas atividades desde a produção até ao
atendimento a clientes, planejamento entre outras, sendo que todas elas podem até ser
realizadas a partir do próprio lar. Se as profissões evoluíram, esta nova forma de trabalho
demonstra que ainda existe espaço para que evoluam cada vez mais.
3.2.2 – Exigências do mercado atual
O mercado de trabalho, além de mudar constantemente, exige cada vez mais
conhecimento e habilidades para se atuar nele também. O diploma de um curso superior já foi
garantia de emprego, até meados da década de 70; hoje não é mais. Pensar que após o término
da faculdade você está "livre" do estudo é simplesmente decretar o fim da sua carreira
profissional. Hoje precisamos estar sempre estudando, sempre nos atualizando. Estamos
vivendo a "era da informação, da velocidade e da orientação para resultados". Muitas vezes,
ficamos atônitos com a rapidez com que as mudanças acontecem. Já não basta mais sermos
especialistas em uma única área: Engenharia, Administração, Economia, Direito, etc.
Precisamos "entender do negócio", isto é, conhecer todos os aspectos relacionados com o
ramo da empresa onde trabalhamos, senão como poderemos aplicar nossos conhecimentos em
benefício da empresa, ou em outras palavras: gerar resultados.
Muitos consultores e autores bem-sucedidos de livros de negócios e carreira dizem que
estamos vivendo a era dos multiespecialistas. Precisamos entender de muitos assuntos:
administração, finanças, informática, outros idiomas, pessoas (esta talvez seja a aptidão mais
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importante e mais difícil), trabalho em equipe, etc. Eles estão certos. Precisamos entender de
muitos assuntos e a única maneira de dominá-los é através do estudo e aprendizado contínuos.
Nem tudo mudou. É evidente que você precisa ter ótimos conhecimentos na sua área
de atuação, ou você teria coragem de se submeter a uma cirurgia com alguém que não é
formado em medicina? É claro que não. Um ponto importante é que não basta conhecer o
básico, para se destacar e ser um profissional requisitado pelo mercado, você precisa dominar
os conhecimentos da sua área de atuação. O mercado está muito seletivo, não existe mais
lugar para enganadores. De nada adianta você ter ótimos conhecimentos se não for capaz de
traduzi-los em resultados para a empresa. Lembre-se: você não é paga para ficar oito horas na
empresa, você é paga para gerar resultados. Sem resultados = sem emprego.
Existem conhecimentos que são fundamentais, independente da área em que você
atue. Conhecimentos de informática, tais como: Microsoft Word, Microsoft Excel e,
principalmente, saber utilizar os recursos disponibilizados pela Internet. O conhecimento de
idiomas também é muito importante. O inglês ainda é o mais importante, seguido de perto,
para nós brasileiros, pelo Espanhol. Pode ser que, para a sua profissão/cargo atuais, não seja
obrigatório o conhecimento de idiomas, mas, com certeza, o domínio de um ou mais idiomas
estrangeiros será um diferencial importante.
Habilidade na comunicação quer seja para escrever, falar ou fazer apresentações, são
fundamentais. Independente da função, o profissional atual deve dominar as técnicas de
redação, o que inclui um bom vocabulário e um bom conhecimento da nossa Gramática.
Desde a elaboração de relatórios, projetos e memorandos, até na comunicação via e-mail, o
domínio das técnicas de redação é um diferencial importante, que pode ajudar você na busca
por melhores posições dentro da empresa. Além de saber por as ideias no papel é importante
que você saiba apresentá-las para os seus colegas e superiores. A capacidade de fazer boas
apresentações é muito importante. O profissional que domina as técnicas para uma boa
apresentação, vê muitas portas se abrirem.
Trabalho em equipe e delegação de tarefas são de extrema importância, não importa o
cargo que você ocupa, é fundamental que saiba trabalhar em equipe, em outras palavras:
"colaboração e cooperação". Isso não significa que não deva existir competição, porém em
doses saudáveis. Mas o fato é que somente o trabalho em equipe é capaz de obter os
resultados exigidos atualmente. Na medida em que você vai ocupando cargos com
características mais gerenciais do que operacionais a delegação de tarefas torna-se um
instrumento indispensável. Se você chefia uma equipe é fundamental que confie nela. Com
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isso é possível delegar tarefas e manter um nível de acompanhamento racional; pois de nada
adianta delegar uma tarefa e depois acompanhar, passo a passo a execução.
3.2.3 – Evolução da trabalhadora
A participação da população feminina no mercado de trabalho tem apresentado
significativos avanços nas últimas décadas, muito embora ainda se constate um forte
desequilíbrio entre homens e mulheres no que concerne à inserção produtiva e evidências de
discriminação na ascensão profissional. Vários estudos sobre o mercado de trabalho apontam
que esta participação diferenciada está relacionada ao persistente paradigma sócio cultural
criado em torno de distintos papéis que cabem à homens e mulheres enquanto atores sociais.
Com base nesse paradigma, cabe aos homens o papel de principal provedor da família,
reservando-lhes uma maior participação e maior rendimento nas atividades produtivas,
enquanto às mulheres cabem as tarefas voltadas à complementação do orçamento familiar,
devendo conciliar trabalho e maternidade, muito embora apresentem maiores níveis de
escolaridade em relação aos homens.
A expansão das mulheres no mercado de trabalho tem sido alvo de muitos estudos,
pelo fato de ser um fenômeno recente e estar carregado de relações sociais. Estudos a respeito
da crescente participação da mulher no mercado de trabalho concluem este estar relacionado a
fatores culturais, demográficos e econômicos.
Há algumas décadas a porcentagem de mulheres economicamente ativas tem
aumentado consideravelmente. Isso se deve também, entre outros fatores, aos movimentos
políticos e sociais ocorridos no mundo entre as décadas de 60 e 70. Essa mudança de padrões
culturais impulsionou as mulheres a estudarem mais e a participar do mercado de trabalho de
forma consistente.
Vários estudos sobre a crescente participação da mulher no mercado de trabalho
concluem que esse aumento das mulheres tem vários motivos, e não somente a mudanças de
padrões culturais. “Na literatura nacional há um consenso de que o fator primordial a
determinar a “feminização” do mercado de trabalho é o aumento do nível de escolaridade da
mulher brasileira nos últimos anos, graças à evolução dos seus valores sociais. Este fator tem
levado também à queda da taxa de fecundidade devido à adoção de métodos anticonceptivos,
os quais se tornaram mais acessíveis e diversificados nos últimos tempos. Desse modo,
mulheres mais instruídas acabam tendo menor número de filhos, o que as torna mais
disponíveis para a atividade econômica.” (BRUSCHINI ; LOMBARDI, 1996 apud MAIA
;LIRA).
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Outro fator de grande relevância para a crescente participação das mulheres no
mercado de trabalho refere-se a estagnação econômica, elevada inflação e mudanças na
estrutura do emprego vividas pelo Brasil na década de 80. (LEONE, 1997). Esta autora
ressalta que os fatores econômicos reforçaram a maior participação feminina no mercado na
tentativa de evitar o empobrecimento das famílias, não deixando de considerar as profundas
transformações sociais que vem ocorrendo ao longo dos anos.
Seja por motivos financeiros ou mudanças nos padrões culturais ou até por realização
pessoal é fato que as mulheres têm entrado de forma consistente no mercado de trabalho. O
que fica evidenciado em estudos de vários autores é que o aumento da participação das
mulheres no mercado de trabalho não correspondeu a uma diminuição da discriminação.
Para Abramo (2001) a maior participação das mulheres no mercado de trabalho não
foi acompanhada por uma diminuição das desigualdades profissionais entre homens e
mulheres. Estas ocupam alguns setores e profissões, uma segmentação que torna mais forte as
desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho.
3.3 – A dupla jornada
Na antiguidade a mulher vivia sobre os domínios do homem, não possuía direitos
próprios, assim como de exercer uma profissão e até mesmo de responder por si. Para grande
parte da população masculina, a mulher era vista apenas como uma doméstica, alguém para
cuidar da casa, dos filhos e para satisfazer os seus prazeres.
Nesta época, se as mulheres engravidassem eram obrigadas a se casarem, deixar de
lado os estudos para cuidar de uma família e nem tinham oportunidade de escolher em quem
gostariam de eleger politicamente.
Ao decorrer dos tempos, a mulher vem ganhando grande espaço na sociedade por sua
inteligência e dedicação. Hoje muitas atuam em cargos que antes eram designados apenas
para homens, apesar de ainda existir grande diferença de salários de um homem para uma
mulher. A independência feminista mostra que elas podem muito bem sobreviver por si
próprias, acredita-se que elas têm capacidade de fazerem várias coisas ao mesmo tempo. São
donas de suas próprias vidas, e estão tendo grande reconhecimento no mercado de trabalho.
A autonomia da mulher atual vem crescendo dia após dia, pois agora ela consegue
tanto manter uma casa, cuidar de filhos e manter uma vida profissional estável. Elas lutam por
seus objetivos e seguem sem medo algum para consegui-los e ainda por cima sentem-se
realizadas e assim por diante.
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Há consenso que três fatores, agindo simultaneamente e de forma integrada, foram os
responsáveis pela inserção da mulher no mercado de trabalho: a necessidade de complementar
ou mesmo prover a renda familiar, a abertura de postos de trabalho considerados mais
"adequados" para as mulheres e, naturalmente, uma mudança do papel da mulher na
sociedade, em busca de participação mais ativa na vida social e nos destinos da sociedade. A
situação da mulher no mercado de trabalho está longe de ser igualitária quando comparada
com a dos homens: as tarefas cotidianas no âmbito da família ainda são praticamente de
responsabilidade da mulher, de tal forma que o cotidiano da maioria daquelas que trabalham
ainda está marcado por uma dupla jornada de trabalho; em média, as mulheres recebem bem
menos que os homens pelo desempenho de tarefas semelhantes; estão mais concentradas em
trabalhos precários ou em um grupo de atividades em geral carimbadas como próprias para
serem desempenhadas por mulheres, exatamente porque apresentam alguma semelhança com
suas funções familiares - empregadas domésticas, professoras, enfermeiras, secretárias,
gerentes, etc.
A mulher que tem uma dupla jornada de trabalha acaba por atuar em várias “vidas”. A
vida particular, vida profissional, vida amorosa, vida familiar e vida social. Então, essas vidas
acabam por depender da situação financeira da mesma, fazendo com que ela assuma um
compromisso de estar inserida ativamente em todas elas, tornando seu papel cada vez maior e
mais importante. Sendo assim, nas famílias com menor poder aquisitivos o que acontece, na
prática, é que tanto a mulher quanto seu marido utilizam parte de seu tempo em casa para
tentar resolver problemas do trabalho e sua situação financeira, assim como seu trabalho pode
ser afetado pelos problemas pessoais, afetando ainda mais a situação atual.
Figura 1 - Evolução da atuação da mulher latino - americana
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Entre os casais com filhos, a renda das mulheres chefes de família representa 73% da
renda média de seus maridos. De qualquer modo, a mulher continua ganhando menos do que
o homem. Com relação ao nível de escolaridade, as mulheres, independentemente da posição
na família, estudaram mais anos em média, e aquelas responsáveis por famílias com filhos
apresentam a mais alta escolaridade. Para os pesquisadores, os dados significam que a
educação não interfere na posição de chefia da família.
O fator que mais influencia, embora não seja decisivo, é a ocupação. Homens estão
mais inseridos no mercado de trabalho, assim como a maioria das chefes de família com
filhos (59,1%) possui emprego. As mulheres que chefiam a casa têm níveis de ocupação
significativamente mais elevados do que as mulheres em idade ativa, em geral (57,7% contra
51,5%). Elas também ocupam posições consideradas de melhor qualidade.
A crescente participação das mulheres no mercado de trabalho não as isentou nem
reduziu a jornada delas com os afazeres domésticos. Pelo contrário, nas faixas etárias onde a
inserção das mulheres no mercado de trabalho é maior e que coincide com a presença de
filhos menores, a intensidade do trabalho doméstico ainda é mais elevada. Entre as mulheres
ocupadas, 92% cuidam de afazeres domésticos, enquanto para os homens ocupados esse
percentual é de 51,6% (IBGE, 2008).
Porém, esses afazeres domésticos variam em relação à situação financeira da família,
já que as mulheres com menor poder aquisitivo têm a necessidade de cumprir essa dupla
jornada, pois não podem contratar alguém para realizar essas tarefas enquanto está no
trabalho. Sendo assim, a situação financeira da mulher em questão é um ponto fundamental
para estabelecer o tempo dedicado ao trabalho e à família.
A tradicional responsabilização das mulheres pelos afazeres domésticos não somente
parece permanecer intocada ao longo dos anos, como também não sofre influência da posição
ocupada pela mulher na família. Apesar de haver algumas diferenças, mulheres na posição de
chefe e na posição de cônjuge respondem por grande parte do trabalho não-remunerado,
essencial para a reprodução das famílias.
Por fim, em relação a tudo dito anteriormente neste tópico, não podemos deixar de
lado uma pergunta que muitos se questionam há tempos, mas que ainda ninguém chegou a
uma resposta perfeita e que a solucione: “Se a nível de licenciaturas há mais mulheres a
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entrarem nas faculdades, e também são elas a terem mais sucesso, por que será que não são
elas que estão no topo?”.
Procurei dentre artigos, autores, entre outros meios, a solução desta resposta, porém
encontrei somente razões para essa desigualdade (a mulher de antigamente) e motivos para
acabar com essa desigualdade, mas não foi possível encontrar como solucionar essa questão.
No entanto, esta citação de Machado, Oliveira e Wajnman (2005, p.26) afirma que, em grande
parte, este fato ocorre devido à discriminação existente, ocorrendo tratamento desigual para
trabalhadores com o mesmo potencial produtivo ou com maior potencial, como é o caso das
mulheres, que apresentam maiores níveis de escolaridade.
“Se a escolaridade feminina é, em média, superior à masculina, as razões para o
persistente diferencial de rendimentos em favor dos homens devem ser buscadas nas possíveis
diferenças entre formas de inserção e também nas práticas discriminatórias que valorizam
diferentemente homens e mulheres igualmente produtivos”. (p.27).
3.4 – Jornada de trabalho da mulher x Jornada de trabalho do homem
Uma diferença fundamental entre os sexos é que, para a maioria das mulheres, família
e trabalho andam juntos e, para a maioria dos homens, trabalho significa emprego assalariado
que exige tempo fora de casa. As atividades de trabalho das mulheres não são bem captadas
pelas estatísticas oficiais, principalmente quando trabalham na agricultura. Homens e
mulheres usam seu tempo diferentemente:
1. As mulheres trabalham mais que os homens. Pesquisas feitas na década de 90,
principalmente em países desenvolvidos, concluiu que em 13 países elas trabalham pelo
menos 2 horas a mais por semana que eles, sendo que o comum é de 5 a 10 horas; em oito
países, a quantidade de trabalho foi igual. Só nos Estados Unidos as mulheres disseram que
trabalham menos, em média 3 horas por semana.
2. O trabalho doméstico não remunerado é o que mais ocupa o tempo das mulheres.
Na maioria dos países, as mulheres gastam a mais o dobro do tempo em trabalho não pago
que os homens.
3. O tempo de trabalho dos homens tende a ser o mesmo durante sua vida produtiva; o
das mulheres varia bastante, dependendo da idade dos filhos.
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De meados da década de 60 a meados da década de 80, houve uma diminuição no
tempo de trabalho não pago das mulheres e aumento do trabalho remunerado. Está havendo
mudanças no sentido do casal partilhar mais esses trabalhos.
Quanto à divisão do trabalho doméstico, dois terços a três quartos dele são feitos pelas
mulheres nos países desenvolvidos. Na maioria desses países, a mulher gasta 30 ou mais
horas por semana nesse trabalho, enquanto os homens gastam 10 a 15. O que consome mais o
tempo das mulheres é a preparação das refeições e limpeza quando não há filhos. Quando os
há, é cuidar deles. O tempo que as mulheres levam para preparar uma refeição caiu de 1961 a
2000 de 90 minutos para 60 minutos por dia. O tempo que os homens levam cozinhando
subiu um pouco, de 15 a 20 minutos. Das tarefas domésticas, a de que os homens participam
mais é no cuidado das crianças pequenas, em média menos de 1 hora por dia. Quanto ao
trabalho não pago, eles contribuem mais fazendo compras e consertando coisas na casa.

Figura 2 - Atuação do homem e da mulher na América Latina

Analisando os salários recebidos, temos que as mulheres recebem menos que os
homens. No ano de 2007, os salários das mulheres eram 40 a 50% do dos homens.
Interessante é a situação das mulheres com diploma de nível superior. As com 1o. grau
incompleto recebem 48% a 49% ( setor público e privado) do salário dos homens; 1o. grau
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completo, de 52 a 58%; 2o. grau completo, de 53 a 62%. Até aí temos um crescendo. No 3o.
grau completo, o salário baixa para 50%. Como já vimos antes, a maior participação feminina
na força de trabalho veio acompanhada de uma queda acentuada na taxa de fertilidade, menos
de 2,7 filhos por mulher em idade fértil.
3.5 – Disparidade de renda e cargo
A maior autonomia das mulheres no mercado de trabalho não se traduziu
necessariamente em igualdade em relação aos homens. Segundo o IBGE em 1991 a renda das
mulheres equivalia 63,1% da dos homens. Já em 2000 esta relação subiu para 71,5%
reduzindo-se a desigualdade entre homens e mulheres.
As mulheres de hoje são mais educadas do que foram há trinta anos atrás e já
conseguem ultrapassar os homens. No Brasil entre os que têm curso universitário as mulheres
superam os homens tanto nos que possuem curso completo quanto os que têm curso
incompleto. Os investimentos em educação da mulher têm impactos que vão muito além do
seu progresso pessoal.
A maioria dos pesquisadores enfatiza que o investimento na mulher produz resultados
significantes. O impacto produzido na sociedade em geral é grande, devido ao efeito
multiplicador de uma boa educação da mulher. “Por outro lado, a intensa afluência das
mulheres ao mercado de trabalho não foi acompanhada por uma diminuição significativa das
desigualdades profissionais entre homens e mulheres. A maior parte dos empregos femininos
continua concentrada em alguns setores de atividades e agrupada em um pequeno número de
profissões, e essa segmentação continua estando na base das desigualdades existentes entre
homens e mulheres no mercado de trabalho, incluindo as salariais” (ABRAMO: 2001; 78).
Ikeda (2000) em pesquisa sobre diferenças de remuneração no mercado de trabalho
formal salienta que mesmo com o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho
brasileiro as desigualdades em relação ao trabalho masculino ainda persistem. Ainda
argumenta que mesmo no mercado de trabalho formal a segmentação por gênero existe, pois
em todos os setores analisados a remuneração feminina é claramente menor que a masculina.
Grzybovski, Boscarin e Migot (2001) discutindo o mercado formal de trabalho no
Brasil em relação ao papel da mulher executiva, através de levantamento de dados
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compreendidos entre 1990 e 1999 do Ministério do Trabalho e Emprego, IBGE, Ministério da
Fazenda e universidades chegaram à conclusão que mesmo em cargos similares de gerência,
as mulheres recebem remuneração inferior a dos homens. Nos últimos 15 anos, entraram no
mercado de trabalho do Brasil mais de 12 milhões de mulheres. Em 1998, a proporção de
mulheres ocupadas era de 42%. Na década de 60, foi de apenas 23%. A expansão foi
extraordinária. O trabalho da mulher fora de casa vem sendo estimulado pela demanda do
mercado e pelo crescimento da sua competência profissional que decorre em grande parte da
melhoria educacional. Nos dias atuais, mais de 30 milhões de mulheres trabalham fora de casa
no Brasil. Cerca de 50% estão no comércio, serviços e administração; 22% estão na
agricultura; 16% na área social; 9% na indústria; 3% em outros setores.
Para a maioria dos casos, os salários das mulheres brasileiras são cerca de 25%
menores do que os homens - para a mesma jornada de trabalho e com o mesmo nível
educacional. As mulheres estão pouco representadas nos estratos de salários altos.
O mercado de trabalho mantém fortes desigualdades, principalmente em relação aos
salários. No Brasil, o desemprego feminino fica sempre acima do masculino (10%) e a
informalidade é mais alta entre as mulheres. Apenas 36% estão no mercado formal. Para a
grande maioria de mulheres, faltam postos de trabalho de boa qualidade. Além disso, as
mulheres trabalham mais do que os homens. Na verdade, o uso do tempo da mulher é muito
diferente do homem. O tempo remunerado é maior entre os homens e o não remunerado é
maior entre as mulheres.
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4. Capítulo 3 – Tendências para o abismo
4.0 Diminuição da desigualdade de renda no Brasil
A disparidade de renda entre indivíduos existe ou existiu em todas as sociedades,
sejam as pré-industriais, sejam as economias de mercado ou socialistas modernas. A diferença
é a possibilidade de mover-se, pelo próprio esforço, de um espectro social baixo para outro
mais alto.
O Brasil está se tornando menos desigual graças ao capitalismo. No conjunto dos
países desenvolvidos e das principais economias emergentes, nenhuma outra nação reduziu
tanto a diferença entre ricos e pobres nas últimas duas décadas quanto o Brasil.
Há duas maneiras consagradas de medir a desigualdade de renda. O índice de Gini,
cuja escala varia de zero, menos desigual, a 1, mais desigual, abrange toda a sociedade e é o
mais usado para avaliar as disparidades sociais no Brasil. Entre 1995 e 2008, o coeficiente de
Gini caiu de 0,605 para 0,549. Na comparação dos extremos da população nacional, o avanço
também foi impressionante. Em 1995, a renda média dos 10% mais ricos era 83 vezes a dos
10% mais pobres. Essa relação passou para menos de cinquenta vezes em 2008. Desde 2000,
a taxa de crescimento da renda per capita das classes A e B foi de 10%. Já a metade mais
pobre da população teve um ganho real per capita de 68% no mesmo período.
O Brasil vive hoje um fenômeno conhecido dos estudiosos de desigualdade. Quando
uma nação pobre abre sua economia, há uma fase inicial de valorização dos profissionais com
nível superior. Conforme o país se desenvolve, investe-se mais em formação educacional e
essa demanda é suprida. “No Brasil, a renda dos pobres aumentou em níveis chineses, e a dos
ricos, no mesmo ritmo de um país europeu estagnado. Mais vinte anos assim e teremos um
índice de desigualdade parecido com o dos americanos”, diz o economista Marcelo Neri, da
Fundação Getulio Vargas.
A redução da disparidade social no Brasil tomou forma em 1994, com a chegada do
Plano Real. Na década anterior, a de 80, a inflação impedia as pessoas de renda muito baixa
de ter acesso ao banco, enquanto as mais abastadas possuíam contas-correntes com
indexadores para evitar a desvalorização do dinheiro aplicado. O abismo entre as classes
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sociais era quase institucionalizado. Quando a inflação foi subjugada, pedreiros, operários,
empregadas domésticas e costureiras viram o valor de seu salário manter-se estável em
relação aos preços dos produtos, as agências bancárias abriram as portas e eles puderam
planejar o futuro.
A tranquilidade macroeconômica também permitiu a sucessivos governos concentrar
esforços na educação – a mais efetiva e reconhecida ferramenta de ascensão social. Desde
1996, diversos programas estatais, como o Fundef (substituído em 2007 pelo Fundeb) e o
Bolsa Escola (transformado em Bolsa Família), melhoraram as condições do ensino ao
racionalizar os gastos do governo e incentivar o comparecimento às aulas.
Porém somente crescimento econômico robusto não basta para tornar mais igualitária
a distribuição de renda. Se bastasse, Rússia, Índia e China estariam experimentando uma
espantosa redução na desigualdade social. O oposto está acontecendo. A disparidade de renda
aumentou 24% na China, 16% na Índia e 6% na Rússia desde 1995.
Por que a desigualdade diminuiu desde 1995
 Os brasileiros estão estudando mais
 A informalidade no mercado de trabalho caiu
 A inflação foi controlada
 Aumentou a oferta de crédito pessoal
 Foram criados programas assistenciais como o Bolsa Escola (hoje Bolsa
Família)
4.1 Relação entre a qualidade de vida no trabalho e a desigualdade de gêneros
Em seu artigo Relações interpessoais e qualidade de vida no trabalho , Bom Sucesso
(2002) citou uma definição de Maximiano à respeito da administração participativa:
“administração participativa é uma filosofia ou doutrina que valoriza a participação das
pessoas nos processos de tomar decisões sobre diversos aspectos de administração das
organizações”. O mais forte desafio nos dias atuais para os trabalhadores em geral, tem sido
viver com qualidade em um mundo de alto desenvolvimento tecnológico e baixo
desenvolvimento humano, que evidencia a dificuldade de conciliar trabalho e vida pessoal.
Não se concebe mais, que o sucesso na carreira implique fracasso no casamento, na vida
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afetiva, argumento utilizado por aqueles que aceitam como inevitável a divergência família e
trabalho. A família enfrenta dificuldades para alterar essa realidade. Os lares e os casamentos
não tem sido bons modelos de qualidade de vida. Dificuldades de dialogo, ciúmes, cobranças,
competição e falta de acordo quanto aos papeis dos cônjuges ainda constituem focos de
conflito entre outros problemas trazidos pela falta de qualidade de vida das pessoas em prol de
seu trabalho.
Para Bom Sucesso, 2002. P.13: "O profissional moderno é aquele que se dedica
totalmente à conquista do seu sucesso, mas não se esquece da felicidade encontrada na
família, nos filhos e nos detalhes importantes da vida. Qualidade de vida é ter
comprometimento com a vida profissional e a vida pessoal. Felicidade e sucesso só existem
de verdade quando estão juntos".
"Qualidade de vida no trabalho, é o conjunto das ações de uma empresa que envolve a
implantação de melhorias e inovações gerenciais e tecnológicas no ambiente de trabalho. A
construção da qualidade de vida no trabalho ocorre a partir do momento em que se olha a
empresa e as pessoas como um todo, o que chamamos de enfoque biopsicossocial. O
posicionamento biopsicossocial representa o fator diferencial para a realização de diagnóstico,
campanhas, criação de serviços e implantação de projetos voltados para a preservação e
desenvolvimento das pessoas durante o trabalho na empresa." (FRANÇA, 1997, p. 80).
Bem-estar no trabalho é um conceito integrado por três componentes: satisfação no
trabalho, envolvimento com o trabalho e comprometimento organizacional afetivo. Sendo
assim, estas três dimensões podem representar tanto os vínculos positivos com o trabalho
(satisfação e envolvimento) quanto com a organização, representado por comprometimento
organizacional afetivo (SIQUEIRA; PADOVAM, 2004).
O lugar de trabalho representa uma parte muito significativa nas vidas das pessoas,
pois nele elas passam a maior parte do seu tempo. Por isso é importante não só procurar
prevenir a ocorrência de doenças decorrentes do trabalho como também procurar promover o
bem-estar das pessoas neste ambiente. Tem-se constatado que os empregadores manifestam
interesse crescente no bem-estar no trabalho, uma vez que tem se confirmado que afeta
positivamente o desempenho no trabalho (HARTER et al., 2003).
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Siqueira (1995) esclarece que a satisfação do trabalho é multidimensional, tratando-se
de um vínculo afetivo positivo decorrente de satisfações obtidas em cinco domínios
específicos, a saber: nos relacionamentos com as chefias, com colegas de trabalho, com o
salário e com oportunidades de promoção e pela satisfação com as tarefas realizadas.
Relacionamento com as chefias e com os colegas de trabalho são dimensões relacionadas ao
ambiente de trabalho. Salários e oportunidades de promoção referem-se à retribuição
conferida aos empregados, e a satisfação com as tarefas tem relação com as próprias tarefas. É
interessante observar a natureza complexa destas relações. Estas emoções, quando presentes,
levam à criação de vínculos das pessoas entre si, com o trabalho e com a organização
(HARTER et al. 2003).
Considera-se que há uma ligação psicológica entre a organização e o empregado
quando os valores da organização são internalizados e há um envolvimento efetivo com os
papéis a ele atribuídos. O empregado procura, neste estado, se desdobrar para a consecução
das metas e objetivos determinados (SIQUEIRA, 1995).
Sendo assim, para se obter um ambiente de trabalho no qual os colaboradores se
comprometam com a organização, é preciso satisfazer os cindo domínios específicos citados
acima. É ai que se coloca em contrapartida o bem estar do homem e o bem estar da mulher na
organização. Supondo que a empresa tenha um bom domínio dessas especificidades, ainda
hoje em dia, e infelizmente a maioria das organizações, não possui uma igualdade de renda e
de cargos para as mulheres e os homens. Os homens acabam ficando com os melhores cargos,
e, por conseguinte, os melhores salários, enquanto que as mulheres ficam sempre com aqueles
cargos designados para o gênero feminino. Essa desigualdade tem um profundo impacto na
qualidade de vida no trabalho, pois ao sentirem-se deslocadas e injustiçadas, as mulheres
acabam por não se comprometer com a empresa tanto quanto queriam ou poderiam, e o
resultado disso é a insatisfação com as tarefas, com os colegas, prejudicando o progresso da
empresa e da carreira profissional da mesma.
Portanto, já que a disparidade de renda vem diminuindo cada vez mais ao longo dos
anos, e com a atual e alta valorização que as empresas estão atribuindo às mulheres, acredito
que o bem estar da mulher na organização pode melhorar muito, o que significa melhores
resultados para a empresa, um ambiente de trabalho saudável e eficiente, e, como a qualidade
de vida no trabalho interfere naquela da vida pessoa, e vice e versa, com essa valorização, as
famílias podem ter menos conflitos, e ser mais feliz, e, querendo ou não, isso tem impacto na
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qualidade de vida no trabalho do homem também, pois já que “em casa” as coisas estão bem,
ele tem mais disposição para realizar melhor suas tarefas também.
4.2 Importância subjetiva da mulher nas organizações
As mulheres ocupam 44,5% dos postos de trabalho nas melhores companhias do País,
sendo que a participação feminina nas dez primeiras do ranking atinge a marca de 53%, de
acordo com a edição 2008 do estudo "Melhores Empresas para Trabalhar - Brasil".
Conduzido pela consultoria global Great Place to Work, o levantamento é realizado com base
em avaliações feitas com os colaboradores e com a própria empresa. A avaliação dos
funcionários responde por 67% do cálculo da média final. Segundo o CEO (diretor executivo,
na sigla em inglês) do Great Place to Work, Ruy Shiozawa, a análise do ambiente corporativo
brasileiro na última década mostra que a forma de as empresas tratarem a presença feminina
nos postos de trabalho mudou. "Os gestores das melhores empresas passaram a associar a
mulher com competências que são valorizadas pelas organizações", afirmou. As empresas
reconhecem que as profissionais têm a capacidade de lidar com diferentes perfis de pessoas,
com situações adversas e estão empenhadas em inspirar e motivar as equipes, o que em um
momento de crise é altamente positivo."Sabemos, inclusive, que as empresas mais produtivas
e lucrativas são as que cuidam dos colaboradores - e as mulheres sabem gerir com maestria
esse cuidado", disse Shiozawa, que ainda acrescentou que, especialmente em tempos de crise,
as habilidades das mulheres têm sido valorizadas pelas organizações.
A maior ascensão da mulher no mercado de trabalho e o maior comprometimento com
o desenvolvimento de sua carreira tem ajudado na diminuição das barreiras da sociedade e
organizacionais. Visto que, a mulher tem sido como uma importante força de crescimento
econômico, mas ainda encontra dificuldades em organizações tradicionais.
As características básicas dessa imagem originária vão tender a sempre se superpor à
outra, sendo vistas como barreiras e limitações a uma adequada inserção da mulher no
trabalho, em especial no mundo industrial, que continua sendo visto como basicamente
masculino. O crescimento de formas alternativas de gerenciamento de carreira pessoal,
mostrou-se, no caso da mulher, apenas uma forma de diminuir o preconceito e questões
discriminatórias sociais ainda bem latente na realidade do mercado de trabalho. De modo
geral, a menor remuneração em relação ao trabalho desenvolvido pelo homem e o tipo de
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trabalho ao qual são orientadas fazem diferença significativa ainda nos dias de hoje, e a
escolha por carreiras alternativas pode ser uma forma de driblar esse problema.
4.3 – Organizações que valorizam a mulher
A Sophia Mind, empresa de inteligência de mercado do grupo Bolsa de Mulher,
realizou uma pesquisa em setembro do ano de 2011 com 465 entrevistadas, entre 25 e 50 anos
e nível superior completo, funcionárias do setor público ou privado de todo o Brasil.
Para as entrevistadas, a empresa ideal não é a que paga o melhor salário apenas. Ela
deve respeitar a qualidade de vida de suas funcionárias, já que ser empregada de uma empresa
é apenas um dos muitos papéis que a mulher contemporânea desempenha no seu dia-a-dia.
Oitenta e quatro por cento das entrevistadas disseram que as atividades profissionais não
anulam as domésticas. Quando questionadas sobre os critérios para escolher uma empresa
para trabalhar, elas atribuem um peso maior às oportunidades de crescimento e à valorização
da carreira do que às vantagens financeiras. Já quando se trata de benefícios oferecidos, 63%
delas citaram o aconselhamento de carreira como o principal fator de retenção em uma
empresa. Os demais benefícios têm pesos diferentes, de acordo com o momento pessoal de
cada uma.
Plano definido de cargos e salários (59%), stock options (50%) e prioridade no
recrutamento interno (47%) têm peso maior para reter mulheres sem filhos, enquanto sala de
aleitamento (54%), berçário (50%), programas sociais e ambientais (49%) e a possibilidade de
trabalhar em casa (41%) agradam mais àquelas que são mães. Em relação à nota que atribuem
ao quadro de benefícios oferecidos pelas empresas em que trabalham hoje, em uma escala de
um a dez, a média foi 5,3. Apenas 7% delas deram notas nove ou dez a suas empresas,
enquanto 10% deram nota zero ou um.
Foi observado também um desencontro sobre alguns benefícios que as mulheres
gostariam de ter e o que as empresas onde atuam oferecem. 93% delas gostariam de ter bolsa
de estudos, mas apenas 22% das entrevistadas possuem o benefício; 86% delas gostariam de
ter um horário de trabalho flexível, mas apenas 37% podem usufruir disso; 75% delas
gostariam de ter auxílio educação para os filhos, mas apenas 11% das entrevistadas o têm; e
72% valorizam programas de prevenção a doenças, e eles só ocorrem para 38% das mulheres
pesquisadas.
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De uma forma geral, elas avaliam que as mulheres são mais sensíveis, melhores nas
relações pessoais e priorizam o trabalho em equipe. 66% delas também acreditam que se uma
mulher ocupasse o maior cargo da empresa onde trabalham, ela brigaria mais pela qualidade
de vida, benefícios e direitos das funcionárias.
Em pesquisa recente, a revista Você S/A listou as 40 Melhores Empresas Para a
Mulher. Confira abaixo as iniciativas das empresas brasileiras que estão entre as melhores
para a mulher trabalhar:
 Laboratório Sabin: O Laboratório Sabin é o maior da região Centro-Oeste,
com unidades no Distrito Federal e nos estados de Goiás, Bahia, Minas Gerais,
Amazonas e Tocantins. Fundado por duas mulheres, Janete Vaz e Sandra
Costa, em 1984, é conhecido no Brasil não apenas pela qualidade, agilidade e
exatidão nas análises, mas também por figurar na lista das 100 melhores
empresas para se trabalhar no Brasil e na América Latina, segundo o ranking
da Great Place to Work Institute (GPTW) e Revista Exame - Você S/A. Nele a
mãe-funcionária pode optar pela transferência para uma unidade mais próxima
da residência, após a licença-maternidade;
 Chemtech – A Siemens Business: Com sede no Rio de Janeiro, a Chemtech
conta com mais seis escritórios distribuídos pelo país (Belo Horizonte, São
Paulo, Salvador, Porto Alegre, Vitória e Natal), além de estar presente em
Manaus e Recife. Internacionalmente, a empresa conta com representações na
Alemanha, EUA e Abu Dhabi. Hoje, a equipe Chemtech é composta 1.300
funcionários, das mais diversas áreas, graduados e especializados nas melhores
instituições do Brasil e do mundo. A Chemtech é reconhecida pelas práticas de
RH e gestão diferenciadas. A empresa já conquistou títulos como os de Melhor
Empresa para se Trabalhar no Rio, Brasil e América Latina e de Empresa mais
Inovadora do Brasil. E é líder em tecnologia no Brasil. Ela adota a licençamaternidade de seis meses, mesmo antes da aprovação no Congresso Nacional
- e oferece um horário flexível que começa com quatro horas diárias de
trabalho e passa a seis horas, no período de adaptação da licença-maternidade;
 AES Eletropaulo: A AES Eletropaulo é a maior distribuidora de energia
elétrica em consumo e faturamento da América Latina. Em 2010, chegou à
marca de 6,1 milhões de clientes, atingindo o número de 16,5 milhões de
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pessoas atendidas. Sua área de concessão abrange 24 municípios da região
metropolitana de São Paulo, inclusive a capital, onde se localiza a sede
administrativa. Ela custeia todas as despesas da funcionária com babá ou
creche até o sexto mês de vida do bebê;
 Advise Brasil: A Advise do Brasil é uma empresa de tecnologia da informação
essencialmente diferente que fornece soluções para tornar o trabalho de
escritórios de advocacia e departamentos jurídicos mais ágil e descomplicado.
São sistemas robustos e relevantes, projetados para suprir a demanda de
escritórios de todos os portes permitindo que a rotina diária seja realizada com
eficiência e segurança. as mães-funcionárias, após a licença-maternidade,
podem optar por permanecer em casa pelo período de dez meses, trabalhando
com o sistema home office. A empresa oferece equipamentos e condições para
o desenvolvimento do trabalho em casa;
 Itaucred: A Itaucred é a parte do banco Itaú que concede crédito, por meio de
financiamento, leasing, entre outros. A empresa criou uma Sala de Apoio ao
Aleitamento Materno para facilitar a retirada e armazenamento de leite no
retorno da licença-maternidade;
 Microsoft Brasil: Microsoft é uma empresa de tecnologia que oferece
programas, servidores, entre outros para computador, é mundialmente
conhecida pela sua qualidade. Ela oferece à funcionária a possibilidade de
trabalhar em casa nos dois meses posteriores à licença-maternidade.
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5. Considerações Finais
O mundo da mulher passa por uma enorme transformação. Nos últimos 30 anos, as
mulheres ganharam muito mais liberdade do que ao longo de toda a sua história. A elevação
do seu nível educacional e a redução do tamanho da família - além das necessidades
econômicas de contribuir para o orçamento familiar – fizeram da mulher um elemento
fundamental no desenvolvimento das nações.
A evolução das mulheres no mundo do trabalho fez com que suas características
fossem se alterando, passando a ocuparem postos de trabalho tidos como masculinos. A forte
entrada das mulheres nas universidades produziu um impacto nas carreiras profissionais de
prestigio, onde antes predominavam os homens. Hoje elas estão ocupando postos cada vez
mais elevados em empresas, e estão se inserindo de forma consistente nas carreiras técnicas e
científicas.
Porém todas essas reestruturações que se seguiram no mundo do trabalho com relação
às mulheres, continuaram produzindo uma segregação por gênero, ou seja, mesmo as
mulheres possuindo as mesmas características profissionais que os homens, elas continuam
recebendo menores salários. Contudo, com a atual diminuição dessa diferença de renda, e
pelo fato das empresas estarem cada vez mais procurando e valorizando os atributos que as
mulheres podem oferecer às organizações, a tendência é que esse abismo continue a diminuir
e a mulher conquiste mais um marco histórico em sua longa luta pela igualdade.
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Introdução
O mundo atual está sempre em processo de mudança. A sociedade está cada vez mais
globalizada e com acesso cada vez maior à informação. Nesse contexto, as empresas estão se
tornando mais competitivas, éticas e sustentáveis para justamente conseguirem sobreviver no
mercado e atingir seus objetivos. Diante disso, devido às rápidas e intensas transformações na
sociedade contemporânea, se passou a exigir cada vez mais das pessoas, principalmente no
ambiente de trabalho. Com isso, tanto as pessoas quanto as organizações tomaram consciência
da atenção ao bem estar individual e coletivo.
Partindo dessa ideia, o estudo voltado para a gestão de pessoas se torna ainda mais
necessário, visto que as organizações são compostas por pessoas. Gestão de pessoas se baseia
na administração de recursos humanos, sendo uma associação de habilidades, métodos,
políticas, técnicas e práticas definidas com o objetivo de administrar os comportamentos
internos e potencializar o capital humano.
Dessa forma, se torna essencial a atenção das empresas e empregadores em relação ao
bem estar do trabalhador, com o objetivo de melhorar os ambientes trabalhistas, propiciando o
desenvolvimento de seus colaboradores, para justamente aumentar a produtividade, os
rendimentos, a qualidade de vida no trabalho bem como a saúde de seus empregados.
As novas tendências na administração dos recursos humanos e força de trabalho
contemplam mudanças importantes nos esquemas tradicionais de estilos de direção,
hierarquias, participação e processos internos de comunicação das organizações produtivas
tendentes a favorecer um clima organizacional melhor e que propicie o desenvolvimento,
superação e bom desempenho de seus trabalhadores.
Devido a isso, é importante analisar a saúde dos indivíduos e seu bem estar dentro das
organizações, os quais tem ligação direta com seus costumes, com as atividades diárias que
desempenham, com o aspecto laboral, com a qualidade de todos os fatores que envolvem sua
rotina e suas relações trabalhistas. Todos esses fatores são fundamentais para ter uma boa
saúde e mantê-la no tempo.
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Além disso, é importante ressaltar que nesse contexto, os líderes têm papel fundamental
como fonte de promoção do bem estar de seus funcionários, pois eles têm a capacidade de
influir de maneira positiva na sustentabilidade da boa saúde de seus
empregados, através de práticas saudáveis, da administração das doenças ocupacionais e da
qualidade em seu papel de gestores. Assim, bons líderes, conscientes das necessidades de
quem trabalha com eles e dispostos a estabelecer adequadas relações de trabalho, contribuem
para um dia a dia melhor e de maior qualidade e bem estar de seus empregados, o que, por sua
vez, fortalece também sua saúde no longo prazo e lhes permite sentir-se mais satisfeitos,
motivados e comprometidos com a empresa.
Dessa forma, o estudo que será desenvolvido nesse trabalho de conclusão de curso, é a
relação do bem estar do trabalhador com a produtividade da organização, envolvendo todos os
elementos de recursos humanos, visto que a tendência do mundo corporativista nos dias atuais
é a valorização das pessoas. O trabalho será elaborado com base em referências bibliográficas
de livros e pesquisas da internet a respeito do assunto em questão. Através do
desenvolvimento do trabalho, pretende-se evidenciar o fato de quanto maior for o estado de
bem estar do trabalhador em seu ambiente de trabalho, maior será sua produtividade e a
produtividade da organização na qual está inserido.
Assim, o trabalho será baseado em três capítulos, sendo o primeiro enfatizando o bem
estar, subjetivo, psicológico, social, a satisfação geral com a vida e a influência da felicidade,
o segundo capítulo enfatizando o bem estar no trabalho, voltado para a satisfação no trabalho,
a qualidade de vida no trabalho, o envolvimento com o trabalho, o ambiente organizacional, o
bom relacionamento interpessoal, o reconhecimento profissional, e o papel das organizações
para o bem estar de seus empregados, através da promoção da motivação empresarial, do
papel do líder no ambiente de trabalho, e do controle das doenças ocupacionais e o último
capítulo baseado nas tendências atuais nas organizações relacionando o bem estar do
trabalhador com a produtividade, a qual influencia para os bons resultados da organização, a
importância da gestão de pessoas para as organizações, e a abordagem de empresas éticas
construindo valor, além de pesquisas de campo realizadas sobre o tema.
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Capítulo 1. O bem estar
1.1 Definindo o bem estar
O bem estar é um tema bastante relevante nos dias de hoje, pois cada vez mais as pessoas
estão preocupadas com seu conforto, ou seja, com o fato de se sentirem bem em todos os
aspectos de suas vidas.
A noção de bem estar faz referência ao conjunto daquelas coisas que são necessárias para
viver bem. Dinheiro, saúde, tempo, trabalho, familia são alguns dos fatores que constituem o
bem estar de uma pessoa. O dinheiro, para satisfazer as necessidades materiais, a saúde, para a
pessoa continuar em um bom estado físico, mental e social, o tempo, ligado ás questões de
lazer e relações afetivas harmoniosas, o trabalho, para suprir necesssidades de uma vida
estável, familia, para a construção de um vínculo afetuoso, entre outros fatores.
Tendo em conta que o conceito de bem é subjetivo, o bem estar representa diferentes
coisas dependendo do sujeito em questão. Algumas pessoas podem dar maior importância ao
fator econômico, por exemplo, associando o bem estar com o fato de ter um automóvel
renomado, uma televisão de plasma ou ainda uma roupa de marca, enquanto outras pessoas
associam mais o bem estar com a questão de religiosidade ou espiritualidade, ou seja, em estar
em paz consigo mesmo.
Entende-se por saúde o estado de completo bem estar físico, mental e social. Por isso, a
nível geral, o bem estar é o estado de uma pessoa que permite o bom funcionamento da sua
atividade psíquica e somática.
De acordo com o site do portal eletrônico da saúde a palavra “saúde” representa “a
harmonia de alguns fatores importantíssimos da vida humana, como equilíbrio físico, mental,
espiritual, social e econômico. O equilíbrio físico é o que, em geral, é chamado de ausência de
patologia física. O equilíbrio mental esta inserido no equilíbrio do fator psicológico, de saber
estar em controle emocional, de estar saudável em termos mentais, em suas necessidades de
evoluir, enfim de tudo que se relaciona com a conduta psicológica”.
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Em psicologia, o significado de bem estar designa a parte subjetiva da saúde mental, em
oposição a sua parte objetiva (ausência de transtorno mental). Esse aspecto subjetivo da saúde
mental se apresenta como um conjunto hierárquico de disposições, que são formuladas a
partir da concepção de bem estar para cada indivíduo.
Jens Asendorpf (2004) sugere a seguinte idéia: em um primeiro nível o bem estar se
desdobra em uma componente cognitiva chamada de satisfação com a vida e uma componente
afetiva chamada felicidade. Assim, uma pessoa pode pensar ou saber que está bem mas não se
sentir bem. A componente afetiva desdobra, por sua vez, uma tendência da pessoa a ter
experiências com sensações positivas (afetividade positiva) e uma tendência a ter experiências
com sensações negativas (afetividade negativa). Essas duas disposições são independentes, de
forma que há pessoas tanto com uma afetividade geral baixa, ou seja, que raramente
experimentam tanto sensações positivas como negativas, quanto com uma afetividade geral
alta e assim frequentemente experimentam sensações tanto positivas quanto negativas.
Afetividade negativa e positiva não referem se, no entanto, apenas à frequência de tais
experiências, mas sim à sua intensidade, pois cada uma é composta de duas disposições
distintas. Assim, uma alta afetividade positiva está ligada a um alto nível de extroversão
enquanto um alto nível de afetividade negativa está em correlação com um alto nível de
nervosismo. Além disso, é importante observar que essas duas disposições não se referem à
experiência de sensações positivas ou negativas em uma determinada situação, mas a uma
tendência estável característica da pessoa que se mostra em diferentes situações.
Já Ryff e Keyes (1995) propuseram uma outra hierarquia de disposições ligadas ao bem
estar. Segundo eles, existem seis fatores que possibilitam o entendimento profundo do bem
estar que são:


Autoaceitação: ação ou resultado de aceitar a própria forma de ser, a própria
personalidade, os próprios defeitos, qualidades etc.;



A sensação de se ter controle sobre o ambiente: estar interado com os acontecimentos
do seu ambiente relacional;



A sensação de se viver uma vida cheia de sentido: ter motivos para viver;



A busca de crescimento pessoal: buscar oportunidades de desenvolvimento pessoal;



Relações sociais positivas: ter boas relações com os outros;
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Autonomia: ligada à independência, à liberdade ou autossuficiência;

Dessa forma, o conjunto desses seis fatores é o ponto de partida para que cada pessoa
analise seu próprio bem estar e formule suas expectativas e objetivos.
1.2 Bem estar subjetivo
Como já foi falado o conceito de bem é caracterizado por ser um conceito subjetivo. A
subjetividade é entendida como o espaço íntimo do indivíduo (mundo interno) com o qual ele
se relaciona com o mundo social (mundo externo), resultando tanto em marcas singulares na
formação do indivíduo quanto na construção de crenças e valores compartilhados na
dimensão cultural. Assim, a subjetividade é o mundo interno de todo e qualquer ser humano
sendo este mundo interno composto por emoções, sentimentos e pensamentos.
Dessa forma, o bem estar subjetivo é avaliado pelas próprias pessoas, considerando suas
próprias reações cognitivas e emocionais para o que lhe tem sucedido na vida. Tem sido
constatado que numa mesma cultura ocorrem normalmente variações nas crenças, valores e
objetivos das pessoas, e que estas variações afetam a avaliação subjetiva de uma mesma
situação (DIENER; SCOLLON; LUCAS, 2003). Assim, diversas pessoas podem, portanto,
avaliar uma mesma situação de maneira muito diferente, em função das suas expectativas
próprias de vida, de seus valores e de suas experiências.
Outra análise do conceito de bem estar subjetivo é que ele é composto por três dimensões:
satisfação geral com a vida, afetos positivos e afetos negativos. Logo, um nível de bem estar
subjetivo é considerado adequado quando há elevada satisfação com a vida, alta frequência de
experiências emocionais positivas e baixas frequências de experiências emocionais negativas.
(SIQUEIRA; PADOVAM, 2004).
1.3 Bem estar psicológico
O bem estar psicológico representa a avaliação subjetiva que os indivíduos fazem das suas
vidas, incluindo conceitos como a satisfação com a vida, a felicidade, as emoções agradáveis,
os sentimentos de realização pessoal e de satisfação com o trabalho e a qualidade de vida, em
detrimento de sentimentos negativos e desagradáveis (Ferreira, 2007, p. 1).
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Para abordar esse conceito deve se analisar de uma melhor forma as seis dimensões
propostas por Ryff, as quais também estão relacionadas com o bem estar psicológico que são
justamente: a auto aceitação, as relações positivas com os outros, o domínio do ambiente, a
autonomia, o propósito de vida e o crescimento pessoal (RYFF, 1989). Assim, estas seis
dimensões psicológicas articulam tipos de desafios específicos que são:


O domínio da auto aceitação, o qual compreende sentir-se bem consigo mesmo até
nos momentos em que se tem consciência de suas próprias limitações;



Relacionar-se positivamente com os outros, que significa a habilidade de se
desenvolver e de manter relações interpessoais cordiais e de confiança com as pessoas
à sua volta;



O domínio do ambiente, o qual consiste na capacidade de modelar seu ambiente para
que possam ser atendidas as necessidades e desejos pessoais;



A autonomia, que significa senso de autodeterminação e de autoridade pessoal;



O propósito de vida, o qual é entendido como a capacidade de saber encontrar
significado nos seus desafios e esforços;

 Crescimento pessoal, que se baseia no fato de que se deve aproveitar ao máximo seus
talentos e suas oportunidades.
Dessa forma, é importante que as pessoas façam reflexões de suas vidas, pois tendo essa
visão a pessoa consegue se analisar em processos de conflitos, angústia, sofrimento, medos, e
buscar um suporte para que ela consiga encontrar os possíveis caminhos para poder se
desenvolver e superar os obstáculos que forem aparecendo. Assim, tendo um bom
entendimento de sua vida, a pessoa pode desenvolver coisas positivas dentro de sí mesma
como: aumento de auto-estima, segurança em suas decisões, desenvolvimento pessoal,
autonomia, equilíbrio e estabilidade emocional.
1.4 Bem estar social
O bem estar social é a avaliação da situação e funcionamento de uma pessoa na sociedade.
Portanto, além do bem estar subjetivo e psicológico, tem-se constatado a importância de
avaliar a qualidade de vida das pessoas com base em critérios sociais (KEYES, 1998). As
pessoas estão encaixadas em estruturas sociais e comunidades, e estão se defrontando com
incontáveis desafios e tarefas sociais. Por isso, a saúde social é um tema relevante para a
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sociologia, e observa-se que há diversas dimensões de saúde positivas sendo abordadas neste
campo de conhecimento, como integração, coesão social e interdependência (KEYES,1998).
Keyes (1998) também propôs alternativamente indicadores de bem estar social, que
podem ajudar a compreender os processos psicológicos que ocorrem no nível individual e
social das pessoas. As dimensões são: integração social, aceitação social, contribuição social,
realização social e coerência social, as quais são descritas a seguir:
 Integração social: corresponde à avaliação da qualidade do relacionamento de uma
pessoa com a sociedade e a comunidade. Indivíduos saudáveis sentem que fazem
parte da sociedade. A integração é avaliada pelo grau com que uma pessoa sente ter
algo em comum com outros da sua realidade social (isto é, sua vizinhança), bem como
até que ponto ela sente que pertence a sua comunidade e sociedade. A integração
social deriva das concepções de coesão social conforme tratada por Durkheim, que vê
coordenação social e saúde como reflexo das conexões dos indivíduos entre si através
de normas e indicam sua afeição pela sociedade (DURKHEIM, 1951 apud KEYES,
1998).
 Aceitação social: é a apreensão da sociedade por meio do caráter e qualidades de
outras pessoas. Indivíduos que demonstram aceitação social confiam nos outros,
pensam que os outros são capazes de gentileza, e acreditam que as pessoas podem ser
diligentes. Pessoas que têm aceitação social possuem visões favoráveis da natureza
humana e sentem-se confortáveis com outros. A aceitação social é o análogo social da
aceitação pessoal: pessoas que sentem bem sobre suas personalidades e aceitam tanto
os aspectos bons e ruins de suas vidas exemplificam boa saúde mental (KEYES,
1998).
 Contribuição social: é a avaliação de valor social de uma pessoa. Inclui a crença de
que uma pessoa é um membro vital à sociedade, com alguma coisa de valor para dar
ao mundo. A contribuição social reflete em que grau as pessoas sentem que alguma
coisa que elas façam no mundo é valorizada pela sociedade e que contribuem para o
bem comum. Alienação é a contrapartida à diminuição do valor percebido de pessoa
por sua vida e atividades do dia-a-dia (KEYES, 1998).
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Realização social: é a avaliação do potencial e da trajetória da sociedade. É a crença
na evolução da sociedade e o senso de que a sociedade tem potencial que está sendo
realizado através de suas instituições e cidadãos. Pessoas saudáveis são esperançosas
quanto às condições e futuro da sociedade, e podem reconhecer o potencial delas.
Pessoas socialmente saudáveis podem vislumbrar que elas, e pessoas como elas, são
beneficiários potenciais do crescimento social. Paralelamente à autodeterminação, a
realização social tem o sentido de que a sociedade controla o seu destino. O foco na
realização no potencial social é semelhante à felicidade e ao crescimento pessoal
(KEYES, 1998).

 Coerência social: é a percepção de qualidade, organização e operação do mundo
social, e inclui uma preocupação de saber sobre o mundo. Pessoas saudáveis não só
se preocupam sobre o tipo de mundo em que vivem, mas também sentem que elas
podem compreender o que está acontecendo ao seu redor. Tais pessoas não se
enganam que não vivem num mundo perfeito, elas mantêm e promovem o desejo de
que a vida tem sentido. É um conceito análogo ao de ter sentido na vida
(MIROWSKY; ROSS, 1989 apud KEYES, 1998), e envolve avaliações que a
sociedade é discernível, sensível e previsível. Psicologicamente, indivíduos saudáveis
veem suas vidas pessoais como significativas e coerentes (RYFF, 1989). O senso de
coerência pessoal, de acordo com Antonosvsky (1994 apud KEYES, 1998), diz
respeito ao fato de as pessoas manterem a coerência mesmo quando enfrentam os
imprevisíveis e traumáticos eventos da vida.
Dessa forma, percebe-se que os conceitos apresentados incluem elementos que
contribuem para o funcionamento ótimo de uma pessoa, com o desejo de crescer
continuamente, e tem, portanto, a mesma orientação da psicologia positiva. Por exemplo, a
realização social, captura as ideias de crescimento e desenvolvimento (KEYES, 1998). Da
mesma maneira, o elemento da realização social tem paralelo com a realização do potencial
humano. A aceitação social de outros poderia ser a contrapartida social da auto aceitação
(KEYES, 1998). Também apresenta paralelo com a dimensão auto aceitação do conceito do
bem estar psicológico, proposto por Ryff (1989). Estes exemplos sugerem que a abordagem
do bem estar social contempla domínios tanto do bem estar subjetivo quanto do bem estar
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psicológico. Assim, as diversas teorias apresentadas, o bem estar subjetivo, o bem estar
psicológico e o bem estar social, permitem melhor compreensão do bem estar das pessoas.
Keyes (2000) cita que as doenças mentais, como depressão, custam muito às nações,
organizações e indivíduos. Logo, a promoção do bem estar dos empregados tem confirmado
melhorias de produtividade e de rentabilidade. Por sua vez, empresas que são produtivas e
rentáveis, e que têm capacidade de reter os empregados, são capazes de manter, e até de
promover, a saúde deles no ambiente de trabalho. Nesta linha de pesquisa foi proposta uma
abordagem de bem estar composto das dimensões de satisfação no trabalho, de envolvimento
no trabalho e de comprometimento organizacional afetivo (SIQUEIRA; PADOVAM, 2004).
1.5 Satisfação geral com a vida
A satisfação geral com a vida envolve uma avaliação realizada em longo prazo
(KEYES; SHMOTKIN; RYFF, 2002). Trata-se de julgamentos amplos da sua vida como um
todo e em domínios específicos como o casamento e o trabalho (DIENER, 2000). Dessa
forma, a satisfação geral com a vida pode ser avaliada em diversos aspectos como recreação,
amor, casamento, amizade, e assim por diante. Logo, pessoas que consideram suas vidas boas
nos níveis pessoal e profissional, são pessoas que estão satisfeitas com sua vida, apesar de
todos os desafios que vão surgindo. Além disso, é importante lembrar que estas pessoas
conseguem tirar proveito de todas as situações conflitantes de uma maneira positiva para
justamente conseguir enfrentar os obstáculos e desafios que aparecem ao longo de suas vidas.
1.6 Influência da felicidade
O conceito de felicidade é definido por ser um estado durável de plenitude, satisfação e
equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude estão ausentes. Abrange um
conjunto de emoções ou sentimentos que vai desde o contentamento até a alegria intensa. A
felicidade tem, ainda, o significado de bem estar espiritual ou paz interior. Existem diferentes
abordagens ao estudo da felicidade, pela filosofia, pelas religiões ou pela psicologia. O homem
sempre procurou a felicidade. Filósofos e religiosos sempre se dedicaram a definir sua
natureza e que tipo de comportamento ou estilo de vida levaria à felicidade plena. Além disso,
é importante ressaltar que a felicidade também pode ser analisada no âmbito das visões
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econômicas, através do fato de quando uma pessoa possui recursos ecônomicos e financeiros,
ela se encontra num estado de felicidade.
O significado primário de "felicidade" em várias línguas europeias envolve sorte, acaso ou
acontecimento. O significado na filosofia grega, no entanto, refere-se principalmente à ética.
Aristóteles conceitua a felicidade como sendo o propósito da vida, ou seja, o único objetivo e
fim da existência humana e é atingida quando o homem se liberta dos males terrestres.
Aristóteles afirmou que a felicidade, também vista como estar bem e fazer o bem, é a única
coisa que os seres humanos desejam para si próprios, ao contrário de riqueza, saúde, honra, ou
amizade. Ele observou que os homens procuravam riquezas, honra, ou saúde, não só para seu
próprio bem, mas também para ser feliz.
A felicidade é característica de uma boa vida, ou seja, uma vida em que a pessoa preenche
a natureza humana em uma excelente forma. As pessoas têm um conjunto de propósitos que
são tipicamente humanas, os quais pertencem à natureza. A pessoa feliz é virtuosa, ou seja,
tem habilidades excepcionais e tendências emocionais que lhe permite cumprir e alcançar
seus objetivos.
Daniel Gilbert, professor de psicologia da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos,
que estuda a felicidade há mais de duas décadas, comenta a sensação de bem estar: “É difícil
dizer o que é, mas sei quando eu a vejo. É simplesmente se sentir bem”. Em suas pesquisas e
livros sobre o tema, Gilbert mostra que as pessoas têm medo de não perceber a felicidade em
seu dia-a-dia, comenta ainda que “a felicidade não é uma sensação eterna, é um estado de
êxtase, daquele que se atinge nos momentos de extremo prazer”.
Assim, Gilbert comenta que “estar feliz ou triste é uma forma de ir e vir. Apesar de
difíceis, os processos de infelicidade também funcionam como um momento para amadurecer,
pensar e repensar as atitudes e os projetos de vida”.
Segundo o psicólogo israelita Daniel Kahneman, da Universidade Princeton, nos Estados
Unidos, “as pessoas passaram a julgar a felicidade não pela situação atual, mas sim pela
perspectiva de melhorar de vida no futuro”.
Assim, a felicidade não é permanente porque não dá para estar bem o tempo todo. Mas
também não precisa ser uma eterna projeção.
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Além disso, é importante considerar, dentro da análise do conceito de felicidade, a ideia
da alegria de viver, ou seja, deve se compreender que dentro das pessoas, há uma inteligência
enorme, simples e natural que sabe sempre o que fazer e para onde ir. É preciso não bloqueála, mas sim deixá-la fluir, para que justamente as pessoas tenham consciência de seguir o
melhor caminho. Ao ouvirem e acolherem tudo o que surgem nelas mesmas como: tristeza,
alegria, sentimentos bons ou ruins, sem preconceitos, sem bloqueios e sem oposições, as
pessoas conseguem justamente descobrir o contato com seu espaço interior e sua essência.
Assim, observar os incômodos e as inquietudes que invadem o espaço interior e acolher tudo
o que é lhes são passados e percebidos, como o que elas gostam e o que não gostam é o
caminho ideal para estarem bem com elas mesmas e conseguirem sentir-se felizes e satisfeitas
com suas vidas.

De acordo com pesquisas realizadas por professores da Fundação Getúlio Vargas, o Brasil
tem iniciado estudos para medir a felicidade, através de um modelo de índice de Felicidade
Interna Bruta adaptada justamente à realidade brasileira. Assim, eles ressaltam que o
crescimento econômico tem grande influência para fazer um país feliz, porém não é o único
fator que contribui para o bem estar da população brasileira. Os fatores que contribuem para a
chamada felicidade interna bruta são liberdade individual, família estável e boa saúde. O
assunto é um tema bastante pertinente nos dias de hoje, e ganha força no evento no evento da
Rio+20, realizada pela ONU sobre o desenvolvimento sustentável.
Assim, de acordo com o “Relatório da Felicidade Global” coordenado pela economista
Jeffrey Sachs, especialista em combate à pobreza, o Brasil ocupa o 25º lugar no ranking dos
países mais felizes do mundo. Tal relatório foi feito com base em pesquisas de opinião feitas
em 150 países e descreve exemplos onde a felicidade começa a ser medida. Composto por 33
indicadores, a Felicidade Interna Bruta do país avalia justamente o equilíbrio entre trabalho e
horas de sono, por exemplo. Com isso, medir o bem estar das pessoas ganha importância à
medida que crescem as críticas ao PIB (Produto Interno Bruto) como indicador de progresso
de cada país.
O economista Eduardo Giannetti, do Insper São Paulo, comenta: "pensava-se que o
aumento da renda traria felicidade, mas descobriu-se que ganhos adicionais não se traduzem,
necessariamente, em bem-estar subjetivo".
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Aspectos como educação, saúde, renda, violência e uso do dinheiro devem aparecer no
índice brasileiro, o qual, de acordo com o professor, Gallo da Fundação Getúlio Vargas, não
vai demorar muito para que o Brasil tenha seu índice. Tal índice servirá de auxílio para o
governo na formulação de políticas públicas. Segundo Mendes, outro renomado professor da
Fundação Getúlio Vargas, o principal objetivo é que a Felicidade Interna Bruta seja
complementar a indicadores como o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e o índice de
Gini, que mede a desigualdade social. Dessa forma, Mendes comenta que se deve entender
quais são os fatores determinantes do bem estar dos brasileiros.
Assim, a necessidade de se analisar a felicidade se faz necessária para justamente se ter
um melhor entendimento do conceito de bem estar. Portanto, pelo fato da felicidade ser
definida como a predominância da frequência de ocorrência de experiências emocionais
positivas sobre as negativas, surge a ideia da qualidade de vida baseada justamente no
conceito de bem estar subjetivo, explicitado pelas experiências subjetivas da vida, que tem
como objetivo central o entendimento da avaliação que as pessoas fazem de suas vidas, como
a felicidade, a satisfação, o estado de espírito, o afeto positivo, entre outros fatores.
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Capítulo 2. O bem estar no trabalho e o papel das organizações
2.1 Bem estar no trabalho
O dicionário do pensamento social do século XX define trabalho com sendo “o esforço
humano dotado de um propósito, o qual envolve a transformação da natureza através do
dispêndio de capacidades físicas e mentais”. O lugar do trabalho representa uma parte muito
significativa na vida das pessoas, pois é nesse espaço que elas passam a maior parte do seu
tempo. Justamente por esse motivo, é que deve se dar importância não só para a prevenção de
doenças decorrentes do trabalho como também procurar promover o bem estar das pessoas
neste ambiente. Tem-se constatado que os empregadores manifestam interesse crescente no
bem estar no trabalho, uma vez que isso afeta positivamente o desempenho no trabalho
(HARTER et al., 2003).
Siqueira Padovam desenvolveu o conceito de bem estar no trabalho em 2004, o qual é
constituído de três dimensões: satisfação no trabalho, envolvimento com o trabalho, e
comprometimento organizacional afetivo. Dessa forma, ele enfatiza a ideia de que a satisfação
no trabalho diz respeito à questão da orientação afetiva dos empregados em relação a um
trabalho específico, o envolvimento com o trabalho está relacionando ao fato do quanto você
se compromete com o seu trabalho e o comprometimento organizacional afetivo, por sua vez,
se refere a uma avaliação mais ampla da extensão que o empregado faz, em como ele se
identifica e procura se envolver na organização (ROTHBARD; PHILLIPS; 28 DUMAS;
2005). É importante ressaltar que o envolvimento e a satisfação com o trabalho são vínculos
afetivos do indivíduo em relação a seu trabalho, enquanto que o comprometimento
organizacional afetivo está relacionado à organização onde trabalha (SIQUEIRA;
PADOVAM, 2004). Harter et al. (2003) afirma que uma força de trabalho saudável é
constituída de sentimentos positivos no trabalhador, resultando em empregados mais felizes e
produtivos dentro da organização. Além disso, deve se considerar também a ideia de que o
bem estar no trabalho pode ter efeitos que ultrapassam os limites da organização, afetando a
própria família ou comunidade onde vivem. Muitos dos empregados derivam do seu trabalho
os propósitos deles mais importantes a conquistar na vida, e mesmo a própria identidade. Nele
dedicam uma parte bastante significativa de seu tempo e por todos estes motivos se
compreende a razão de muitos estudos sugerirem forte correlação entre satisfação no trabalho
e satisfação com a vida (HELLER; WATSON; ILIES, 2004).
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Dessa forma, o bem estar no trabalho é essencial para que a rotina das pessoas seja mais
confortável e produtiva. Muitas empresas ainda não compreenderam que ter um ambiente
agradável e alegre para seus funcionários trabalharem só aumenta a produtividade e a
satisfação, mas outras por sua vez, fazem com que isso seja uma das metas da empresa, por
justamente acreditarem que trabalhar em uma empresa onde o ambiente é agradável e o bem
estar dos funcionários está em primeiro lugar só faz com que seus colaboradores tenham mais
e mais vontade de produzir e ser eficiente.

2.2 Satisfação no trabalho
Como já foi falado, o trabalho exerce grande influência na vida das pessoas, por estar
relacionado a uma atividade que o homem executa.
Os trabalhadores devem estar satisfeitos com as tarefas que realizam em seu ambiente de
trabalho para que possam contribuir para o sucesso das organizações da melhor maneira
possível.
McGregor em 1973 disse a seguinte frase: “Todo o comportamento humano é voltado
para a satisfação das necessidades humanas, do nascimento até a morte, o individuo está
empenhado em constantes tentativas de satisfazer suas necessidades variadas, complexas e
algumas conflitantes. Qualquer comportamento é uma resultante de forças que surgem parte
de seu interior e parte do meio ambiente em que vive”.
Assim, conclui-se que a satisfação no trabalho é baseada num conjunto de sentimentos
favoráveis ou desfavoráveis com os quais os empregados veem seu trabalho. Porém é
importante entender que a satisfação no trabalho é um conceito que se refere ás atitudes de um
único empregado, mas que também pode se referir ao nível geral de atitudes dentro de um
determinado grupo de uma determinada empresa.
Segundo Locke (1976), a satisfação no trabalho é o estado positivo ou de prazer, resultado
da avaliação positiva do trabalho de um indivíduo.
Diante disso, para entender melhor o conceito da satisfação no trabalho, deve se ressaltar
que a satisfação no trabalho faz parte do clima organizacional que está dentro de uma cultura
organizacional.
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2.3 Qualidade de vida no trabalho
Segundo a Organização Mundial da Saúde, qualidade de vida é um conceito baseado no
conjunto de percepções individuais de vida no contexto dos sistemas de cultura e de valores
em que vivem as pessoas, e em relação a suas metas, expectativas, padrões e preocupações.
A qualidade de vida no trabalho proporciona uma maior participação por parte dos
funcionários em relação á organização onde trabalha, criando um ambiente de integração com
superiores, com colegas de trabalho, com o próprio ambiente de trabalho, visando sempre a
compreensão das necessidades dos funcionários. É um conceito que se preocupa
principalmente com dois aspectos importantes que é o bem estar do trabalhador e com a
eficácia organizacional. Através da necessidade das empresas de se tornarem mais
competitivas no mercado para justamente atingirem vantagens competitivas, a busca
incessante da qualidade total da organização foi crescendo cada vez mais. Acompanhando
esta qualidade total também surgiu o conceito de qualidade de vida no trabalho, que está
focalizado justamente no potencial humano e no meio que convive em todos os sentidos.
Dessa forma, um programa adequado de qualidade de vida no ambiente de trabalho busca
uma organização mais humanizada e proporciona condições de desenvolvimento pessoal ao
indivíduo, onde ele possa se desenvolver e agregar valor tanto para ele quanto para a
organização em que trabalha.
A origem do movimento de qualidade de vida no trabalho ocorreu em 1950, com
o surgimento da abordagem sócia-técnica. Somente na década de 60, iniciativas de
cientistas sociais, líderes sindicais, empresários e governantes, tomaram impulsos
na busca de melhores maneiras de organizar o trabalho a fim de minimizar os efeitos
negativos do emprego na saúde e promover o bem estar geral dos trabalhadores.
Entretanto, a expressão qualidade de vida no trabalho só foi introduzida,
publicamente, no início da década de 70, pelo professor Louis Davis (UCLA, Los
Angeles), o qual desenvolveu um projeto de delineamento de cargos.
Assim, na década de 70, surge um movimento pela qualidade de vida no
trabalho, principalmente nos EUA, devido à preocupação com a competitividade
internacional e o grande sucesso dos estilos e técnicas gerenciais dos programas de
produtividade japonesa, centrado nos empregados. Foi criado baseado em uma
tentativa de integrar os interesses dos empregados e empregadores através de
práticas gerenciais capazes de reduzir os conflitos. Outra tentativa que também foi
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formulada foi baseada na promoção da motivação nos empregados, embasando
suas filosofias nos trabalhos dos autores da escola de Relações Humanas, como
Maslow, Herzberg e outros.
De acordo com Rodrigues (1994, p.76), “a qualidade de vida no trabalho tem
sido uma preocupação do homem desde o início de sua existência com outros títulos
em outros contextos, mas sempre voltada para facilitar ou trazer satisfação e bem
estar ao trabalhador na execução de sua tarefa”.
A qualidade total teve bastante influência para o desenvolvimento da qualidade
de vida no trabalho, pois das práticas anunciadas pelo sistema de controle da
qualidade total, têm-se algumas que devem ser destacadas, tais como: maior
participação dos funcionários nos processos de trabalho, ou seja, uma tentativa de
eliminação da separação entre planejamento e execução, promovida principalmente
pelos sistemas tayloristas e fordistas, descentralização das decisões, redução de
níveis hierárquicos, supervisão democrática, ambiente físico seguro e confortável,
além de condições de trabalho capazes de gerar satisfação, oportunidade de
crescimento e desenvolvimento pessoal. Assim, estas práticas representam
justamente um esforço para a melhoria das condições de trabalho e promoção do
bem estar do trabalhador nas organizações.

2.4 Envolvimento com o trabalho
Na dimensão de envolvimento com o trabalho se “investiga o grau em que a autoestima de
uma pessoa é afetada pelo seu desempenho nas tarefas que lhe são atribuídas” (LODAHL;
KEJNER, 1965 apud SIQUEIRA; PADOVAM, 2004). Lawler; Hall (1970 apud MAY;
GILSON; HARTER, 2004) definiram envolvimento no trabalho como o grau em que uma
situação de trabalho é central à pessoa e à sua identidade. Siqueira (1995) sintetiza o conceito
de envolvimento no trabalho como sendo o “grau em que este consegue ser importante e
envolvente para o trabalhador”. Variáveis como autonomia, variedade no trabalho e presença
de tarefas desafiadoras, têm sido, há muito tempo, defendidas como necessárias para a vida
das pessoas, e importantes para que haja um forte envolvimento com o trabalho (KANUNGO,
1982; VROOM; 1962 apud SNIR; HARPAZ, 2002). “Competência tem sido definida como a
capacidade de um profissional responder prontamente aos desafios com os quais se depara,
dentro de sua esfera de atribuições”(ZARAFIAN, 2001). Zarafian (2001) comenta que “para
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que um profissional possa tomar para si a responsabilidade por uma tarefa e fazê-la
adequadamente, é necessário sentir autêntica delegação por parte da sua chefia, ou seja, ele
precisa ter autonomia”. Autonomia e competência fazem parte da teoria denominada de
autodeterminação, desenvolvida por Ryan; Deci (2000), que trata de três necessidades
psicológicas universais, a necessidade de se sentir competente, autônomo e de pertencer e
fazer parte de um grupo. Esta teoria considera tais necessidades como os nutrientes essenciais
à sobrevivência, ao crescimento e à integridade das pessoas (DECI; RYAN; GAGNÉ;
LEONE; USUNOV; KORNAZHEVA, 2001). A teoria desenvolvida por Csikszentmihalyi
sobre o estado de fluxo, explica o tipo de envolvimento obtido com o trabalho quando são
atendidas muitas das necessidades humanas citadas. O estado de fluxo acontece quando as
atividades são desempenhadas com extrema concentração, ou seja, as habilidades da pessoa
estão totalmente envolvidas em superar um desafio que está no limiar de seu controle, e ela
tem feedback constante da tarefa. Csikszentmihalyi (1999) explica que isto envolve um
equilíbrio entre a capacidade para agir e as oportunidades de agir. Estados de frustração ou
tédio ocorrem respectivamente quando os desafios são grandes ou então pequenos demais em
relação às habilidades da pessoa. Sobre o desenvolvimento das pessoas no trabalho, Spreitzer;
Sutcliff; Dutton; Sonensheim; Grant (2004) disseram que “a concentração na tarefa permite às
pessoas aumentarem seu conhecimento, inclusive aprender a melhor forma de se fazer um
trabalho. O foco na tarefa, típico do estado de fluxo, propicia às pessoas humores positivos,
pelo fato de estarem realizando algo e de desfrutarem de emoções positivas trazidas pelas
interações com os colegas”.
Assim, quando os desafios são compatíveis às capacidades das pessoas, a vida se torna
significativa e se tem a sensação de que o que se faz é digno de ser feito. Csikszentmihalyi
(1999) esclarece ainda que neste estado não se experimenta inicialmente a felicidade, pois se
está concentrado na tarefa.
Estudiosos têm relatado que o envolvimento no trabalho leva o indivíduo a superar
as expectativas normais de seu desempenho no trabalho (MOORHEAD; GRIFFIN, 1995
apud NAQUIM; HOLTON III, 2002). Ryan; Deci (2000) propuseram que as necessidades
básicas de competência, de autonomia e de pertencer a um grupo precisam ser atendidas ao
longo da vida das pessoas, para que se vivencie uma contínua sensação de integridade e bem
estar. Dessa forma, o envolvimento no trabalho contribui, portanto, para que haja justamente o
bem estar no trabalho.
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2.5 Ambiente organizacional
A ideia básica de ambiente organizacional pode ser resumida como sendo tudo o que
envolve uma determinada organização, interna ou externamente. Assim, o estudo do ambiente
organizacional está voltado para as relações externas entre uma organização e outras
organizações no ambiente e para o seu próprio ambiente interno. Dessa forma, tal estudo deve
ser baseado em outros dois conceitos que são fundamentais para entender a ideia de ambiente
organizacional: o conceito de interdependência das organizações e o conceito de conjunto
organizacional. Assim, ambos constituem justamente o estudo do ambiente organizacional. A
interdependência das organizações com a sociedade se baseia na ideia de que toda
organização depende da sociedade e de outras organizações para sobreviver e se manter no
mercado, e é importante lembrar que essa interdependência pode acarretar consequências
como a mudança dos objetivos e mudanças da organização em geral ao tentarem se
compatibilizar com o meio externo. O conjunto organizacional, por sua vez, consiste na
ideia de que cada organização ou classe de organizações tem interações em seu ambiente, e
essa é a relação de todas as estruturas organizacionais, as quais se resumem na forma como as
empresas se articulam para desenvolver as suas atividades. Além disso, deve se ressaltar os
conceitos de clima e cultura organizacional que também fazem parte do ambiente
organizacional de uma empresa. Assim, o clima consiste no conjunto de propriedades
mensuráveis do ambiente de trabalho percebido, direta ou indiretamente pelos indivíduos que
vivem e trabalham em tal ambiente e que influencia a motivação e o comportamento dessas
pessoas. E a cultura por sua vez, é formada pelos valores éticos e morais, princípios, crenças,
políticas internas e externas, sistemas, e clima organizacional de cada organização. Tais ideias
são vistas como “regras” que todos os membros da organização devem seguir e adotar como
diretrizes e premissas para guiar seu trabalho. Tais conceitos são de funadamental importância
para entender e compreender o conceito de ambiente organizacional que por sua vez deve
estar voltado para a prática do bem estar dentro das organizações. Assim, as organizações
devem ter um um planejamento de gestão de pessoas eficiente, ou seja, devem identicar e
analisar as necessidades da empresa no que se refere ao capital humano e o consequente
desenvolvimento de politicas e sistemas para satirfazer tais necessidades no curto, médio e
longo prazos sempre se baseando na visão e missão da organização.
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2.6 Bom relacionamento interpessoal
Para introduzir o conceito de relacionamento interpessoal, deve se primeiro analisar o
conceito de trabalho em equipe. Trabalhar em equipe significa trabalhar com um grupo de
pessoas, criando assim um esforço coletivo para resolver um problema, ou ainda para a
realização de uma tarefa ou determinado trabalho. O trabalho em equipe é uma das principais
características das atuais gestões, e para isso é preciso investir nas relações humanas.
Devido à globalização e ao avanço de novas tecnologias da informação e de comunicação,
a valorização das pessoas que estão inseridas na organização se faz ainda mais importante e
dá-se quando sua administração consegue gerar e manter a motivação no ambiente de trabalho
desenvolvendo a habilidade da comunicação e a auto estima de cada um dos funcionários.
Isso se deve principalmente pelo fato de que qualquer organização é composta de pessoas e o
relacionamento interpessoal e social é baseado na diversidade dos seres humanos, os quais
têm suas características individuais além de seus sentimentos, desejos e receios.
Esta valorização deve ser praticada pelos líderes, independente do seu cargo dentro da
organização. Os líderes são aqueles que conseguem influenciar equipes através do seu estilo
de atuação, obtendo não só um bom desempenho, mas também o comprometimento dos
colaboradores. Tal valorização pode acontecer facilmente com a realização de reuniões, com a
prática do saber ouvir e de compartilhar ideias, com a transparência no estabelecimento de
metas e o acompanhamento das mesmas.
Quando se fala em trabalho em equipe, não pode se esquecer de mencionar os chamados
conflitos empresariais. Os principais conflitos surgem quando uma equipe é composta por
pessoas que possuem estilos e necessidades diferentes. Justamente por esse motivo é que o
líder tem que ter habilidade para conhecer individualmente quem faz parte do grupo e
proporcionar conversas e estímulos individuais, a fim de obter um bom resultado final.
Além disso, outro aspecto importante que deve se levar em consideração são as variáveis
da própria organização, em que estão inclusos o clima, a cultura e normas de cada empresa.
Dessa forma, a boa conduta da direção, o estabelecimento de uma estrutura e de uma cultura
sólidas, bem elaboradas e bem definidas influenciarão positivamente na produtividade dos
grupos, o que reflete em todos os aspectos no bom relacionamento interpessoal de todos os
colaboradores da organização. Com isso, fica evidenciado o fato de que o bom
relacionamento interpessoal exerce grande influência para o bem estar de todos os
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funcionários da organização, e que devido a isso aumentarão os índices de produtividade da
organização.
2.7 Reconhecimento profissional
Para analisar de uma melhor forma o bem estar do trabalhador nas organizações, deve se
analisar a questão do reconhecimento profissional. Esse reconhecimento acontece quando o
mercado ou até mesmo os superiores e colaboradores de uma determinada empresa,
reconhecem o trabalho e a dedicação de uma pessoa em seu ambiente de trabalho.
Um ponto relevante que deve ser analisado é que o salário deixa de ser o principal foco de
benefícios e de motivação que envolve a vida de um funcionário. Gestores admitem que o
reconhecimento profissional é um fator de estímulo muito significativo e que vem crescendo e
modificando a conduta de muitas organizações. Assim, os responsáveis pelas empresas abrem
os olhos para estas premissas, e adotam medidas voltadas a estimular um compromisso de
longo prazo de seus profissionais perante a empresa.
O corpo de colaboradores de uma empresa é reconhecido, por muitos, como seu maior
bem. Dessa forma, as companhias optaram por transformar o sucesso individual de seus
funcionários em ganho conjunto. Sistemas de recompensa não financeira e de reconhecimento
são usados com a intenção de estimular esse envolvimento, como fator de desenvolvimento e
aprimoramento. O objetivo é justamente a valorização e o incentivo da ação não só de um
funcionário, mas também de uma equipe em seu local de trabalho.
A estratégia baseada na questão do reconhecimento profissional representa um novo
conceito de liderança e relacionamento interpessoal e resulta em melhoria da qualidade e
aumento do desempenho profissional. Assim, uma das maneiras de aplicar esta técnica, é
homenagear os colaboradores delegando a escolha dos nomes aos próprios colegas de
trabalho. Outra maneira que pode ser usada é a entrega de prêmios, a qual pode ser efetuada
durante eventos que reúnam grande número de funcionários, como as convenções anuais das
companhias. Pelo fato de que muitos funcionários alegam ter se desligado de uma empresa
devido a problemas de relacionamento e falta de perspectivas de crescimento, o salário não é
o principal motivo. Cientes disso, as organizações estão investindo em benefícios voltados à
qualidade de vida e à valorização dos seus talentos.
Para a superintendente de Recursos Humanos da Credicard, Marília Maya, existe uma

62

diferença entre recompensa e reconhecimento. Maya comenta a seguinte ideia: “Somos muito
cuidadosos com isso. A recompensa está ligada ao aspecto financeiro, enquanto o
reconhecimento é muito mais simbólico e pessoal. Por isso, valorizamos o reconhecimento.
Temos uma série de ações que, combinadas a uma comunicação aberta e honesta, fazem com
que as pessoas se sintam queridas”.
Diante disso, fica nítido o fato de que quanto mais reconhecido profissionalmente o
funcionário estiver, mais estimulado e motivado estará perante a empresa e com isso
aumentará de uma maneira mais eficiente e eficaz seu desempenho, seu aprimoramento, seu
conhecimento e sua produtividade em relação à organização onde trabalha.
2.8 Promoção da motivação empresarial
Além dessas questões analisadas, outro conceito de extrema importância relacionado com
a questão do bem estar dos trabalhadores nas organizações é justamente a motivação.
A motivação é um conceito estudado em Gestão de Pessoas, que tem como significado em
psicologia, em etologia e em outras ciências humanas a condição do organismo que
influencia a direção (orientação para um objetivo) do comportamento. Em outras palavras é o
impulso interno que leva à ação.
Atualmente as organizações estão enfatizando cada vez mais o assunto sobre a motivação
pessoal. Outro conceito que pode se analisar é o de Maximiniano, o qual afirma que “a
palavra motivação deriva do latim motivus, movere, que significa mover. O seu sentido
original fundamenta-se no processo no qual o comportamento é incentivado, estimulado ou
energizado por algum motivo ou razão” Maximiniano, (2004 p. 14).
“A motivação é um aspecto intrínseco ás pessoas, pois ninguém pode motivar ninguém.
A mesma passa a ser entendida como fenômeno comportamental único e natural e vem da
importância que cada um dá ao seu trabalho, do significado que é atribuído a cada atividade
desse trabalho e que cada pessoa busca o seu próprio referencial de autoestima e
autoidentidade” (BERGAMINI, 1997, p.54).
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Portanto, motivação é pessoal, mas pode ser influenciada por objetivos e interesses
coletivos e permitem as pessoas a irem em busca de algo que possa satisfazer suas vontades e
que contribua de alguma forma para a realização de seus desejos.
Chiavenato comenta: “Para compreender o comportamento humano é fundamental o
conhecimento da motivação humana. Motivo é tudo aquilo que impulsiona a pessoa a agir de
determinada forma, isto é, tudo aquilo que dá origem a alguma propensão a um
comportamento específico” (CHIAVENATO 1982, p. 414).
Assim, através desta informação de Chiavenato, pode se verificar que na verdade o ser
humano precisa de algo que o estimule para então começar a agir em busca de um
determinado objetivo.
Montana (1999, p. 203) diz que motivação é o “processo de estimular um indivíduo para
que tome ações que irão preencher uma necessidade ou realizar uma meta desejada”.
Para Faria (1982 p. 101) “o homem é um animal permanentemente insatisfeito, lutando
sempre para conseguir algo mais que julga imprescindível à sua satisfação”.
Alguns exemplos de programas motivacionais que podem ser citados são: informar aos
funcionários o que é preciso para a realização de um bom trabalho, envolvê-los em decisões
sobre suas funções, criar e construir canais de comunicação, procurar conhecer o que os
motiva, elogiá-los quando o trabalho for bem realizado, promover reuniões destinadas a
comemorar o bom trabalho executado pelo grupo, reconhecer as necessidades de cada
funcionário, remunerá-los de forma compatível com suas habilidades, entre outras medidas.
Assim, através desses conceitos apresentados por estes autores, fica fácil entender que a
motivação é um dos fatores de extrema importância para uma organização, pois um
funcionário motivado produz mais, contribui de uma forma bem mais significativa para o
crescimento, a expansão e a sobrevivência da empresa, por justamente estar satisfeito com as
atividades que desempenha, com sua rotina de trabalho, com seus colegas de trabalho, ou seja,
com a empresa em geral na qual está inserido. Com isso, é importante considerar que a
motivação é realmente uma palavra chave dentro das relações humanas atualmente, e que as
organizações devem estar atentas com a motivação para justamente verem no trabalhador
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alguém mais do que um simples recurso produtivo e sim alguém que contribua
intelectualmente para a organização.
2.9 Papel do líder no ambiente de trabalho
O líder tem um papel de extrema importância dentro das organizações. O conceito de
liderança está relacionado à capacidade de direcionar os interesses do grupo onde se está
inserido, despertando em sua equipe o desejo de cooperação. Assim, os líderes devem
desenvolver programas de relacionamentos que auxiliem a valorização do trabalhador. Quanto
este se sente valorizado, ele consegue desempenhar melhor suas funções e contribuir de forma
mais eficiente para o alcance dos objetivos empresariais.
A observação atenta do convívio social e as experiências compartilhadas dentro da
empresa servem justamente para indicar a necessidade de melhorar as relações internas da
organização.
A partir daí, o líder entra para justamente tentar solucionar as incertezas do ambiente.
Assim, além das competências essenciais que os líderes devem ter como suas competências
técnicas, eles devem ainda desenvolver comportamentos como: dialogar com outros gestores,
com subordinados e com superiores, obter e compartilhar informações, conduzir reuniões,
alocar recursos e lidar com conflitos. A esse conjunto de competências técnicas e
comportamentais denomina-se comportamento organizacional ou processo de gestão.
Em outras palavras os líderes devem:
 Saber ouvir, ou seja, receber a mensagem e interpretá-la adequadamente;
 Saber transmitir, falar, sinalizar a mensagem para que ela seja adequadamente
interpretada por quem a receba;
 Saber a hora certa de elogiar, dar um feed back construtivo e avaliar o desempenho
individual e coletivo;
 Estar disponível para desenvolver pontos fracos e fortalecer os pontos fortes
estimulando a empresa ao crescimento.
Logo, o trabalho do administrador líder é, mais do que nunca, uma prática social, ou seja,
uma competência que ele deve desenvolver para solucionar problemas, tomar decisões certas,
e praticar a comunicação e o relacionamento interpessoal de modo a evitar os conflitos e a
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administrá-los, além de promover o convívio em harmonia e cooperação com todas as pessoas
para justamente promover o bem estar de todos os colaboradores da empresa.
2.10 Controle das doenças ocupacionais
As doenças ocupacionais são evidenciadas pelas doenças decorrentes do ambiente de
trabalho, ou seja, da exposição do trabalhador aos riscos da atividade que desenvolve dentro
da empresa onde trabalha. As doenças mais comuns são: as doenças das vias aéreas, perda
auditiva, intoxicações exógenas e dermatoses. O stress e o excesso de trabalho também podem
causar mudanças no humor, ansiedade, irritabilidade e descontrole emocional até doenças
psíquicas. Tais doenças podem causar afastamentos temporários, repetitivos e até definitivos.
A maior incidência destas doenças ocorre na faixa dos 30 aos 40 anos, prejudicando
justamente a produtividade do trabalhador e podendo interromper sua carreira e muitas vezes
até desestabilizar a sua vida.
Assim, o controle de riscos ocupacionais e doenças profissionais se fazem ainda mais
necessário. O reconhecimento das doenças profissionais no ambiente ocupacional requer um
trabalho conjunto, que deve ser feito e estabelecido pela alta administração com base nos
estudos da ergonomia, a qual é uma Ciência que estuda as relações entre o homem, seu
trabalho, equipamentos e meio ambiente. Tal Ciência previne justamente o surgimento de
doenças ocupacionais durante o processo de produção de atividades no trabalho. Assim, seu
objetivo principal é a adaptação do posto de trabalho, instrumentos, máquinas, horários e
meio ambiente às exigências de função de cada colaborador. Logo, é essencial, que os
profissionais responsáveis pelos controles de riscos compreendam claramente as funções dos
demais colegas de trabalho e se empenham no intuito de resolver os problemas da melhor
forma possível.
Com isso, tal assunto deve ser levado em consideração uma vez que as doenças
ocupacionais interferem na produtividade do trabalhador e consequentemente na
produtividade da organização.

Capítulo 3. Tendências atuais nas organizações
3.1 Bem estar do trabalhador para a produtividade da organização
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O processo de globalização, as transformações ocorridas na economia brasileira, e o
aumento da pressão por resultados, têm exigido constantes mudanças no ambiente
empresarial. Estas mudanças são necessárias, afim de que as organizações possam se adaptar
as realidades existentes para se tornarem competitivas e atingirem vantagens competitivas
perante seus concorrentes.
Nesse contexto, é fundamental que elas foquem suas metas para justamente aprimorar
processos, inserir novas tecnologias, e preparar o ambiente de trabalho com técnicas e
programas que melhorem significativamente a qualidade de vida do trabalhador.
Assim, devido a esse aumento da competitividade nos dias de hoje, as organizações estão
dando cada vez mais atenção ao bem estar de seus funcionários. A felicidade também começa
a ganhar espaço fundamental na rotina de trabalho.
O palestrante, psicólogo clínico e doutor em Neurociências e Comportamento pelo
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, Júlio Peres, explica que “profissionais
felizes são mais motivados, têm mais comprometimento e, por consequência, podem trazer
mais e melhores resultados às corporações”.
Maiara Tortorette comenta em seu artigo “Profissionais motivados, empresas
desenvolvidas” que “a motivação é o primeiro passo para o sucesso da organização.
Funcionários satisfeitos com seu trabalho e que se sentem respeitados e reconhecidos por
aquilo que desenvolvem tornam-se parceiros de negócio, fazem muito além do que as suas
obrigações e se preocupam com o andamento da empresa. Todos precisam estar motivados.
Mas para que isso aconteça, a própria organização deve se preocupar com o bem estar de seus
colaboradores e oferecer condições favoráveis de trabalho”.
Assim, a motivação também é importante para o bom andamento das atividades.
Profissionais desmotivados podem comprometer o desempenho, a produtividade e os
resultados apresentados da organização, já que não criam um vínculo com a empresa e
acabam realizando apenas o essencial, sem ampliar sua visão ou se preocupar com o
desenvolvimento da empresa.
Como já foi falado anteriormente, antigamente pensava-se que apenas o retorno financeiro
pudesse trazer felicidade e satisfação ao profissional. Nos dias de hoje muitos funcionários
optam por qualidade de vida, e entendem que não adianta ter um bom salário se o
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relacionamento na empresa não for agradável, ou se o trabalho e a vida pessoal não estiverem
em equilíbrio.
O conjunto de aspectos positivos como o aumento salarial, benefícios e um ambiente de
trabalho agradável propiciam o bem estar do trabalhador no ambiente de trabalho e as
organizações devem se preocupar com todas essas questões para justamente atendê-los de
uma maneira eficiente e eficaz.
Dessa forma, fica evidenciado o fato de que quanto mais motivados, satisfeitos e se
sentirem bem no seu ambiente de trabalho, mais e maior será o retorno dos colaboradores para
a organização na qual estão inseridos.
3.2 Importância da gestão de pessoas para as organizações
Administrar empresas é na prática administrar pessoas. Isso se deve justamente pelo fato
de que as empresas são compostas por pessoas e principalmente pelo fato de que são essas
pessoas que sustentam as organizações em todos os sentidos. Cada empresa possui suas
crenças, valores, cultura, clima, posicionamentos, experiências individuais e coletivas e é
justamente por esse motivo que elas devem ter uma área de gestão de pessoas eficiente. É
função dessa área e do gestor de pessoas organizar desejos e necessidades dos trabalhadores
nas organizações, de modo que eles se sintam de fato colaboradores da empresa, e que tenham
um convívio de trabalho que ofereça condições de desenvolvimento e aprimoramento para
proporcionar fins recíprocos de produtividade e satisfação. Analisando a organização como
um sistema aberto, fazem parte do planejamento estratégico, todos os agentes envolvidos tais
como: clientes, fornecedores, usuários, consumidores finais, terceiros e principalmente os
colaboradores que sustentam o negócio e dão sentido para as atividades empresarias e devido
a isso é que a área de gestão de pessoas deve estar atenta a todos os aspectos para que a
empresa consiga suprir as necessidades de seus agentes da melhor maneira possível, visando
assim os objetivos empresarias.
Dessa forma, um bom gestor procura constantemente aprimorar suas competências
técnicas e principalmente desenvolver também o comportamento organizacional. Além disso,
ele precisa conhecer suas funções para estar apto a desenvolver o papel estratégico da gestão
de pessoas, o qual tem como objetivo principal organizar e administrar o conhecimento e as
competências das pessoas de maneira eficaz, de modo a implementar a estratégia da
organização e conquistar vantagem competitiva.
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Diante disso, as organizações estão cada vez mais preocupadas em desenvolver gerentes
de qualidade e que possuam tanto as competências técnicas quanto as competências
comportamentais.
É importante lembrar que os gestores são pessoas muito importantes dentro das
organizações, uma vez que, muitas vezes são vistos como modelos de conduta. Assim, os
funcionários trabalham com maior satisfação, segurança e qualidade quando vêm nos seus
gestores figuras de inspiração, admiração e respeito. Essa postura de modelo do gestor é tão
vigorosa que quando a falta de colaboração, envolvimento e compromisso com a tarefa
ocorrem, provocam um desajuste entre a necessidade, desejo e função e ocorre assim, a
instalação de conflitos. Porém os conflitos não podem ser vistos como aspectos negativos
dentro das organizações. Devem ser analisados como ponto de partida para uma reavaliação
de determinada conduta, norma, pensamento, entre outros fatores. Assim, eles devem ser
vistos como uma oportunidade, pois proporcionam um desafio para justamente buscar
soluções, e acabam muitas vezes, motivando grupos e indivíduos a resolver problemas em
conjunto. Além disso, os conflitos levam à descoberta de novos fatos e informações que
podem resultar em beneficio para a empresa.
Os desafios por sua vez, como a criação de novos produtos, inovações no planejamento,
oportunidades de crescimento devem ser vistos como aspectos positivos por justamente
estimularem a conquista por aquilo que se espera alcançar.
Assim, conflitos e desafios fazem parte do dia-a-dia de uma empresa e esta deve estar
preparada de todas as maneiras para enfrentá-los e superá-los e é justamente por isso que a
área de gestão de pessoas deve estar atenta para apoiar e controlar todas as situações que
forem surgindo, através da conduta de gestores habilidosos e preparados.
O estudo do comportamento organizacional em seus diferentes modelos de gestão é
resultado da análise de várias escolas de pensamento ao logo da história em administração de
empresas, desde os primórdios clássicos e as consequências advindas da revolução industrial
passando pelas teorias científicas, pelas escolas estruturalistas, escola das relações humanas e
escola comportamental, até as teorias dos sistemas, chegando aos dias de hoje quando as
mudanças sociais constantes exigem que a moderna administração de pessoas seja baseada na
qualidade total.
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A qualidade total tem ênfase nos processos de trabalho e na busca da prevenção de
problemas. Ela é baseada na reengenharia de processos de negócios que significa redesenhar e
melhorar radicalmente a maneira como o trabalho é feito, atacar de modo amplo processos
interfuncionais, focar em metas flexíveis que possam melhorar o desempenho organizacional
e usar a tecnologia da informação para possibilitar novas maneiras de trabalho. Assim, o
gestor de pessoas deve ter consciência de que o conceito de qualidade total deve ser usado
para justamente prover condições organizacionais de aplicação, desenvolvimento e satisfação
das pessoas para que, através delas, sejam alcançados, com eficiência e eficácia os objetivos
empresariais.
Uma organização possui quatro grandes áreas que são: marketing, produção, finanças e
recursos humanos. Cada área possui suas responsabilidades e desmembramentos, destacando
a cada gestor funções adequadas ao poder e delegação próprios de cada campo de atuação.
Um aspecto que deve ser levando em consideração é a evolução na área de recursos humanos.
Hoje, cada vez mais, as organizações acreditam e investem na gestão de pessoas, que vai além
dos conhecidos e tradicionais processos burocráticos de recursos humanos. Assim, analisando
mais a fundo a gestão de pessoas, quando é regida pela administração de recursos humanos,
identifica-se atributos situados em subáreas que são de extrema importância para o
funcionamento eficaz da organização. Essas subáreas ou subdivisões são: o departamento
pessoal, os benefícios, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e
salário, avaliação de desempenho e plano de carreira.
Assim, dentro da área de recursos humanos tem-se o departamento pessoal, o qual é muito
importante por ser o responsável pela “vida burocrática” do trabalhador, ou seja, cuida de
tantas atribuições como a folha de pagamento, faltas, atrasos, licenças, afastamentos previstos
em lei, enfim todos os direitos e deveres governados por um contrato de trabalho, segundo a
CLT ou outro tipo de contratação acordada entre o empregado e o empregador, negociações
com sindicatos da categoria e acompanhamento de benefícios. Os benefícios também são de
responsabilidade da área de recursos humanos e podem ser vistos como parte indireta do
salário e facilidades e obrigações legais correlatas ao bem estar do empregado que a empresa
deve garantir aos seus colaboradores, tais como: assistência média, seguro de vida em grupo,
cesta básica, ajuda de custo, auxílio creche, transporte público, vale refeição, entre outros. A
parte de recrutamento e seleção também é uma função da área de recursos humanos. O
recrutamento é responsável pela busca de candidatos no mercado, por meio de anúncios e
outras formas de divulgação. Ele tria os interessados e repassa a tarefa adiante para os
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candidatos serem devidamente escolhidos de acordo com seus atributos técnicos e pessoais
para as vagas em aberto. O recrutamento avalia a qualificação, escolaridade, experiência
anterior e características de personalidade desejáveis. O treinamento e desenvolvimento
também são caracterizados como um setor responsável por capacitar, qualificar e aprimorar
habilidades e competências dos funcionários. O setor de cargos e salários, por sua vez,
descreve e analisa passo a passo as tarefas que um determinado cargo exige e compara ao
mercado interno e externo, por meio de diversos indicadores. A avaliação de desempenho é
baseada numa verificação periódica da correspondência entre o solicitado e o realizado nas
tarefas de cada colaborador, além de funcionar como um indicar para a qualidade de vida e
sugestão de melhorias para os trabalhadores. Além dessas subáreas existe ainda o plano de
carreira, o qual tem como objetivo reunir condições para organizar e planejar a carreira do
profissional. O plano de carreira analisa questões que satisfaçam as necessidades do
trabalhador, dando prioridade para seu trabalho na empresa, inclusive a programação de quais
cursos e treinamentos ele deve fazer, quando, como e com quais objetivos imediatos e a curto
médio prazo o funcionário deve estar comprometido.
Desse modo, fica fácil perceber que um perfeito alinhamento dentre as preocupações da
administração de recursos humanos está diretamente ligado ao exercício da gestão de pessoas
em qualquer instância na empresa, fazendo com que cada gestor da área, além das diretrizes
para o setor que ele gerencia, tenha também habilidades para representar a missão e a visão da
empresa como um todo. Isso garante a identidade da companhia e permite, através de um
sistema de gestão de pessoas eficaz, o alcance das metas empresarias e principalmente a
preocupação com o capital humano, visando assim, o bem estar de seus trabalhadores para
que estes consigam adquirir conhecimentos, desenvolver habilidades e competências para
justamente tornarem a organização bem sucedida.

3.3 Empresas éticas construindo valor
As empresas, hoje em dia, estão cada vez mais preocupadas com a saúde e o bem estar de
seus funcionários. A oferta de benefícios além dos obrigatórios por lei, como o valetransporte, e o investimento em programas de prevenção de doenças são práticas cada vez
mais comuns.
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Foi realizada uma pesquisa entre 140 empresas do Brasil pela Hewitt Consultoria em
Recursos Humanos. Os resultados mostraram que os planos de saúde são benefícios recebidos
por todos os empregados das empresas pesquisadas. A assistência odontológica faz parte da
política de 84% delas. De acordo com a diretora do núcleo de pesquisas de gestão de
qualidade de vida no trabalho da USP, Ana Cristina Limongi França, a tendência é investir
mais em promoção de saúde. Ela comenta que "é preciso garantir a satisfação dos
funcionários e diminuir os gastos. A prevenção é a melhor maneira para isso."
No total, 50 das empresas entrevistadas oferecem algum programa de promoção de saúde.
"Não é porque a empresa é boazinha, mas porque é mais barato prevenir do que ter um
trabalhador doente e que não produz", comenta o professor de administração em recursos
humanos da PUC (Pontifícia Universidade Católica) Jean Pierre Marras. Assim, tal mudança
na postura das empresas tem sido gradual, segundo o professor. Comenta ainda que "até a
década de 1990, elas competiam para ver qual dava mais benefícios. Hoje isso é inviável e a
briga é para baixar os custos”.
Com isso, as empresas tendem a otimizar seus gastos com benefícios que vão desde a
assistência de saúde até o empréstimo de celulares e o subsídio de cursos. A área de gestão de
pessoas deve fazer um diagnóstico do perfil dos empregados, dos custos e de sua satisfação
para que assim as empresas consigam promover o bem estar de seus colaboradores.
Foi realizada pesquisa para ver quais foram algumas das melhores empresas para se
trabalhar em 2011 e que provavelmente estarão no Guia das 150 melhores empresas para
trabalhar em 2012 de acordo com a revista emprego 2012.
Assim, a empresa do ano eleita foi a montadora sueca Volvo, com fábrica em Curitiba, no
Paraná. A empresa adota com excelência seus programas de gestão de pessoas. A empresa
adota uma postura de recompensa pelo desempenho de seu pessoal.
A empresa Elektro também foi considerada uma empresa de reveleção em 2011. A
empresa, distribuidora de energia paulista, com sede em Campinas, no interior de São Paulo,
teve uma das maiores notas entre as 50 empresas avaliadas pelo Guia VOCÊ S/A Exame, pelo
alto número de colaboradores motivados e com chances de desenvolvimento. Além disso,
outro ponto em destaque é que 93 % dos 3525 funcionários aprova seus líderes.
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Outra empresa que se destacou entre as melhores foi a Coelce. Parte de um dos maiores
grupos de energia do mundo, a Coelce, empresa cearense com sede em Tucuruí em Belém, no
Pará, oferece oportunidades de experiência internacional e um ótimo pacote de benefícios,
com previdência privada e bolsas de estudos para seus funcionários e para seus filhos. Apesar
de o alto escalão ser definido por indicação política, a empresa tem investido na identificação
e treinamento de potenciais sucessores desde 2005. A Coelce é a melhor empresa para
trabalhar na região norte e nordeste este ano.
Outra campeã foi o Laboratório Sabin, que fica em Brasília, no Distrito Federal, o qual
ganhou dois reconhecimentos na edição de 2011 das melhores empresas para trabalhar pelo
melhor serviços de saúde e melhor da região centro-oeste. O investimento na capacitação dos
colaboradores, a oferta de oportunidades internas aos funcionários da casa e a recompensa
financeira pelo bom desempenho são alguns dos diferenciais do Sabin.

Outra empresa entre as melhores para trabalhar está que pode se destacar é a Caterpillar,
fabricante de equipamentos pesados localizada em Piracicaba, no interior de São Paulo, a
Caterpillar tem uma gestão muito transparente, oferece salários acima da média. Se destacou
principalmente pelo investimento no desenvolvimento pessoal, o qual

é um ponto

significativamente forte. Assim, ficou comprovado que a Caterpillar é a melhor empresa para
trabalhar no Sudeste.
3.4 Pesquisas realizadas sobre o tema
As pesquisas serão realizadas no segundo semestre de 2012, elaboradas com o auxílio da
disciplina trabalho conclusão de curso II.

Considerações finais
Através do estudo feito, o principal objetivo do aprofundamento sobre este tema foi
demonstrar, através de referências bibliográficas e materiais teóricos, a importância do bem
estar do trabalhador para a produtividade, tanto dele quanto da organização, envolvendo todos
os elementos da administração de recursos humanos e a percepção da gestão de pessoas como
fatores fundamentais para a promoção do bem estar do trabalhador dentro das organizações.
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Introdução
Atualmente um dos maiores ativos de uma empresa é o capital intelectual. Deste modo
exigem‐se cada vez mais certas competências para o trabalho, como alto nível de escolaridade,
capacidade de adaptação a diferentes tipos de funções e o domínio de novas tecnologias de
comunicação e informação. Porém as competências requisitadas muitas vezes não são
correspondidas pelos trabalhadores já que as empresas adotam práticas de trabalho mais flexíveis
sem ter antes preparado os seus colaboradores para enfrentá‐las.
Além das competências citadas, o mundo corporativo exige valores como velocidade,
competição e individualismo o que leva os seus colaboradores muitas vezes a enfrentar
adversidades. Para encarar os desafios cotidianos é importante que a empresa invista em estratégias
que proporcionem qualidade de vida no trabalho para que o colaborador se sinta mais confortável ao
encarar os desafios do dia a dia minimizando os danos causados pelas adversidades e desenvolvendo
em sua vida a resiliência, termo que será definido posteriormente.
Diante deste cenário corporativo o presente estudo toma como base a área de Recursos
Humanos com ênfase em Gestão de Pessoas, o que possibilitou o questionamento como os

79

programas de qualidade de vida podem amenizar o estresse e promover a resiliência nas
organizações, pois surge o interesse de aprofundar os conhecimentos, uma vez que, a questão
emocional influencia de maneira bastante significativa as organizações atuais.
A partir do questionamento acima proposto, apresentam‐se as seguintes perguntas que
são o escopo de pesquisa deste trabalho: Qual o impacto causado pela resiliência e pelo estresse no
dia a dia do indivíduo trabalhador? Quais são os efeitos da resiliência e de um bom programa de
qualidade de vida frente ao estresse dos trabalhadores? Qual a importância do estudo da resiliência
para uma organização? Qual a importância da qualidade de vida para o desenvolvimento de uma
organização?
Estas questões vão ser respondidas e desenvolvidas ao longo deste trabalho para que
justamente consiga‐se um melhor entendimento deste tema.
A hipótese deste trabalho se baseia na idéia de que indivíduos que possuem uma boa
qualidade de vida no trabalho suportem melhor as adversidades que o atingem em seu cotidiano
ficando menos estressados.
Através disso, pode‐se destacar que o objetivo geral é justamente apresentar reflexões
sobre a resiliência e a qualidade de vida no trabalho e suas influências no estresse sentido pelos
trabalhadores. Em relação aos objetivos intermediários destacam‐se o levantamento da literatura
escrita sobre resiliência, qualidade de no trabalho na área organizacional e estresse ocupacional bem
como o levantamento de dados em um estudo sobre uma pesquisa que é realizada por uma
organização reconhecida para que se esclareça como a resiliência, a qualidade de vida no trabalho e
o estresse atuam na vida dos trabalhadores envolvidos na pesquisa.
Este trabalho está delimitado no sentido de que pretende utilizar os principais conceitos
e fundamentos sobre os temas da resiliência e da qualidade de vida no mundo moderno onde há
constantes mudanças de paradigmas a todo momento e para avaliar o impacto causado nas pessoas
que não possuem resiliência.
Sendo assim, este estudo vai ter como base fundamental a análise aprofundada de um
estudo feito junto a empresas que integram o quadro de associados da Associação Brasileira de
Qualidade de Vida (ABQV).
Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV) foi fundada em 1995, é uma
organização sem fins lucrativos, que tem como objetivo básico estimular ações e programas de
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qualidade de vida em ambientes corporativos. Para atingir tal meta, oferece subsídios atualizados e
relevantes a profissionais que desejam ampliar seus conhecimentos na área e atuar como
multiplicadores de uma rotina que alie harmoniosamente trabalho e bem estar.
Feito este estudo, será possível analisar a questão da qualidade de vida nas empresas e
se estas promovem formas para que a resiliência seja desenvolvida pelos seus colaboradores, de
forma a suportarem as adversidades e fatores estressantes que os cercam no dia a dia.
Este trabalho busca contribuir com um material teórico baseado em uma análise de uma
pesquisa realizada junto a empresas participantes da ABQV, com o intuito de possibilitar a novos
acadêmicos e ao mundo científico informações adicionais para o estudo da resiliência e da qualidade
de vida na área organizacional. O que vai ajudar a perceber os problemas existentes e ajudar a
corrigi‐los, a fim de auxiliar as pessoas a enfrentar esse problemas e não serem abatidos por eles, a
fim de que elas desenvolvam as tarefas com eficiência e que, este trabalho permita a progressão e o
desenvolvimento destes indivíduos para se tornarem pessoas de referência na sociedade
proporcionando também o seu crescimento e melhoria.
Este estudo busca também entender qual é a influência da resiliência e da qualidade de
vida nas empresas que se preocupam com o Bem Estar de seus colaboradores e analisar os
resultados obtidos para avaliar a questão da resiliência da qualidade de vida e do estresse no novo
mundo do trabalho.
Para a fundamentação da pesquisa deste trabalho, o mesmo será dividido em três
partes de referenciais teóricos.
O Capítulo 1 é apresenta as mudanças ocorridas nos últimos tempos no mundo do
trabalho assim como das exigências atualmente requeridas pelas empresas a cerca dos atributos
esperados dos seus colaboradores. Este capítulo trata também do estresse ocupacional e de que
forma as pessoas podem reagir a esse estresse.
O Capítulo 2 aborda o conceito da resiliência e sua perspectiva histórica, ilustrando as
características que se espera de um indivíduo resiliente e também as tendências para a promoção da
resiliência.
O Capítulo 3 expressa a questão da qualidade de vida no trabalho, o seu conceito, a sua
evolução histórica e a importância do seu desenvolvimento no contexto corporativo para a satisfação
e desenvolvimento de seus colaboradores.
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1. Mudança no mundo do trabalho e Estresse ocupacional

1.1. Mudanças no mundo do trabalho
Profundas mudanças ocorreram no mundo do trabalho nos últimos séculos e
atualmente em plena era da globalização as mudanças tornaram‐se ainda mais marcantes, posto que
a globalização provoca uma necessidade de que constantemente sejam promovidas reestruturações
nas empresas a fim de que elas mantenham uma vantagem competitiva no mercado. Essas
reestruturações e a busca pela vantagem competitiva suscitam o desenvolvimento de novas
tecnologias, a descoberta de novos materiais e também novas formas de organização e gestão do
trabalho.

Antes o processo produtivo era baseado nas teorias científica e clássica e era feito
principalmente em indústrias onde trabalhavam uma grande quantidade de pessoas e que
pertenciam a uma estrutura ampla e verticalizada onde havia diversos níveis hierárquicos
como operacional, de supervisão e de planejamento e gestão. A produção era feita de forma
racionalizada e mecanizada e possuía a finalidade de fazer produtos homogêneos a fim de
atender demandas de massa e pouco diversificadas. Os funcionários atuavam em seus postos
de trabalho com operações que pouco exigia conhecimento, apenas precisavam memorizar
movimentos operacionais pré-determinados e com pouca variação, repetindo assim uma
mesma sequencia.
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No final dos anos sessenta, devido a crises sindicais, econômicas e do modo típico
de autoridade patronal houve quedas significativas na lucratividade e na produtividade e este
sistema de produção começou a ser deixado de lado, já que ele não conseguia resolver os
problemas que se apresentavam naquele período. Neste período surge então o “modelo
japonês” também conhecido por Toyotismo que se espalhou a partir da década de 1960 e que
tinha como características um sistema flexível de mecanização onde deve ser evitada ao
máximo a formação de estoques, produzindo apenas o suficiente para atender a demanda do
mercado no tempo necessário e visando sempre a qualidade total nos seus produtos que eram
feitos a fim de atender as exigências do mercado. Contava como uma mão de obra qualificada
para a execução das tarefas e polivalente, podendo atuar em diversas áreas do sistema de
produção da empresa.
Essa mudança de paradigma taylorista-fordista para o modelo japonês ocasionou
uma nova forma de se perceber o trabalho. Não foi simples para a adoção dos valores
culturais e administrativos que provinham do oriente, visto que algumas características eram
típicas da cultura japonesa, como espírito coletivo e a lealdade ao líder.
As organizações estão hoje em dia com a sua estrutura de níveis hierárquicos
diminuídos, valorizam mais a educação de seus colaboradores, exige cada vez mais qualidade ao
mesmo tempo em que custos devem ser reduzidos, exigindo também que a flexibilidade seja
valorizada, bem como o trabalho em equipe é incentivado.
Essas alterações constantes no ambiente e modo do trabalhador executar as suas
tarefas impacta os trabalhadores que devem se readaptar a uma nova forma de trabalhar. Essas
mudanças requerem tempo para a adaptação do trabalhador e também causam um desgaste nos
envolvidos na mudança que passam por um período de incertezas referente ao que a nova mudança
trará e se ele será favorecido com isso.
Os colaboradores por sua vez estão cada vez mais heterogêneos, o que é uma
dificuldade para a organização que precisa alinhar todos os seus colaboradores e ao mesmo tempo
satisfazê‐los.
Apesar do impacto por vezes inicialmente desconfortável na rotina dos colaboradores
causado pelas mudanças organizacionais, ela também traz consigo a possibilidade de
desenvolvimento não só da organização, mas também do indivíduo.

83

“O desenvolvimento organizacional é conceituado como um tipo de
mudança organizacional, cujo foco é “a mudança planejada de
sistemas humanos, com o objetivo de contribuir para a ciência
organizacional a partir do conhecimento advindo da análise da
complexa dinâmica da mudança” (Porras & Peterson, 1992, p. 720).
[...] Robbins (2002) define desenvolvimento organizacional como
uma série de intervenções de mudanças planejadas para o aumento
da eficácia organizacional e o bem‐estar dos funcionários, baseadas
em valores humanos e democráticos.” (NERY 2012, p. 8‐9).

Essa mudança do mundo do trabalho fez com que o perfil do trabalhador também fosse
alterado de forma a adequar‐se a mudança.

“Essa mudança poderia ser sintetizada como perda de importância
das habilidades manuais em favor das habilidades cognitivas (leitura
e interpretação de dados formalizados; lógica funcional e sistêmica;
abstração; dedução estatística; expressão oral, escrita e visual) e
comportamentais (responsabilidade, lealdade e comprometimento;
capacidade de argumentação; capacidade para o trabalho em equipe;
capacidade de iniciativa e autonomia; habilidade para negociação).
Essas novas qualificações poderiam ser organizadas em três grandes
grupos: novos conhecimentos práticos e teóricos, capacidade de
abstração, decisão e comunicação, e qualidades relativas à
responsabilidade, atenção e interesse pelo trabalho.” (TEIXEIRA,
1998, apud ALVES e BATISTA, 2009, p. 4).

As atuais exigências de qualificação demandadas palas empresas, portanto, referem‐se a
um trabalhador de novo tipo, que a partir de uma sólida base de conhecimentos possa atuar na
prática e resistir ao estresse. É imprescindível também que este trabalhador tenha o domínio das
inovações tecnológicas, visto que exigem cada vez mais a capacidade de comunicar‐se
adequadamente, possuindo o conhecimento em outros idiomas, além do domínio obrigatório do seu
próprio idioma e da linguagem informática, que devido à globalização do mundo corporativo se torna
indispensável por ser ferramenta básica para o trabalho e para a transmissão de informações. Uma
forma de trabalho que exige a utilização de tecnologias e da linguagem informática é trabalho à
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distância, onde os profissionais podem desempenhar sua função fora dos domínios físicos da
empresa.
Com a mudança no mundo do trabalho as relações humanas de trabalho foram afetadas
pela necessidade da formação de grupos de trabalho para o alcance de metas, onde as equipes
podem compartilhar conhecimentos de áreas distintas e assim enriquecer a tarefa e deixá‐la mais
interessante, além de proporcionar uma interação social entre os componentes.
Dessa forma trabalhador deve visar não apenas o seu bem‐estar, mas sim do grupo
como um todo. Dessa forma tudo que está afeta de alguma forma a equipe terá efeito sobre o
mesmo: ambiente de trabalho, clima, iluminação, etc.
1.2. Estresse ocupacional
Devido as constantes mudanças advindas do mundo globalizado as pessoas precisam
estar em constante adaptação, o que gera ansiedade e preocupação sobre quais serão as
consequências da mudança.
“Para Albrech (1988), o estresse pode ser caracterizado como a
doença endêmica da nossa era. [...] Para esse autor, esta “era da
ansiedade” tem sido o resultado dos grandes processos de mudanças
vivenciados no século XX: 1. a passagem da vida rural para a vida
moderna; 2. a passagem do estacionário para o móvel; 3. a passagem
da autossuficiência para o consumo; 4. a passagem do isolamento
para a interligação; 5. a passagem da atividade física para a vida
sedentária. Para o autor, o ritmo em que se processam tais mudanças
tem‐se refletido em altos custos em termos de bem‐estar físico e
mental. Tal opinião é compartilhada por Tofler (1970). Para esse
autor, tal ritmo de mudanças tem‐se revelado extremamente
prejudicial à manutenção de níveis aceitáveis de bem‐estar
emocional, de saúde física e de qualidade de vida. Segundo ele, os
excessos de mudanças característicos de nossa era têm levado à
perda do sentido de continuidade e previsibilidade, elementos
fundamentais à manutenção da saúde humana.” (SANTANA e
KILIMNIK, 2011, p. 177).

Um dos principais fatores do Estresse no Trabalho é a ausência das manifestações das
angústias, frustrações e emoções sentidas no ambiente corporativo, já que a sociedade não aprova
essa atitude. Por isso as pessoas acabam obrigadas a aparentar um comportamento emocional
diverso do que realmente sente.
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O termo estresse provém do verbo latim stringo, stringere, strinxi, strictum que tem
como significado apertar, comprimir, restringir. A expressão existe na língua inglesa desde o século
XIV sendo utilizada, inicialmente para exprimir uma pressão ou uma contração de natureza física.
Apenas no século XIX o conceito se alargou para passar a significar também as pressões que incidem
sobre um órgão corporal ou sobre a mente humana.
Estresse é definido pelo Dicionário Aurélio (2001) como o conjunto de reações do
organismo a agressões de origens diversas, capazes de perturba‐lhe o equilíbrio interno.
O termo estresse ocupacional, porém se restringe apenas aos estressores
organizacionais que possibilitam a identificação de demandas organizacionais.
“Em meio à multiplicidade de pesquisas, nota‐se que o termo
estresse ocupacional tem sido utilizado de modo pouco consistente,
havendo desentendimentos sobre seu significado e formas de
medição. Segundo Jex (1998), as definições de estresse ocupacional
dividem‐se de acordo com três aspectos: (1) estímulos estressores:
estresse ocupacional refere‐se aos estímulos do ambiente de
trabalho que exigem respostas adaptativas por parte do empregado
e que excedem a sua habilidade de enfrentamento (coping); estes
estímulos são comumente chamados de estressores organizacionais;
(2) respostas aos eventos estressores: estresse ocupacional refere‐se
às respostas (psicológicas, fisiológicas e comportamentais) que os
indivíduos emitem quando expostos a fatores do trabalho que
excedem sua habilidade de enfrentamento; (3) estímulos
estressores‐respostas: estresse ocupacional refere‐se ao processo
geral em que demandas do trabalho têm impacto nos empregados.”
(PASCHOAL e TAMAYO, 2004).

1.2.1. Estressores organizacionais
No ambiente de trabalho podemos perceber diversos estímulos estressores. Estes
estressores segundo Albrecht (1988) podem ser agrupados em três categorias, como: natureza física,
social ou emocional. Os estressores de natureza física podem ser provenientes de:

 Ventilação
 Barulho
 Poluição
 Falta de espaço
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 Calor ou frio excessivo
 Iluminação
 Ruído
 Ergonomia
 Falta de ferramentas adequadas
 Lesão física
Os estressores de natureza social podem se originar de:

 Insatisfação salarial
 Relacionamento com colegas, chefe, clientes, stakeholders da
empresa, etc.
 Mudanças determinadas pela empresa
Os estressores de natureza emocional podem se decorrer de:

 Sobrecarga de trabalho
 Horários de trabalho diversos, viagens e variações do ritmo das
atividades sociais, etc.
 Mudanças Constantes
 Falta de Estímulos (Tédio, sensação de nulidade, solidão)
 Falta de Perspectivas
Os efeitos desses estressores podem piorar quando não há clareza nos procedimentos
organizacionais e nas tarefas que devem ser realizadas por cada um dos trabalhadores.

Essa adaptação fisiológica que é necessária para a preservação da espécie, quando
apresentada diariamente em um ambiente de trabalho estressante pode tornar essas alterações
metabólicas, que deveriam ser temporárias, em crônicas.
O estresse pode afetar o organismo de várias formas, inclusive contribuindo para
o surgimento de doenças. As doenças causadas pelo estresse dependem da natureza,
intensidade e duração da situação, além das tendências hereditárias e dos acontecimentos
ocorridos durante os primeiros anos de vida da pessoa. O estresse pode atingir os sistemas:
imunológico, nervoso e endócrino.
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É válido resaltar que não são unicamente situações ruins que deixam as pessoas
estressadas. Todas as mudanças que o indivíduo passa na vida e que proporcione algum tipo
de reação maior do que a sua capacidade interna pode aguentar geram situações de estresse.
Por mais que seja uma situação feliz o organismo pode alterar a pressão arterial e a frequência
cardíaca do indivíduo que foi acometido pelo estresse.
A Tabela 1 apresenta alguns sintomas que atingem os indivíduos que são
acometidos pelo estresse, nas esferas física, psicológica e comportamental.
Sintomas

Físicos

Psicológicos

Comportamentais

Alteração na pressão arterial

Ansiedade

Absenteísmo

Dermatoses

Baixa autoestima

Abuso de drogas

Distúrbios do sono

Depressão

Alimentação compulsiva

Dores de cabeça

Desmotivação

Evitar contatos com os colegas

Esgotamento físico

Emoção acentuada

Imobilidade ou passividade

Gastrite

Irritabilidade

Redução na produção

Mudança de apetite

Memória fraca

Redução na qualidade do trabalho

Tabela 1 – Sintomas causados pelo estresse nos indivíduos
O tipo de doença que o indivíduo poderá desenvolver relativa ao estresse dependerá do
tipo de desgaste que ele será submetido rotineiramente no seu local de trabalho e nas suas relações
de trabalho. Tantos os estressores físicos quanto os psicossociais podem ser danosos para a saúde do
trabalhador, pois alguém que foi afetado por um ou mais estressores psicossociais não consegue
trabalhar de forma produtiva e comumente se está deprimida e nervosa. E estão expostos aos danos
causados por essas alterações metabólicas desde o operário até o mais alto executivo hierárquico,
cada qual será afetado com o efeito do estressor a que foi exposto.
1.2.2. Avaliação de Estresse em Adultos
Segundo o site do Centro Psicológico de Controle do Estresse pertencente ao Instituto de
Psicologia e Controle do Stress Marilda Emmanuel Novaes Lipp, o estresse emocional é o que
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sentimos no corpo e na mente quando nos deparamos com exigências de certa situação que
suplantam a nossa capacidade de adaptação. O estresse só pode ser considerado como patológico
quando o nosso organismo não mais consegue se adaptar a aquela situação, ficando exausto. Então
se alguma adversidade maior surge ou se o fator estressante permanece por muito tempo, então o
desgaste que já havia pode permitir a manifestação de doenças.
Para um diagnóstico na identificação do estresse, bem como o processo de estresse nos
quais os indivíduos se encontram foi criado um Inventário de Sintomas de Stress para Adultos (ISSL),
“[...] padronizado por Lipp e Guevara (1994) que baseou‐se num
modelo trifásico desenvolvido por Selye. No período da padronização
do inventário, uma quarta fase foi identificada, denominada de
quase‐exaustão, por se encontrar entre a fase de resistência e a de
exaustão. Nesta fase, as defesas do organismo começam a ceder e
ele já não consegue resistir às tensões e restabelecer a homeostase.”
(BARRIONUEVO et al, 2008).
O ISSL baseia‐se então em um modelo quadrifásico composto pelas fases: alerta,
resistência, quase exaustão e exaustão. O stress envolve sintomas tanto de ordem física como de
ordem psicológica. Quanto mais avançada a fase, mais doente podemos ficar. Calais, Andrade & Lipp
(2003) caracterizam essas fases como,
“[...] a fase de alerta se caracteriza por reações do sistema nervoso
simpático, quando o organismo percebe o estressor (o evento). A
fase de resistência apresenta‐se quando esse estressor permanece
presente por períodos prolongados ou se é de grande dimensão. Na
fase de quase exaustão, há um enfraquecimento e aparecimento de
doenças não muito graves, já na fase de exaustão, o stress
ultrapassou a possibilidade do indivíduo conviver com ele e está
associado a diversos problemas como úlceras, gengivites, psoríase,
hipertensão arterial, depressão, ansiedade, problemas sexuais,
dentre outros. Cada fase envolve uma sintomatologia diferenciada
que é acompanhada de mudanças hormonais correspondentes
(SELYE, 1956).”
Ter o conhecimento das causas que provocaram o estresse é fundamental para poder
saber como aliviá‐lo e até mesmo evitá‐lo no futuro quando o indivíduo novamente se defrontar com
a situação que anteriormente o deixou estressado.
O ISSL foi elaborado a fim de responder a três questões:
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 A pessoa tem stress?
 Em que fase (alerta, resistência, quase‐exaustão ou exaustão) está?
 Há prevalência de sintomas físicos ou psicológicos?

De acordo com Barrionuevo et al. (2008)
“O ISSL fornece uma medida objetiva da sintomatologia do estresse
em jovens acima de 15 anos e adultos. Sua aplicação leva
aproximadamente 10 minutos e pode ser realizada individualmente
ou em grupos de até 20 pessoas. Não é necessário ser alfabetizado,
pois os itens podem ser lidos para a pessoa. O Instrumento é
formado por três quadros referentes às fases do estresse. O primeiro
quadro, composto de 15 itens refere‐se aos sintomas físicos ou
psicológicos que a pessoa tenha experimentado nas últimas 24 horas.
O segundo, composto de dez sintomas físicos e cinco psicológicos,
está relacionado aos sintomas experimentados na última semana. E o
terceiro quadro, composto de 12 sintomas físicos e 11 psicológicos,
refere‐se a sintomas experimentados no último mês. Alguns dos
sintomas que aparecem no quadro 1 voltam a aparecer no quadro 3,
mas com intensidade diferente. No total, o ISSL apresenta 37 itens de
natureza somática e 19 psicológicas, sendo os sintomas muitas vezes
repetidos, diferindo somente em sua intensidade e seriedade. A fase
3 (quase‐exaustão) é diagnosticada na base da frequência dos itens
assinalados na fase de resistência.”
O diagnóstico de estresse só pode ser realizado por um profissional da área. Abaixo há
um questionário retirado do site do Centro Psicológico de Controle do Stress (CPCS) e foram feitas
algumas adaptações em sua estrutura para a apresentação neste trabalho. Este instrumento permite
apenas verificar se o que o respondente do questionário se sente se parece com o que pessoas
estressadas relatam sentir. Este método de avaliação foi elaborado pelo Centro Psicológico de
Controle do Stress.
Selecione na caixa à esquerda cada um dos sintomas que você tem sentido nos últimos
dez dias.

Sintomas psicológicos em adultos
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Queda de produtividade
Confusão mental
Apatia
Dificuldade de concentração
Sensação de desgaste ao acordar
Auto‐estima baixa
Dificuldade com a memória
Depressão
Irritabilidade acima do justificável

Sintomas físicos em adultos
Tensão muscular
Dores de cabeça
Dores de estômago ou gastrite
Pressão alta
Herpes
Taquicardia
Problemas dermatológicos
Aftas, retração das gengivas
Resfriados
Infecções
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Tontura
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Outros sintomas em adultos
Acidentes de carro
Derrubar documentos ou objetos
Sentir‐se desnorteado em lugares
conhecidos
Esbarrar em paredes ou objetos
Perder objetos
Pequenos acidentes (cortes, etc.)
Fonte: http://www.estresse.com.br/II.Avaliacao/II.01‐Adultos.html
Pontos para refletir quanto ao Levantamento de Sintomas:
Quanto mais sintomas assinalados, mais intenso está o seu nível de tensão. Verifique se
os sintomas assinalados são mais psicológicos ou físicos e reflita.
 Qual deles mais o preocupa?
 Para quais você deveria dar atenção imediata?
 Que problemas de saúde futuros esses sintomas poderão lhe acarretar?
 Que ações você pode tomar para eliminar alguns destes sintomas?

Após a descoberta do nível de estresse apresentado pelo indivíduo é aconselhável que o
mesmo busque formas de amenizá‐lo. Algumas técnicas utilizadas para isso são: práticas de esportes,
tempo para se dedicar a atividades consideradas agradáveis e relaxantes, desenvolvimento de
capacidades de gestão de tempo ou de resolução de conflitos.

2. Resiliência

2.1 Conceito
A resiliência pode ser explicada através da capacidade interna que um indivíduo tem de
desenvolver dentro de si características que possibilitam a ele enfrentar dificuldades agindo de uma
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maneira de que a situação em que ele se encontra não altere seu emocional, de modo que ele volte
rapidamente a sua anterior condição sem prejudicar as suas atitudes.
Resiliência é uma palavra que provém da Física e que significa no contexto físico como a
propriedade pela qual a energia armazenada em um determinado corpo deformado é devolvida
quando cessa a tensão causadora de uma deformação elástica (Dicionário Aurélio), ou seja, a
capacidade de um corpo voltar ao seu estado normal após ter sofrido uma pressão (deformação) que
foi removida. Já o dicionário de língua inglesa Longman Dictionary of Contemporary English define o
termo de duas formas. Psicologicamente define o termo como a capacidade de tornar‐se forte, feliz
ou bem‐sucedido novamente depois de uma situação difícil ou evento. Já a sua definição física é de
que resiliência é a capacidade de uma substância tal como a borracha para retornar à sua forma
original depois de ter sido pressionada ou dobrada.
Segundo o site consultado IGF (Intelect Gerenciamento Financeiro) o conceito de
resiliência:
Em Ciências Sociais, a resiliência é “uma qualidade de resistência e perseverança da
pessoa humana face às dificuldades que encontra”.
Em Medicina, é “a capacidade que o indivíduo tem de resistir, por si próprio ou por
medicamentos, a uma doença, infecção ou intervenção”.
Em Biologia, é “a capacidade que a natureza tem de se reorganizar após passar por uma
situação de devastação.
Em Psicologia é “a capacidade que o ser humano tem em superar situações adversas
(perdas, estresse, crises) com o mínimo de disfuncionalidade no seu comportamento, adaptando‐se
ou ajustando‐se à nova situação”.
Atualmente, percebe‐se que as pessoas lidam no seu cotidiano cada vez mais com
situações difíceis, e que compete a elas conseguir suportar ou não essas situações. Acontecimentos
internos e externos fazem com que as pessoas sintam‐se alarmadas, com uma sensação de
insegurança crescente que se torna cada vez mais definida. É justamente por isso que a resiliência
surge. Para fazer com que os seres humanos busquem dentro de si formas para serem flexíveis aos
desafios que sempre surgem e se tornem capazes de fazerem as coisas da forma esperada, para
transformarem suas condutas e permanecerem dispostos a continuar fazendo suas tarefas de rotina.
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Segundo Pesce (2004) “compreende‐se resiliência como o conjunto de processos sociais
e intrapsíquicos que possibilitam o desenvolvimento de uma vida sadia, mesmo vivendo em um
ambiente não sadio”.
Zimmerman e Arunkumar (1994) apud Dell’Aglio, Koller, Yunes (2006, p.23) “afirmam
que a resiliência e a invulnerabilidade não são termos que se equivalem, ou seja, a resiliência seria
uma habilidade de superar adversidades. Não significa, no entanto, que o indivíduo saia
completamente ileso de determinada situação adversa, como na idéia associada ao termo
invulnerabilidade”.
Dell’Aglio et al (2006) aponta que o enfoque da resiliência é estudar as situações que
levam ao desenvolvimento humano sadio e positivo. Dessa forma quando consideramos que o ser
humano atua em um ambiente que está repleto de condições estressantes e adversas, maior será o
desenvolvimento de habilidades que o favorecerá. Assim além de compreender as situações e os
fatores de risco, os estudos sobre a resiliência permitiram também que se pesquisassem formas de
diminuir as implicações provenientes de tais circunstâncias a fim de mostrar que o ser humano não
está reprimido a um ciclo sem saída.
Assim Ryff (1998) considera que a resiliência pode ser entendida como a capacidade do
ser humano de se manter bem, restaurar‐se, podendo até, obter sucesso frente às adversidades.
2.2 Perspectiva histórica do termo
Segundo Dell’Aglio et. al (2006) historicamente falando, a noção de resiliência vem
sendo empregada já a bastante tempo pela física e pela engenharia, sendo um de seus precursores o
cientista inglês Thomas Young, que em 1807, considerando tensão e deformação, introduz pela
primeira vez a noção de módulo de elasticidade. Young descrevia experimentos sobre tensão e
compressão de barras, buscando a relação entre a força que era aplicada num corpo e a deformação
que essa força produzia. Esse cientista foi também o pioneiro na análise dos estresses causados pelo
impacto, tendo elaborado um método para o cálculo dessas forças (in Timosheibo, 1983).
No decorrer dos anos o termo resiliência foi incorporado à área da psicologia. Os
psicólogos atuais reconhecem a resiliência como uma resposta como forma de ajuste face à
adversidade.
Atualmente o termo foi utilizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) "Resilient
People, Resilient Planet: A Future Worth Choosing" (Pessoas Resilientes, Planeta Resiliente: um
futuro que vale a pena escolher, em inglês) com a função de transmitir ao público a necessidade de
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alterações abrangentes no sistema econômico mundial, admitindo ainda uma possível incapacidade
da atual ordem mundial em promover as mudanças necessárias para a implantação de um planeta
realmente sustentável.
2.3. Características da pessoa resiliente
Resiliência refere‐se ao processo que age na presença do risco e através do qual decorre
efeitos tão bons ou ainda melhores do que os alcançados na falta de risco. Assim, pessoas
consideradas resilientes são aquelas que ao invés de fugirem ao risco, evidenciam boa adequação
frente a ele (Cowan, Cowan & Schulz, 1996).

Os primeiros pesquisadores que se dedicaram ao estudo da resiliência
apresentando-a como um fator que levava os indivíduos que viviam em circunstâncias
desfavoráveis a um bom desenvolvimento foram Pesce, Assis, Avanci, Malaquias e Oliveira
(2005). Eles estudaram o desenvolvimento infantil e do adolescente analisando a relação da
resiliência com acontecimentos de vida desfavoráveis e fatores de proteção. A amostra do
estudo realizado por eles foi de 997 adolescentes escolares da rede pública de ensino de São
Gonçalo/RJ. Como medida de resiliência utilizou-se a Escala de Resiliência desenvolvida por
Wagnild e Young (1993). Para medir eventos de vida os pesquisadores Pesce, Assis, Avanci,
Malaquias e Oliveira (2004) utilizaram escalas de violência física e psicológica, itens de
violência na escola e na localidade, violência entre irmãos e entre pais, e violência sexual
entre outros. Como fatores de proteção utilizou-se: Escala de Apoio Social de Shebourne e
Stewart, Escala de Auto-Estima de Rosemberg, itens abordando supervisão familiar,
relacionamento com amigos e professores. Os eventos de vida negativos não apresentaram
relação com a resiliência, enquanto os fatores de proteção mostraram-se todos correlacionados
com o constructo (Pesce et al., 2004).
Inicialmente caracterizada através de resultados positivos ou com base em traços
de personalidade, a resiliência é, atualmente, definida como um processo que conglomera
particularidades individuais (auto-estima e auto-eficácia) bem como fatores sociais, como a
rede de apoio social e a coesão familiar (Hardy, 2004 apud Couto, 2005).
Quanto às características individuais, a perspectiva no indivíduo é evidente, já que
conforme Couto (2005), é válido dizer que a resiliência refere‐se a variações individuais, num sentido
positivo, em resposta ao risco. Dessa forma, algumas pessoas são afetadas negativamente pelo
estresse e adversidades enquanto outros conseguem lidar de maneira satisfatória com eles. Porém
não se pode atribuir a resiliência como uma característica inalterável do ser humano. A mesma
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pessoa pode ter uma reação favorável a certa adversidade em determinado período de sua história
e, em outro, não conseguir fazê‐lo alcançando, dessa forma, resultados negativos (Rutter, 1987 apud
Couto, 2005). Assim o foco no indivíduo procura identificar resiliência a partir de características
pessoais, como sexo, temperamento e background genético (DELL’ AGLIO, KOLLER, YUNES, 2006).
A avaliação que a pessoa faz de suas competências para a realização de tarefas em
distintos domínios (cognitivo, comportamental, etc.) foi definido por Bandura (1997) como auto‐
eficácia. Para o autor, a auto‐eficácia tem um papel fundamental na produção de competências.
Assim, de acordo com as variações nas crenças de auto‐eficácia, indivíduos com as mesmas
competências, ou o mesmo indivíduo em contextos diversos, podem ter diferentes resultados na
realização de uma tarefa. Assim, para Bandura, o funcionamento efetivo requer não só
competências, mas crenças de auto‐eficácia para usá‐las bem. Um baixo senso de auto‐eficácia,
desta forma, leva à auto‐avaliações negativas que afetam o funcionamento comportamental e
cognitivo, causado uma sensação de baixa estima.
A diferença está em como a pessoa reage. A experiência de algo negativo educa o
indivíduo a reagir de forma distinta e mais calma caso ao mesma situação venha a acontecer
novamente, o que faz com que ele não tenha as mesmas reações. E ele provavelmente não irá tê‐las
devido ao seu organismo se reajustar e aprender a reagir de forma mais inteligente a fim de não se
deixar abater pela adversidades.
Já Tavares, J. (2001), define resiliência como “a capacidade de responder de forma mais consistente
aos desafios e dificuldades, de reagir com flexibilidade e capacidade de recuperação diante de
desafios e circunstâncias desfavoráveis, obtendo uma atitude otimista, positiva e perseverante e
mantendo um equilíbrio dinâmico durante e após os embates”.
Assim, a resiliência é a disposição que o indivíduo possui em saber lidar com pressões e situações
difíceis e adversas, sem prejuízo de sua saúde física e de seu equilíbrio emocional. Quem é resiliente
consegue recuperar‐se após vencer cada desafio. E, quanto mais resiliente é a pessoa, menor será o
índice de doenças e maior será seu desenvolvimento pessoal.
Resiliência significa equilíbrio entre tensão e capacidade de lutar, além de servir de aprendizado para
estarmos preparados quando outra situação adversa acontecer. Pessoas resilientes abrem‐se para
outro nível de consciência.
Hoje em dia, várias organizações têm provido ferramentas e treinamentos nesta área, pois aquele
colaborador que não desenvolve a resiliência poderá apresentar queda de produtividade e
desenvolvimento de doenças. Com isto, todos os colaboradores e gestores terão a oportunidade de
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aumentar o conhecimento de si mesmos, mudar suas respostas, tanto comportamentais como
emocionais, atenuando a ansiedade e o estresse diante das adversidades e aumentando sua
confiança quando incertezas se fizerem presentes.
Para Frederic Flach (1991), as características da pessoa resiliente são:


Capacidade de aprender;



Auto‐respeito;



Criatividade na solução de problemas;



Habilidade em recuperar
temporariamente perdida;



Independência de espírito: autonomia;



Liberdade e interdependência;



Habilidade de fazer e manter amigos;



Disposição para sonhar;



Bom senso de humor;



Grande variedade de interesse.

a

auto‐estima

quando

diminuída

ou

Já, para Eduardo Carmello (2004), são resilientes as pessoas que possuem uma
combinação das seguintes qualidades:
 são bastante confiantes: acreditam em si mesmos e naquilo que são capazes de

fazer;
 gostam e aceitam mudanças: encaram as situações de estresse e adversidades como

desafios a serem sempre superados;
 têm baixa ansiedade e alta extroversão: são abertos a novas experiências e formas

de fazer as coisas. Nunca desanimam:
 têm autoconhecimento e auto‐estima positivos: conseguem administrar seus

sentimentos e suas emoções em ambientes imprevisíveis e emergenciais;
 são emocionalmente inteligentes: conhecem suas emoções, sabem administrá‐las,

conseguem automotivar‐se, reconhecem
relacionamentos;

emoções em outras pessoas e sabem manejar
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 são altamente criativos: procuram constantemente por inovações. Não se

conformam com a monotonia;
 dispõem de uma eficaz capacidade de resposta: mantêm altos níveis de clareza,

concentração, calma e orientação frente a uma situação adversa.
O ser humano é a espécie melhor tem a capacidade de manifestar suas emoções e
sentimentos. Porém saber controlar isso não é simples. Fatores devem ser desenvolvidos pelo
indivíduo e a organização também tem o dever de auxiliar nesse sentido com a promoção de uma
cultura e de um clima organizacional satisfatório.
Algumas atitudes podem auxiliar no desenvolvimento da resiliência, como:
•

Mentalizar seu projeto de vida, mesmo que não possa ser colocado em prática
imediatamente. Sonhar com seu projeto é confortante e reduz a ansiedade.

•

Aprender e adotar métodos práticos de relaxamento e meditação.

•

Praticar esporte para aumentar o ânimo e a disposição. Os exercícios aumentam endorfinas e
testosterona que, conseqüentemente, proporcionam sensação de bem‐estar.

•

Procurar manter o lar em harmonia.

•

Aproveitar parte do tempo para ampliar os conhecimentos, pois isso aumenta a
autoconfiança.

•

Transformar‐se em um otimista incurável, visualizando sempre um futuro bom.

•

Assumir riscos, ter coragem.

•

Tornar‐se um “sobrevivente” repleto de recursos no mercado profissional.

•

Apurar o senso de humor (desarmar os pessimistas).

•

Separar bem quem você é e o que faz.

•

Usar a criatividade para quebrar a rotina.

•

Examinar e reflitir sobre a sua relação com o dinheiro.

•

Permitir‐se sentir dor, recuar e, às vezes, enfraquecer, para em seguida retornar ao estado
original.

2.4. Escala de Resiliência
A Escala de Resiliência foi desenvolvida por Wagnild e Young (1993). Este é um dos
poucos instrumentos usados para medir níveis de adaptação psicossocial positiva face a eventos de
vida adversos.
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Possui 25 itens descritos de forma positiva com respostas tipo Likert de sete pontos: 1
(discordo totalmente) e 7 (concordo totalmente). Os valores totais são obtidos por somatório dos
valores das respostas obtidas e podem variar entre 25 a 175, onde valores altos equivalem à elevada
resiliência.
O estudo da “Adaptação transcultural, confiabilidade e validade da escala de resiliência”
foi realizado por Pesce, Assis, Avanci, Malaquias e Oliveira (2005).
Na escala inicial os itens estão divididos em três fatores. O fator I, denominado de
“competências pessoais” contem 17 itens, que sugerem autoconfiança, independência,
determinação, invencibilidade, controle, desenvoltura e perseverança.
Os oito itens do fator II, denominado de “aceitação de si mesmo e da vida” representam
adaptabilidade, equilíbrio, flexibilidade e perspectiva de vida equilibrada.
Na adaptação os itens foram distribuídos da seguinte forma: o fator I agrupou sete itens
de competência pessoal e sete de aceitação de si mesmo e da vida; no fator II apenas dois dizem
respeito a competências pessoais e os outros quatro dizem respeito à aceitação de si mesmo e da
vida, o fator III agrupou cinco itens de competência pessoal.
A validade de critério foi estabelecida através de estudos da correlação com outras
escalas tais como: Escala de auto‐estima de Rosenberg, Escala de Satisfação de Vida, Escala de Apoio
Social e Escala de Violência Psicológica.
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Marque o quanto você concorda ou discorda com as seguintes afirmações:

1. Quando eu faço planos, eu levo eles até o fim.
2. Eu costumo lidar com os problemas de uma forma ou de outra.
3. Eu sou capaz de depender de mim mais do que qualquer outra pessoa.
4. Manter interesse nas coisas é importante para mim.
5. Eu posso estar por minha conta se eu precisar.
6. Eu sinto orgulho de ter realizado coisas em minha vida.
7. Eu costumo aceitar as coisas sem muita preocupação.
8. Eu sou amigo de mim mesmo.
9. Eu sinto que posso lidar com várias coisas ao mesmo tempo.
10. Eu sou determinado.
11. Eu raramente penso sobre o objetivo das coisas.
12. Eu faço as coisas um dia de cada vez.
13. Eu posso enfrentar tempos difíceis porque já experimentei
dificuldades antes.
14. Eu sou disciplinado.
15. Eu mantenho interesse nas coisas.
16. Eu normalmente posso achar motivo para rir.
17. Minha crença em mim mesmo me leva a atravessar tempos difíceis.
18. Em uma emergência, eu sou uma pessoa em quem as pessoas
podem contar.
19. Eu posso geralmente olhar uma situação de diversas maneiras.
20. Às vezes eu me obrigo a fazer coisas querendo ou não.
21. Minha vida tem sentido.
22. Eu não insisto em coisas as quais eu não posso fazer nada sobre elas.
23. Quando eu estou numa situação difícil, eu normalmente acho uma saída.
24. Eu tenho energia suficiente para fazer o que eu tenho que fazer.
25. Tudo bem se há pessoas que não gostam de mim.

DISCORDO
NEM CONCORDO
CONCORDO
Totalmente Muito Pouco NEM DISCORDO Pouco Muito Totalmente
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1

2

3

4

5

6

7

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

1

2

3

4

5

6

7

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7

3. Qualidade de vida no trabalho
3.1 Conceito
Cada vez mais a qualidade de vida no trabalho se faz necessária e exigida para a
escolha seja da empresa ou da profissão pelo trabalhador. Inserido em um mundo do trabalho
que passou por grandes modificações e ainda está constantemente sendo transformado o
trabalhador busca um emprego que não seja estressante e que ele possa sentir prazer ao
executá-lo.
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A qualidade de vida no trabalho pode ser definida segundo França (1996) como o
conjunto das ações de uma empresa que tem como objetivo implantar melhorias e inovações
gerenciais, tecnológicas e estruturais no ambiente de trabalho.

3.2 Evolução histórica do conceito de Qualidade de Vida no Trabalho
O tema da qualidade de vida no trabalho é uma preocupação que provém dos tempos
mais remotos, onde o homem tem buscado desenvolver artefatos, ferramentas e métodos que
possibilitem minimizar os desgastes decorrentes do trabalho e/ou mesmo torná‐lo mais prazeroso
(SANT’ANNA, KILIMNIK & MORAES, 2011).

Quando então ocorre a Revolução Industrial o homem que trabalhava no campo
ou como artesão em uma corporação passa a produzir produtos manufaturados, passando
então a maior parte de sua existência em seus locais de trabalho, empregando sua energia,
força e esforços para as organizações. Ou seja, o tempo destinado a famílias e amigos que eles
possuíam quando trabalhavam no campo se tornou escasso, já que as jornadas de trabalho
ocupavam a maior parte do seu dia.
A Revolução Industrial também acarretou a formação dos grandes centros urbanos
que ficavam em sua maioria ao redor das grandes áreas de produção, causou a modernização
das máquinas, a evolução das relações trabalhistas e a ampliação dos mercados de trabalho e
consumo suscitando uma grande mudança no modo de viver das pessoas, que se por um lado
passaram a ter mais oferta de emprego e ter a sua disposição mais objetos de consumo por
outro lado os empresários passaram a exigir dos trabalhadores uma melhor qualificação
profissional, causando assim desigualdades de acesso a emprego. Além disso, a
implementação de políticas públicas referentes à urbanização, economia, saúde e o avanço da
degradação do meio ambiente e poluição, interferiram significativamente na qualidade de vida
da população.
Em meio a esses fatos com o crescimento das empresas industriais, aparece a
necessidade de se encontrar formas e métodos para aumentar cada vez mais a produção. A fim
de encontrar soluções para elevar a capacidade produtiva Frederick Taylor iniciou estudos na
administração das tarefas, fragmentando-as. Esse estudo consistia em não permitir que o ser
humano pensasse, mas sim fosse capaz de executar tarefas repetitivas e constantes de forma
que ele atuasse apenas como parte de uma máquina, e que fosse controlado pelo ritmo de
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trabalho a que lhe era conferido. Porém essa forma de tratamento conferida aos trabalhadores
não o deixavam satisfeitos.
Surgiu então um movimento de valorização das relações humanas no trabalho a
partir da constatação da necessidade de considerar a relevância dos fatores psicológicos e
sociais na produtividade, diante das insatisfações dos trabalhadores pelo ritmo e controle de
trabalho a que estavam sendo submetidos. O principal estudioso desse movimento foi o
psicólogo Elton Mayo.
No fim da década de 1920 Elton Mayo inicia seus estudos sobre as Relações
Humanas. Esses estudos tem início no bairro de Hawthorne em Chicago nos Estados Unidos,
onde Mayo chefiou uma experiência com um grupo de operárias na fábrica da Western Eletric
Company. O objetivo inicial da pesquisa era verificar a tese de que aumentando a
luminosidade do ambiente de trabalho, a produtividade também aumentaria. Para isso, foram
formados dois grupos de moças, um grupo experimental e um grupo de controle, que
trabalhavam na montagem de componentes telefônicos. Entretanto os primeiros resultados
mostraram que não havia relação entre produção e nível de luminosidade já que quando foi
elevado o nível de luminosidade no ambiente do grupo experimental a produtividade
aumentou em ambos e espantosamente quando a luminosidade foi reduzida na sala do grupo
experimental a produtividade aumentou novamente nos dois os grupos. Percebeu-se então que
as operárias aparentemente agiam de acordo com o que imaginavam fosse ser a ação
pretendida pelos pesquisadores.
Elton Mayo juntamente com os seus colaboradores começaram então a estudar em
uma segunda fase os efeitos provocados pela alteração de várias condições de trabalho na
produtividade do grupo, tais como os efeitos gerados por alteração na temperatura, mudanças
de horários ou introdução pausas durante o período de trabalho, além de observarem também
a fadiga no trabalho. Um grupo formado por 6 moças constituindo o grupo experimental. Elas
foram colocadas em uma sala que era separada apenas por uma divisória de madeira do
restante do departamento que formava o grupo de controle. Esta fase da pesquisa foi dividida
em doze períodos experimentais, onde foram analisadas as alterações de produtividade
decorrentes

das

novidades

a

que

eram

submetidas

o

grupo

experimental.

As moças participantes da experiência eram avisadas quanto as modificações a que seriam
submetidas, assim como dos objetivos da pesquisa e dos resultados obtidos. Durante os dozes
períodos experimentais analisados percebeu-se que a produção apresentou pequenas
alterações, por isso não se obteve os resultados esperados. Ou seja, novamente como no
estudo com a iluminação havia um fator que não podia ser explicado. Com isso os

103

pesquisadores então chegaram a conclusão de que o grupo experimental gostava de trabalhar
na sala de provas porque lá elas trabalhavam com maior liberdade já que a supervisão não era
severa como na sala de montagem onde trabalhavam na sua rotina, o supervisor agia como um
orientador. Com isso as moças trabalhavam em um ambiente sem pressões e com uma maior
interação interpessoal já que a conversa era permitida, o que também fez com que o
sentimento de equipe surgisse entre elas, assim como o desenvolvimento de objetivos
comuns, como o de aumentar o ritmo de produção, apesar da solicitação dos pesquisadores de
que o trabalho continuasse a ser feito normalmente.
Com o objetivo de descobrir os motivos que levavam os funcionários a adotar
posturas tão diversas nos seus departamentos e na sala de provas foi criado um programa de
entrevistas, onde todos os funcionários da empresa seriam entrevistados anualmente. A maior
parte dos supervisores foi incluída no programa como entrevistadores que poderiam então
conhecer o que os seus subordinados almejavam e quais problemas os incomodavam. Esse
programa de entrevistas ocasionou no aumento da produtividade já que eles se sentiam
valorizados e na melhora da supervisão que passou a observar os interesses dos funcionários.
Os pesquisadores concluíram com esse programa que os fatores psicológicos influenciavam
de modo expressivo o desempenho dos funcionários. Percebeu-se também que a união da
equipe de trabalho motivava os resultados de produção de cada membro da equipe, pela
influência de uma organização informal dos operários que se mantinham unidos através de
uma espécie de laço de lealdade entre si a fim de zelar pelo seu bem estar e se resguardarem
das ameaças da administração. Porém por vezes os funcionários desejavam ser leais a
empresa também. Isso poderia trazer certa inquietação e possível descontentamento por parte
do funcionário que se sentiam divididos entre o grupo e empresa.
Os pesquisadores então para estudar a relação entre a organização informal dos
operários e a organização formal da fábrica constituíram um grupo experimental formado por
nove operadores, nove soldadores e dois inspetores, todos da montagem de terminais para
estações telefônicas, que foram postos em uma sala específica com as mesmas condições de
trabalho do departamento. Dentro da sala ficava um observador e do lado de fora ficava um
entrevistador que de vez em quando entrevistava os funcionários do grupo experimental. O
plano de remuneração era conforme a produção do grupo, o salário variava de acordo com a
produção, ou seja, um salário mínimo horário, para o caso de paradas na produção e havia um
salário hora com base em inúmeros fatores, caso a produção total aumentasse os salários
também seriam elevados. A expectativa da experiência era a de que o funcionário visaria
apenas o seu interesse financeiro e de que aqueles que possuíssem maior agilidade no seu
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número de produção acabariam pressionando os seus colegas de trabalho a produzirem mais.
Contudo os pesquisadores observaram que apesar da pressão surtir certo efeito já que os
membros do grupo se sentiam impelidos a serem nem demasiado e nem pouco produtivo, mas
sim produzirem numa proporção que os fizessem aceitos no grupo, o fato mais relevante
observado foi a solidariedade grupal que os trabalhadores apresentavam onde caso houvesse
uma delação por parte de um membro da equipe ou alguma ação que prejudicasse alguém do
grupo ele passaria a ser visto como um traidor. Concluíram, portanto que o plano de
remuneração era menos importante para o trabalhador do que a sua segurança e o sentimento
de pertencer a um grupo e ser aceito por este.
Esta experiência feita em Hawthorne e que foi batizada também com este nome
foi um marco fundamental no enfoque comportamental na administração e ocasionou na
constatação de Elton Mayo e seus colaboradores de que a colaboração humana é determinada
antes pela organização formal do que pela organização formal e que os funcionários são mais
estimulados por incentivos psicológicos e sociais do que por estímulos econômicos. A fadiga,
por exemplo, não pode ser considerada apenas de origem física, mas também psicológica. A
produtividade por sua vez pode estar relacionada com a atenção que estava a sendo dada às
pessoas.
A seguir uma tabela comparativa entre as Teorias Clássica versus Relações
Humanas, onde evidencia-se a importância que as pessoas passaram a ter para as organizações
com o passar do tempo.
Teoria Clássica

Teoria das Relações Humanas

Trata a organização como uma máquina

Trata a organização como um grupo de
pessoas

Enfatiza as tarefas ou a tecnologia

Enfatiza as pessoas

Inspirada em sistemas de engenharia

Inspirada em sistemas de psicologia

Autoridade centralizada

Delegação plena de autoridade

Linhas claras de autoridade

Autonomia do empregado

Especialização e competência técnica

Confiança e abertura

Acentuada divisão do trabalho

Ênfase nas relações humanas entre as pessoas

Confiança nas regras e nos regulamentos

Confiança nas pessoas

Clara separação entre linha e staff

Dinâmica grupal e interpessoal

Tabela 2: Teoria Clássica versus Teoria das Relações Humanas
FONTE: Portal ADM
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Segundo Maximiano (2004, pág. 238), o tema central da Escola das Relações Humanas é
o comportamento coletivo nas organizações, ou seja, a percepção do funcionário como um indivíduo
que pertence a um grupo de trabalho. A Escola das Relações Humanas teve como ênfase as pessoas,
com o estudo do comportamento humano nos ambientes sociais e de trabalho. Partindo desses
pressupostos, surgiu a Teoria Comportamental ou Behaviorismo, tratando de assuntos relacionados
aos fenômenos da motivação humana (MUSSETI, 2002) apud (FERREIRA, 2006).
Na mesma época dos estudos sobre a Teoria das Relações Humanas surgem estudos a
cerca do comportamento que geralmente é investigado pelos métodos utilizados pela ciência
chamada Análise do Comportamento, onde o comportamento é definido por meio da análise de
estímulos e respostas. Estes estudos ficam conhecidos como Teoria Comportamental ou
Behaviorismo.
O Behaviorismo surgiu nos Estados Unidos da América, no início do século XX, e teve
como um de seus principais precursores John Broadus Watson. Segundo Carrara (1998),
“Na época, a comunidade científica, sobretudo a norte‐americana,
demandava uma maior objetividade nos estudos do comportamento
humano e vários pesquisadores tentaram elaborar uma forma de
Psicologia que atendesse a essa demanda. Woodworth (em 1899),
Pierón (em 1904) e Cattel (no Congresso de Artes e Ciências de Saint
Louis em 1904) são alguns exemplos. Em 1911, Max Meyer,
considerado um dos precursores mais diretos do Behaviorismo,
publicou “The fundamental laws of human behavior”.

Após Watson, o mais importante behaviorista foi B. F. Skinner que teve como principal
preocupação o estudo da ciência a fim de que o desenvolvimento de termos e conceitos permitissem
explicações verdadeiramente científicas e não apenas o estudo utilizando os métodos das ciências
naturais como os seus antecessores.

Também merecem destaques os estudos desenvolvidos por Herzberg (1968) e por
Maslow (1977).
Teoria de Frederick Herzberg foi, desde o início, baseada no estudo das atitudes e
motivações dos funcionários dentro de uma organização. A Teoria de Herzberg, também
conhecida como Teoria dos dois fatores foi formulada e desenvolvida por Frederick Herzberg,
a partir de entrevistas feitas com 200 engenheiro e contadores da indústria de Pittsburgh. As
entrevistas buscavam identificar quais as consequências de certos tipos de acontecimentos na
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vida profissional dos entrevistados, tendo em vista a determinação de fatores que os levaram a
se sentirem muito felizes e aqueles que os fizeram sentirem-se infelizes na situação de
trabalho. Os fatores que agradavam ao funcionário foram chamados de Motivadores. Aqueles
que desagradavam levaram o nome de fatores de Higiene.
Os fatores higiênicos referem‐se: às condições que cercam o empregado enquanto ele
trabalha, considerando as condições físicas e ambientais de trabalho, o salário, os benefícios sociais,
as políticas da empresa, o tipo de supervisão recebido, o clima organizacional, etc., ou seja, o seu
ambiente externo. Geralmente os fatores mencionados são utilizados pelas empresas para obter
motivação dos empregados. Herzberg considera que esses fatores higiênicos quando são ótimos eles
apenas evitam o descontentamento do funcionário, por serem bastante limitados em sua capacidade
de influenciar os seus comportamentos. A expressão “higiene” foi eleita por Herzberg por
justamente refletir seu caráter preventivo e profilático.

Os fatores motivacionais referem-se: aos fatores intrínsecos, já que estão
relacionados com o conteúdo do cargo e com a natureza das tarefas que o indivíduo executa.
Dessa forma, os fatores motivacionais intimamente ligados ao nível de satisfação que o
trabalhador tem em relação ao seu cargo e as suas tarefas, que afetará a forma que os
sentimentos de crescimento individual e de reconhecimento profissional serão percebidos
pelos trabalhadores.
Os estudos de Herzberg levaram a conclusão que a satisfação no cargo é função
do conteúdo ou atividades desafiadoras e estimulantes do cargo e que a insatisfação no cargo
é função do ambiente, da supervisão, dos colegas, e do contexto geral do cargo.
Abraham H. Maslow, psicólogo e consultor americano, apresenta uma teoria da
motivação segundo a qual as necessidades humanas estão dispostas em níveis, numa
hierarquia de importância e influência, onde as necessidades de nível mais baixo devem ser
satisfeitas antes das necessidades de nível mais alto. Para atingir a auto-realização o indivíduo
deve "galgar" a sua hierarquia de necessidades. Nessa hierarquia das necessidades (pirâmide
de Maslow), encontram-se cinco níveis de necessidades, subdivididas em: necessidades
primárias (necessidades fisiológicas e necessidades de segurança) e necessidades secundárias
(necessidades sociais, necessidade de estima e necessidades de auto-realização). Os cinco
níveis de necessidades são:
 necessidades fisiológicas (básicas): fome, sede, sono, sexo, excreção, abrigo;
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 necessidades de segurança: abrange desde o sentir-se seguro dentro de uma

casa até a segurança de um emprego estável, de um plano de saúde, etc.;
 necessidades sociais ou de amor, afeto, afeição e sentimento de pertencer a um

grupo;
 necessidades de estima: depende da forma como a pessoa se avalia, que passam

por duas vertentes, o reconhecimento das nossas capacidades pessoais e o reconhecimento dos
outros face à nossa capacidade de adequação às funções que desempenhamos;
 necessidades de auto-realização: onde o indivíduo procura tornar-se aquilo que

ele pode ser, busca desenvolver o seu potencial.
Dessa forma quando alguém passa por algum problema que se enquadra em um
nível mais baixo da pirâmide, a motivação por um meio da tentativa de satisfação de uma
necessidade em um nível mais acima na pirâmide não surtirá efeitos de satisfação, posto não
ser o adequado no momento para aquele caso..
Do mesmo modo, um profissional que atingiu uma posição elevada na pirâmide
de necessidades também não ficará muito animado com a idéia de uma pequena gratificação
em um nível mais abaixo na pirâmide.
Pode‐se observar melhor o agrupamento dessas necessidades de acordo com a Figura 1,
que ilustra a hierarquia das necessidades de Maslow:

Figura 1 – Hierarquia das necessidades de Maslow
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3.3 Modelos de Qualidade de Vida no Trabalho
Para demonstrar os fatores que afetam a qualidade de vida no trabalho foram
desenvolvidos modelos de indicadores de qualidade de vida. Exemplos de pesquisadores que
criaram modelos de indicadores a fim de evidenciar os fatores que influenciam qualidade de
vida no trabalho são Nadler e Lawler, Hackman e Oldhan.
Nadler e Lawler afirmam que a variável qualidade de vida no trabalho deveria ser
claramente definida em um conceito que expressasse o seu real significado, abrangendo
assim, os benefícios e as condições para que esta produza os resultados almejados.
Chiavenato (1999) apud Cavassani, Cavassani e Biazin (2006),
[...] descreve que para Nadler e Lawler, a QVT está fundamentada em
quatro aspectos:

• Participação dos funcionários nas decisões.
• Reestruturação do trabalho através do enriquecimento das
tarefas e de grupos autônomos de trabalho.
• Inovação no sistema de recompensas para influenciar o clima
organizacional.
• Melhoria no ambiente de trabalho quanto às condições físicas e
psicológicas, horário de trabalho etc.
Para Hackman e Oldhan, as dimensões do cargo são fundamentais na QVT, visto
que com uma alta motivação interna, alta satisfação no trabalho e um bom desempenho o
trabalhador se sentirá mais entusiasmado com o seu emprego.

Para Freitas e Souza (2008),

“Este modelo propõe que resultados positivos pessoais e do
trabalho são obtidos quando três estados psicológicos críticos‟
(percepção da significância do trabalho, percepção da
responsabilidade pelos resultados e conhecimento dos reais
resultados do trabalho) estão presentes para um certo
trabalhador.”

Hackman e Oldhan definiram variáveis a fim de estudar qual o potencial
motivador de uma tarefa em função de seus atributos e que cria os estados psicológicos
críticos.
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As variáveis baseadas nos cargos são segundo Chiavenato (1999, p.392) apud
Cavassani, Cavassani e Biazin (2006),
“• Variedades de habilidades: o cargo exercido deve exigir
várias e diferentes habilidades e conhecimento.
• Identidade da tarefa: ressalta a importância do indivíduo sobre
as suas tarefas, o trabalho deve ser realizado do inicio ao fim,
para que este perceba que produz um resultado palpável.
• Significado da tarefa: a pessoa deve ter uma clara percepção de
que forma o seu trabalho produz conseqüência e impactos sobre
o trabalho dos demais.
• Autonomia: defende-se a responsabilidade pessoal para
planejar e executar as tarefas e independência para desempenhálas. Um exemplo seria a prática de gerência por objetivos, pois
proporciona um papel importante aos trabalhadores no
estabelecimento de seus próprios objetivos e na busca de planos
para conseguí-los, DAVIS e NEWSTROM (1992).
• Feedback: refere-se às informações, pode ser dividido em
retroação do próprio trabalho e retroação extrínseca.
• Retroação do próprio trabalho: os superiores devem
proporcionar informação de retorno para que o próprio
indivíduo possa avaliar o seu desempenho.
• Retroação extrínseca: deve haver um retorno dos superiores
hierárquicos ou cliente a respeito do desempenho de sua tarefa.
A idéia do feedback é simples, mas de grande importância para
as pessoas no trabalho, pois através desse retorno é que o
trabalhador poderá fazer uma auto-análise, visando melhorias
em sua conduta profissional.
• Inter-relacionamento: o contato interpessoal do ocupante com
outras pessoas ou clientes devera ser estimulado e
possibilitado.”

Pelos indicadores citados, observa-se a importância dos administradores para a
conscientização da qualidade de vida dos trabalhadores. Por exemplo, no quesito significado
da tarefa depende da visão administrativa em mostrar a importância da tarefa para o executor.
Ou seja, a tarefa pode ser simples, mas de vital importância para o processo e isso ser
entendido pelo executor, o que traz um sentido de satisfação pessoal ao indivíduo no ato de
desempenhar o trabalho que lhe foi designado.
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Da mesma forma, o feedback permite ao colaborador avaliar e corrigir as possíveis falhas na
execução das atividades.
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3.4 Melhores empresas para se trabalhar
Com o decorrer do tempo as empresas passaram então a perceber a importância da
qualidade de vida no trabalho tanto para a satisfação de seus funcionários quanto de seus
colaboradores. Isso pode ser percebido por ser uma das variáveis utilizadas como um dos
principais critérios para a eleição das melhores empresas para se trabalhar. O critério da
pesquisa da Revista Guia VOCÊ S/A EXAME — As Melhores Empresas para Você Trabalhar,
por exemplo usa como critério um índice que tem peso de 70% e vem da percepção do
funcionário, que resulta no Índice de Qualidade do Ambiente de Trabalho (IQAT).
Segundo dados do site da Revista Guia VOCÊ S/A EXAME, o guia nasceu em
1997 com a missão de valorizar as empresas que melhor cuidam de seus colaboradores. Esse
trabalho é baseado em uma metodologia que foi se aperfeiçoando ao longo dos anos,
tornando-se mais abrangente, crítica e rigorosa quando ganhou a parceria da Fundação
Instituto de Administração (FIA), em 2006. Hoje, o Guia VOCÊ S/A EXAME — As Melhores
Empresas para Você Trabalhar é a maior pesquisa de clima organizacional do país. Em 2011,
contou com 504 empresas inscritas. Tamanho projeto leva tempo, por isso, as inscrições
abrem no início de fevereiro e o resultado final — ou seja, a lista das 150 — é divulgado
apenas em setembro.
Pesquisas como essa são importantes para incentivar as empresas que procuram
um sucesso sustentável com a satisfação de seus funcionários e servem também para
parabenizar aquelas que buscaram o bem-estar de sua força de trabalho.
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Conclusão

Considerando a importância desse tema, pode‐se perceber que as alterações constantes
no ambiente e modo do trabalhador executar as suas tarefas impacta os trabalhadores que devem se
readaptar a uma nova forma de trabalhar. Gerando estresse ocupacional nos trabalhadores.
O estresse ocupacional atinge diversas áreas e setores do mundo do trabalho. E se
intensifica à medida que aumentam as responsabilidades, cobranças, pressão por metas,
competitividade, cansativa jornada de trabalho, entre outras características muito típicas do mundo
globalizado. O estresse pode causar doenças graves psicossomáticas, que por terem princípio na
mente do indivíduo deve ser tratada de tal forma que trate também esta enfermidade. O indivíduo
então deve buscar formas para manter o equilíbrio emocional e ter qualidade de vida. Para isso é
necessário que seja desenvolvida a resiliência para que ele saiba lidar com as situações diversas do
dia‐a‐dia e a entender as dificuldades que uma pessoa poderá enfrentar tanto no seu contexto
pessoal quanto de trabalho. Para a promoção da resiliência é necessário que o indivíduo saiba
administrar o seu tempo e a forma de lidar com o trabalho.
O desenvolvimento da resiliência se mostra importante também na promoção da
qualidade de vida, seja dentro ou fora do ambiente corporativo. Pois a promoção da qualidade de
vida no trabalho juntamente com o a promoção da resiliência acarreta na em uma adequada saúde
para as pessoas e satisfação no trabalho.
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Como estará o mundo em 20 anos? Esta é a pergunta que a Rio + 20 tentará
responder ou, ao menos, esclarecer para o mundo inteiro. Representantes dos 193
países das Nações Unidas se encontrarão, em junho deste ano, nessa histórica
conferência que se dedica, principalmente, à sustentabilidade e ao combate à
pobreza mundial visando às próximas duas décadas. A última edição, também no
Rio de Janeiro, aconteceu em 1992, quando houve a elaboração da Agenda 21, que
envolveu organizações e governos de vários países.
E por que no Brasil? Atualmente, possuímos mais de 10% da água doce e o maior
rio da Terra. Além disso, temos a segunda maior cobertura floresta e uma matriz
energética 46% renovável. Somos, ainda, a sexta economia do planeta e abrigamos
a maior biodiversidade do mundo. Aliado a tudo isso, possuímos uma grande
diversidade étnica, religiosa e cultural. Somos o país que terá, enfim, a oportunidade
de, ‘mostrar ao mundo como viver’. Sobre a aposta de realizar a conferência no
Brasil, “Esperamos muito do Brasil uma liderança no desenvolvimento sustentável e
na economia”.
Nesse encontro de gigantes do mundo inteiro, portanto, o Brasil deverá não só
acolhê-los bem como, também, mostrar para todos propostas concretas e
possibilidades reais para que possamos nos tornar um país desenvolvido e
sustentável, com um melhor gerenciamento da sua economia e preservação do seu
meio ambiente.

JUSTIFICATIVA
Com os crescentes danos ambientais que veem ocorrendo no mundo e principalmente nas
principais potências mundiais e sabedores dos riscos eminentes que atingirão o planeta
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terra em um futuro próximo, surge a necessidade de ações imediatas e de impacto para
tentar de alguma forma atenuar os problemas já existentes. Nesta linha de pensamento
representantes das Nações que integram a ONU se reunirão na cidade do Rio de Janeiro
com o intuito de buscar um comprometimento e proliferação da necessidade urgente de
medidas que diminuam a destruição da Natureza, através da ação dos países junto a seus
povos que são parte essencial do processo. Paralelamente, exigirão das grandes industrias
mundiais ações de diminuição da emissão de gases e resíduos que causam impacto direto
ao Meio Ambiente.
O primeiro ponto é a constatação de que o uso dos recursos materiais, energéticos e
bióticos por parte do sistema econômico já compromete a qualidade da vida social em ao
menos três áreas. Em outras seis áreas (acidificação dos oceanos, água, uso do solo,
poluição, aerossóis e ciclo do fósforo), a ameaça é imensa.

Os países no mesmo século, pensavam que o meio ambiente era uma fonte
inesgotável, e que toda ação de aproveitamento da natureza fosse infinita. Para
tanto, problemas foram surgindo, como o secamento de lagos e rios, o efeito
da inversão térmica e as ilhas de calor.
Tendo em vista esses problemas, era necessário organizar uma convenção no qual
países se propunham a fazer uma parcela de ajuda ao mundo. Foi então quando a
ONU decidiu inaugurar a Primeira Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio
Ambiente, até a chegada à RIO + 20 em 2012.

RIO 20+ Antecedentes à Reunião
RIO 20 + Como os assuntos eram tratados antes.
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Estocolmo, Suécia 1972

A conferência de Estocolmo, realizada entre os dias 5 a 16 de junho de 1972 foi a
primeira atitude mundial em tentar organizar as relações de Homem e Meio
Ambiente. Na capital da Suécia, Estocolmo, a sociedade científica já detectava
graves problemas futuros por razão da poluição atmosférica provocada pelas
indústrias.
A decisão de ajudar a natureza foi proposta primeiramente pelos EUA com liderança
do Instituto de Tecnologia de Massachusetts(MIT). A decisão era acabar de vez com
todas atividades mundiais de indústria por um tempo, visto que essa atividade é a
mais poluidora.
A decisão foi imediatamente contestada pelos países subdesenvolvidos que tinham
a base econômica unicamente na industrialização. Era necessário as atividades de
indústrias para o país se desenvolver e melhorar a sua situação socioeconômica.
Foi a partir disto que os debates começaram e findaram uma possível forma de
acordo. O apelo para o "Desenvolvimento a qualquer custo" foi a base para uma não
negociação do 1º acordo programado pela ONU.
Em virtude desse impasse, a conferência ficou marcada pela disputa do
“desenvolvimento zero”, defendido pelos países desenvolvidos; e o
“desenvolvimento a qualquer custo”, defendido pelas nações subdesenvolvidas.
Na conferência de Estocolmo foram abordados os temas como a chuva ácida e o
controle da poluição do ar. As discussões contaram com a presença de 113 países e
mais 400 instituições governamentais e não governamentais.
Após longos discursos e apresentações de pesquisas, foi concebido um importante
documento relacionado aos temas ambientais, de preservação e uso dos recursos
naturais, isso em esfera global. Essa conferência foi muito importante, pois pela
primeira vez o mundo se direcionou para o volume da população absoluta global, a
poluição atmosférica e a intensa exploração dos recursos naturais.

RIO, 1992
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A ECO-92, Rio-92, Cúpula ou Cimeira da Terra são nomes pelos quais é mais
conhecida a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento (CNUMAD), realizada entre 3 e 14 de junho de 1992 no Rio de
Janeiro. O seu objetivo principal era buscar meios de conciliar
o desenvolvimentosócio-econômico
com
a
conservação
e
proteção
dos ecossistemas da Terra.
A II Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano,
realizada em 1992 no Rio de Janeiro, teve como principal tema a discussão sobre o
desenvolvimento sustentável e sobre como de reverter o atual processo de degradação
ambiental.
Conhecida mundialmente como Rio 92, a conferência foi a maior reunião de chefes de
Estado da história da humanidade com a presença de cerca de 117 governantes de países
tentando buscar soluções para o desenvolvimento sustentável das populações mais
carentes do planeta.
O evento foi acompanhado por todo o mundo e contou com a participação da sociedade civil
organizada. Cerca de 22 mil pessoas, pertencentes a mais de 9 mil organizações nãogovernamentais, estiveram presentes nos dois principais eventos da Conferência: a reunião
de chefes de Estado, Cúpula da Terra, e o Fórum Global, promovido pelas ONGs.
Uma série de convenções, acordos e protocolos foram firmados durante a conferência. O
mais importante deles, a chamada Agenda 21, comprometia as nações signatárias a adotar
métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica, criando um Fundo
para o Meio Ambiente, para ser o suporte financeiro das metas fixadas.

A Conferência do Rio consagrou o conceito de desenvolvimento sustentável e
contribuiu para a mais ampla conscientização de que os danos ao meio ambiente
eram majoritariamente de responsabilidade dos países desenvolvidos. Reconheceuse, ao mesmo tempo, a necessidade de os países em desenvolvimento receberem
apoio financeiro e tecnológico para avançarem na direção do desenvolvimento
sustentável. Naquele momento, a posição dos países em desenvolvimento tornou-se
mais bem estruturada e o ambiente político internacional favoreceu a aceitação
pelos países desenvolvidos de princípios como o das responsabilidades comuns,
mas diferenciadas. A mudança de percepção com relação à complexidade do tema
deu-se de forma muito clara nas negociações diplomáticas, apesar de seu impacto
ter sido menor do ponto de vista da opinião pública.
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JOHANNESBURG, 2002
Também conhecida como Rio+10 ou Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento
Sustentável (em inglês, Earth Summit 2002) foi um fórum de discussão das Nações
Unidas realizado entre os dias 26 de agosto e 4 de setembro de 2002, em
Johanesburgo, África do Sul.[1] Teve como objetivo principal discutir soluções já
propostas na Agenda 21 primordial (Rio 92), para que pudesse ser aplicada de
forma coerente não só pelo governo, mas também pelos cidadãos, realizando uma
agenda 21 local, e implementando o que fora discutido em 1992.[2]
Foi um encontro de alto nível, reunindo líderes mundiais, cidadãos engajados,
agências das Nações Unidas, instituições financeiras multilaterais e outros
importantes atores, para avaliar a mudança global desde a histórica Conferência das
Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992 (também
conhecida como a Cúpula da Terra, ou Rio-92). A Rio-92, realizada entre 3 e 14 de
junho daquele ano, no Rio de Janeiro, reuniu legisladores, diplomatas, cientistas, a
mídia, e representantes de organizações não governamentais de 179 países, num
esforço maciço para reconciliar as interações entre o desenvolvimento humano e o
meio ambiente. O evento foi realizado por ocasião do 20º aniversário da Conferência
de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano (1972), a primeira conferência
mundial que tratou da natureza, tanto global quanto transfronteiriça, da degradação
e poluição ambientais.[3]
A agenda do Rio enfocou a procura de meios de cooperação entre as nações para
lidar com problemas ambientais globais como poluição, mudança climática,
destruição da camada de ozônio, uso e gestão dos recursos marinhos e de água
doce, desmatamento, desertificação e degradação do solo, resíduos perigosos, e a
perda da diversidade biológica. A conferência culminou na elaboração da Agenda
21, um programa pioneiro de ação internacional sobre questões ambientais e
desenvolvimentistas, voltado à cooperação internacional e ao desenvolvimento de
políticas para o século XXI. Suas recomendações incluíram novas formas de
educação, preservação de recursos naturais e participação no planejamento de uma
economia sustentável.
Esta terceira edição serviu para fazer um balanço da anterior ECO-92, realizada no
Rio de Janeiro em 1992. Centrada no desenvolvimento sustentável, seu objetivo era
a adoção de um plano de ação de 153 artigos divididos em 615 pontos sobre
diversos temas: a pobreza e a miséria, o consumo, os recursos naturais e sua
gestão, globalização, o cumprimento dos direitos humanos, etc.
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Como consta no Informativo da Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento
Sustentável, Joanesburgo (África do Sul), 26 de agosto a 4 de setembro de 2002,
obrigou-se aos países desenvolvidos alcançar os níveis intencionalmente
convencionados de assistência oficial ao desenvolvimento, apoiar a criação de
alianças regionais fortes para promover a cooperação internacional, afirmar que o
setor privado também tem o dever de contribuir ao desenvolvimento sustentável, e
por último chamada para criação de instituições internacionais e multilaterais mais
eficientes, democráticas e responsáveis

O que o mundo espera
O mundo espera que a conferência apresente um plano de ação e de
implementação [de acordos]. Nós não precisamos de mais palavras. Precisamos de
mais ação -disse Sha Zukang, em audiência conjunta das comissões de Relações
Exteriores e Defesa Nacional (CRE) e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle (CMA).
A proposta da Rio+20 foi apresentada às Nações Unidas em 2007 pelo então
presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. A ideia, é bom que se diga, encontrou
mais resistências do que acolhidas O anfitrião governo brasileiro tem demonstrado
empenho em aumentar a relevância do encontro, desenvolvendo consultas internas
e externas, buscando mobilizar chefes de Estado. Até aqui, não há certeza de
quanto
esses
esforços
serão
bem-sucedidos.
Em meio ao debate oficial limitado, o acirramento das crises e as evidências dos
problemas ambientais, conectados à financeirização da economia, aos modelos de
produção e consumo hegemônicos, incentivam reflexões, mobilizações e lutas de
resistência em todo o mundo. A Primavera Árabe, o Occupy Wall Street, a crise e os
protestos na Europa, manifestações na Bolívia, Equador, Índia e África do Sul
questionam o sistema dominante por intermédio de formas de organização
inovadoras e diversas. Mesmo no Brasil, temas como o Código Florestal e a
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construção de Belo Monte reúnem movimentos sociais e mobilizam parte da opinião
pública. Todos esses debates e desafios ao redor do planeta devem ter expressão
na
Rio+20.
É sintomático que na preparação oficial para 2012 o tema da chamada economia
verde tenha sido o destaque. A expressão foi apresentada num longo documento
elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), em
2011. Assim como “desenvolvimento sustentável” em 1992, que ganhou força
ideológica e política apesar de suas ambiguidades, ou justamente por isso,
“economia verde” é candidata a ser um novo marco nos debates e nas propostas
alternativas. É definida pelo Pnuma como aquela capaz de “garantir o bem-estar
humano e a equidade social ao mesmo tempo em que reduz os riscos ambientais e
a escassez ecológica”. Mais: “Em sua expressão mais simples, a economia verde
pode ser pensada como aquela que se baseia em baixo carbono, no uso eficiente
dos recursos e na inclusão social”. O tripé ambiental/social/econômico do conceito
de desenvolvimento sustentável é submetido a um só: o econômico.
A proposta é aplicar nos próximos dez anos 2% do PIB mundial na conversão
produtiva, para garantir a economia de baixo carbono. Os documentos do Pnuma
não colocam em questão os padrões de consumo ou o crescimento econômico com
sua insustentabilidade manifesta. A economia verde, tal como formulada, fortalece
os interesses vigentes do mercado, das grandes empresas, das corporações e da
lógica desenvolvimentista. Como afirma mais uma vez o Pnuma: “O esverdeamento
da economia tem o potencial de se transformar em um mecanismo de crescimento,
em gerador nato de trabalhos decentes, bem como numa estratégia vital de
eliminação da persistente pobreza”. Os recursos para garantir essa transição viriam
do
“capital
ambiental”.
A fragilidade da formulação contrasta com as urgências e os desafios essenciais de
redefinir um sistema que gera destruição ambiental crescente, enquanto amplia os
índices de concentração de riquezas, a geração de pobreza e a desigualdade. Há
uma forma de produzir e consumir, dominante no mundo, que é incompatível com os
recursos disponíveis no planeta. Este é o tema: a insustentabilidade dos modos de
vida orientados pelo american way of life. Já não é novidade que se os chineses
consumissem como os americanos precisaríamos de sete planetas. Como não há
possibilidade de ocupação de outros planetas, qual a resposta a ser dada a esse
desafio? Certamente, não serão soluções tecnológicas, apenas. A maquiagem
verde, à qual as grandes corporações devotam sua energia, não tem possibilidades
de fazer frente ao problema, apesar de sua enorme capacidade de mobilizar os
veículos
de
comunicação
em
geral.
As crises que desde 2008 ganharam dimensão cotidiana evidenciam o quanto a
economia mundial ancora-se na especulação, no crescimento do consumo,
principalmente na China, e no comércio de commodities. No caso do Brasil, o
aumento das exportações de minerais tem sido constante, tanto quanto as
exportações de outros bens primários, a ponto de economistas alertarem para os
riscos de “reprimarização” da economia. Tanto no Brasil quanto no Equador e na
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Bolívia, os governos tendem a vincular o incremento das exportações à necessidade
de
garantir
os
programas
sociais.
A equação, simplista, acaba sugerindo que não se pode redesenhar a economia e
enfrentar as injustiças sociais de forma concomitante. Esse ponto merece atenção
essencial no debate de uma Rio+20. A economia de nossos países segue uma
lógica hegemônica de mercantilização dos recursos naturais. Os desastres
ambientais atingem de forma mais violenta as populações pobres, afetando a negros
e mulheres em grande escala. Ainda não houve uma crítica à altura do modelo de
desenvolvimento baseado no crescimento econômico ilimitado, no consumo ilimitado
dos bens da natureza. No século 21 a luta por justiça social é também, e a um só
tempo,
a
luta
por
justiça
ambiental.
Diante da Rio+20 oficial restrita, movimentos e organizações sociais de todo o
mundo se reunirão no mesmo período da conferência no Rio de Janeiro para
defender e debater uma redefinição profunda dos termos atuais do desenvolvimento.
Movimentos que defendem formas alternativas e sustentáveis de produzir, consumir
e compartilhar, que pregam o bem viver, e não o viver melhor, a economia do
cuidado e da gratuidade; organizações que veem a necessidade de uma Rio+20 pra
valer convidam a todos para a Cúpula dos Povos na Rio+20 por Justiça Social e
Ambiental. O evento, aberto e em local público, contará com debates, seminários,
oficinas, atividades culturais, apresentação de projetos e experiências em prol do
bem comum. Inspirada pelo Fórum Global da Eco 92, realizado no Aterro do
Flamengo e talvez o primeiro encontro da sociedade civil mundial, a Cúpula dos
Povos tem a esperança de poder ser um marco para a afirmação de um mundo
novo.

FAIXADA OU NÃO
. As crescentes e evidentes limitações nos debates sobre mudanças climáticas o
mais famoso desdobramento da Eco 92 – já indicavam as dificuldades dos governos
de
chegar
a
acordos
sobre
meio
ambiente.
Assim, um processo frágil de preparação e uma pauta de discussões limitada
marcam o compromisso que foi possível nas Nações Unidas sobre a Rio+20. As
crises que se multiplicam desde 2008 colocam os governos do Norte em situação
desconfortável, pressionados pelos compromissos assumidos e não cumpridos.
Nesse quadro, os chamados países emergentes tampouco apresentam disposição
para discutir em profundidade suas responsabilidades, ainda que diferenciadas, em
relação às crises ambientais e suas consequências sociais, mesmo quando elas
parecem conduzir o mundo de olhos abertos para o abismo.
È evidente que a sociedade como um todo precisa participar e estar empenhada em
cobrar de seus governantes o cumprimento dos acordos que deverão ser acertados,
vê-se uma boa vontade porém ainda distante de representar à salvação.
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Espera-se muito, porém resultados concretos só notaremos talvez na próxima
reunião e esperamos que as sinalizações sejam favoráveis.

As grandes potências honrarão seus compromissos?
Está pergunta só poderá ser respondida daqui alguns anos, onde os resultados
começaram a aparecer, e os frutos da reunião poderão ser melhor observados.
Os reflexos dos acordos realizados em 2002 já são evidentes, porém assim como
aumentou o compromisso das maiores potências em realizar ações que atenuem os
impactos sobre o Meio Ambiente, também houve um aumento substancial da
emissão de gases, extração de minérios, alimentos geneticamente modificados, sem
contar desmatamento, poluição de rios e tantos outros fatores.
É muito aguardado o posicionamento de EUA e China, maiores potências em
consumo, produção e consequentemente devastação.
Timidamente deverão aceitar algumas condições, porém é incerto afirmar se
cumprirão a risca o que colocarão no papel.
Existe sim a esperança, porém nada é certo se tratando destes dois colossos
mundiais que dependem muito de sua capacidade produtiva, ou seja, os níveis
necessários para que realmente o impacto positivo ocorresse é praticamente
impossível a curto e médio prazo.
Acreditamos que o esforço será grandioso, mas muito tempo foi perdido e recuperálo não será tarefa nada fácil.

Considerações Finais
Não restam dúvidas de que só serão atingidos os objetivos traçados nos dispositivos
normativos para a proteção do meio ambiente quando houver o efetivo engajamento
da sociedade como um todo.
Neste sentido, o dever de promoção da informação, educação e conscientização
ambiental bem como os princípios da participação e prevenção do Estado Ambiental
de Direito devem ser observados pelo Estado e pela sociedade numa conjugação de
esforços visando a preservação ambiental para as presentes e futuras gerações.
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É bom que se diga: 2012 também é o ano em que se expirará o prazo de cinco anos
concedido aos países signatários do Protocolo de Kioto para que reduzam a
expedição de gases antropogênicos na atmosfera. Um marco temporal destinado à
verificação dos resultados obtidos e ao fomento da necessidade de adesão de novos
países ao Protocolo mas que também passa desapercebido.
A questão do meio ambiente não deve ser tratada de forma isolada ou mesmo
alienígena, mesmo porque num mundo globalizado decisões tomadas em qualquer
parte do planeta são capazes de atingir a Terra como um todo, daí a necessidade de
cultivarmos a consciência do nosso dever nessa seara, que redundará em ações
positivas na sociedade.
Por fim, não se conseguirá a tão sonhada "mudança de atitude da civilização e dos
seus hábitos predatórios" que para Portanova representa o principal fator para a
superação da crise ambiental, até mesmo acima da busca pelo desenvolvimento
sustentável, sem o interesse adequado pelas questões ambientais únicas capazes
de garantir não só o futuro das próximas gerações, mas o próprio equilíbrio do
planeta.

Podemos trazer a discussão também alguns importantes pesquisadores e
defensores do Meio Ambiente. Destacaremos dois importantes:

Albert Arnold "Al" Gore Jr. (Washington, 31 de Março de 1948) Gore, nascido na
capital americana no seio de uma família de políticos do Tennessee, iniciou sua
carreira política em 1976, quando foi eleito representante deste estado ao
Congresso dos Estados Unidos. Seu pai também foi senador.
Em 1988 tentou obter pela primeira vez a candidatura presidencial democrata, mas
não teve êxito e se retirou no meio das primárias.
Sua grande oportunidade política chegou após passar pela Casa Branca como vicepresidente de Bill Clinton, de quem, no entanto, sempre tentou manter uma certa
distância.
O político democrata, que atualmente vive um de seus momentos de maior
popularidade graças a seus interesses ambientais, esteve a ponto de se transformar
em presidente dos Estados Unidos em 2000, ano no qual conseguiu em todo o país
cerca de 300 mil votos a mais que seu oponente George W. Bush.
Mas o complexo sistema eleitoral americano e finalmente uma decisão do Supremo
Tribunal, impediram sua chegada à Casa Branca.
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A seu favor contava a experiência obtida durante sua etapa de vice-presidente, uma
época na que os EUA viveram a fase de expansão econômica mais longa de sua
história.
Apontado como frio e rígido, --para alguns, parece um robô-- Gore é também um
homem caseiro, dedicado a sua família, a sua esposa Tipper e a seus quatro filhos,
Karenna, Kristin, Sarah e Albert.
Al Gore estudou no elitista colégio St. Albans, de Washington. Ele se transformou no
20º agraciado com o prêmio Nobel.
Anteriormente o prêmio foi concedido a figuras políticas de primeira ordem como os
ex-presidentes Theodore Roosevelt (em 1906) e Jimmy Carter (em 2002), o ativista
Martin Luther King (em 1964) e o ex-secretário de Estado americano Henry
Kissinger (em 1973).
. Al Gore sempre foi um ecologista fervoroso. Tornou-se conhecido mundialmente
devido à árdua disputa nas eleições americanas, nas quais apesar de ter recebido
mais votos perdeu as eleições para George W. Bush. Desde então pouco se soube
dele, até ressurgir com este "Uma Verdade Inconveniente". Trata-se de uma volta às
origens, por assim dizer, já que o documentário nada mais é do que a palestra que
Al Gore costuma dar sobre a influência do ser humano no clima do planeta. Trata-se
de um filme bastante didático, que mostra através de gráficos, fotos e estudos o
problema do aquecimento global. Há a claríssima intenção de alertar o público dos
problemas pelos quais o planeta passa, mas pode-se notar uma dedicação maior
para que mais especificamente o público americano preste atenção nisto, nos
impactos e as mudanças ocorridas nos últimos trinta anos, os impactos sobre as
geleiras, o efeito estufa, os desastres causados por essas modificações, os alertas,
os perigos eminentes, o aumento gradual de temperatura, a importância de uma
posição dos Estados Unidos da América em fronte ao caos de onde representa mais
de 30% de toda a geração de resíduos, fumaças e ademais. Sua causa defendida
esbarra nos interesses políticos e econômicos porque uma minoria porém de grande
força parcela dos representantes defende com unhas e dentes a continuidade da
produção.
Em 2006,
lançou An
Inconvenient
Truth (Uma
Verdade
Inconveniente), documentário sobre mudanças climáticas, mais especificamente
sobre oaquecimento global, o qual se sagrou vencedor do Oscar de melhor
documentário em 2007.Inconveniente e absolutamente necessário, o filme dirigido
por Davis Guggenheim é de um didatismo capaz de demover qualquer dúvida - se é
que ainda existe - sobre as causas antrópicas das mudanças climáticas, e os
conseqüentes desastres de toda a ordem em um planeta que começa a fazer água.
A profusão de dados, desenhos animados, gráficos e fotografias sobre o
aquecimento e os prejuízos para o ser humano, a saúde e a economia são de uma
veracidade assustadora.
Uma animação, por exemplo, - de forte apelo principalmente para o público norteamericano -, mostra o que acontecerá às regiões costeiras dentro dos próximos
anos com a elevação do nível do mar causado pelo derretimento das geleiras.
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O aumento de poucos metros faria submerger o memorial do World Trade Center,
colocando qualquer plano terrorista no chinelo. É assim que o documentário
conclama as pessoas a mudarem suas atitudes em relação à maneira como se
produz e se consome recursos e energia. Mais que isso, instiga o cidadão a exigir
uma revolução política, de modo que o efeito estufa seja alçado à lista de
prioridades de qualquer governante como o maior dos problemas a ser enfrentado,
desde já, pela humanidade.
Como bem demonstra Al Gore, a ciência e a tecnologia já são capazes de oferecer o
conhecimento e as ferramentas necessárias para combater o aquecimento global.
Falta é a vontade política de mudar os paradigmas econômicos vigentes. Nesse
ínterim, o ex-vice-presidente na gestão Bill Clinton aproveita para lembrar, em tom
um tanto irônico, que vontade política é um recurso também renovável.
Não que se tivesse ganhado as eleições, os Estados Unidos teriam
necessariamente ratificado o Protocolo de Kyoto, pois o Congresso norte-americano
tem autonomia para decidir os rumos do país. Mas o embate teria sido bem mais
duro.
Os EUA oficialmente rejeitam assumir compromissos para a redução da emissões
de efeito estufa, amparados pela política desenvolvimentista e pela saga petrolífera
da dinastia Bush. Extra-oficialmente, entretanto, é crescente a adesão no país a
metas voluntárias, por prefeituras, governos estaduais e até cidadãos

Al Gore é um ativista ecológico, tendo escrito três livros, A Terra em Balanço:
Ecologia e o Espírito Humano (Augustus, 1993, 452 páginas), Uma verdade
inconveniente (Manole, 2006, 328 páginas)e "O Ataque à Razão" (Best-Seller do
New York Times) (2007, 327 páginas)
Em fevereiro de 2007, Al Gore e o presidente da empresa Virgin, Richard Branson,
lançaram uma competição que dará 25 milhões de dólares, tendo participação direta
do cientista James Lovelock, (cerca de 18 milhões de euros ou R$ 50 milhões) para
o cientista que apresentar a melhor proposta para 'limpar o ar' do planeta, ou seja,
diminuir as quantidades de dióxido de carbono na atmosfera.
Al Gore recebeu o Nobel da Paz em 2007, junto com o Painel Intergovernamental
para as Alterações Climáticas da ONU, "pelos seus esforços na construção e
disseminação de maior conhecimento sobre as alterações climáticas induzidas pelo
homem e por lançar as bases necessárias para inverter tais alterações". Recebeu
ainda o Premio Príncipe de Asturias de la Concordia de 2007, galardão concedido
pela Fundación Príncipe de Asturias, na cidade de Oviedo (Espanha). Também
escreveu em 1993 o livro a Terra em Balanço.
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Outro que comentaremos será James Lovelock, Aos 88 anos, depois de quatro
filhos e uma carreira longa e respeitada como um dos cientistas mais influentes do
século 20, James Lovelock chegou a uma conclusão desconcertante: a raça humana
está condenada.
Na visão de Lovelock, até 2020, secas e outros extremos climáticos serão lugar-comum. Até
2040, o Saara vai invadir a Europa, e Berlim será tão quente quanto Bagdá. Atlanta acabará
se transformando em uma selva de trepadeiras kudzu. Phoenix se tornará um lugar
inabitável, assim como partes de Beijing (deserto), Miami (elevação do nível do mar) e
Londres (enchentes). A falta de alimentos fará com que milhões de pessoas se dirijam para
o norte, elevando as tensões políticas. "Os chineses não terão para onde ir além da Sibéria",
sentencia Lovelock. "O que os russos vão achar disso? Sinto que uma guerra entre a Rússia
e a China seja inevitável." Com as dificuldades de sobrevivência e as migrações em massa,
virão as epidemias. Até 2100, a população da Terra encolherá dos atuais 6,6 bilhões de
habitantes para cerca de 500 milhões, sendo que a maior parte dos sobreviventes habitará
altas latitudes - Canadá, Islândia, Escandinávia, Bacia Ártica.
Até o final do século, segundo o cientista, o aquecimento global fará com que zonas de
temperatura como a América do Norte e a Europa se aqueçam quase 8 graus Celsius quase o dobro das previsões mais prováveis do relatório mais recente do Painel
Intergovernamental sobre a Mudança Climática, a organização sancionada pela ONU que
inclui os principais cientistas do mundo. Se tais previsões saíssem da boca de qualquer outra
pessoa, daria para rir delas como se.
Na posição de inventor, ele criou um aparelho que ajudou a detectar o buraco crescente na
camada de ozônio e que deu início ao movimento ambientalista da década de 1970. E, na
posição de cientista, apresentou a teoria revolucionária conhecida como Gaia - a idéia de
que nosso planeta é um superorganismo que, de certa maneira, está "vivo". Essa visão hoje
serve como base a praticamente toda a ciência climática. Lynn Margulis, bióloga pioneira na
Universidade de Massachusetts (Estados Unidos), diz que ele é "uma das mentes científicas
mais inovadoras e rebeldes da atualidade". Richard Branson, empresário britânico, afirma
que Lovelock o inspirou a gastar bilhões de dólares para lutar contra o aquecimento global.
"Jim é um cientista brilhante que já esteve certo a respeito de muitas coisas no passado", diz
Branson. E completa: "Se ele se sente pessimista a respeito do futuro, é importante para a
humanidade prestar atenção."
Lovelock sabe que prever o fim da civilização não é uma ciência exata. "Posso estar errado
a respeito de tudo isso", ele admite. "O problema é que todos os cientistas bem
intencionados que argumentam que não estamos sujeitos a nenhum perigo iminente
baseiam suas previsões em modelos de computador. Eu me baseio no que realmente está
acontecendo."
A maior parte dos cientistas trabalha às margens do conhecimento humano, adicionando,
aos poucos, nova informações para a nossa compreensão do mundo. Lovelock é um dos
poucos cujas idéias fomentaram, além da revolução científica, também a espiritual.
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Na década de 1970, Lovelock virou essa idéia de cabeça para baixo com uma simples
pergunta: Por que a Terra é diferente de Marte e de Vênus, onde a atmosfera é tóxica para
a vida? Em um arroubo de inspiração, ele compreendeu que nossa atmosfera não foi criada
por eventos geológicos aleatórios, mas sim devido à efusão de tudo que já respirou, cresceu
e apodreceu. Nosso ar "não é meramente um produto biológico", James Lovelock escreveu.
"É mais provável que seja uma construção biológica: uma extensão de um sistema vivo feito
para manter um ambiente específico." De acordo com a teoria de Gaia, a vida é participante
ativa que ajuda a criar exatamente as condições que a sustentam. O maior erro de sua
carreira, aliás, não foi afirmar que o céu estava caindo, mas deixar de perceber que estava.
Em 1973, depois de ser o primeiro a descobrir que os clorofluocarbonetos (CFCs), um
produto químico industrial, tinham poluído a atmosfera, Lovelock declarou que a acumulação
de CFCs "não apresentava perigo concebível". De fato, os CFCs não eram tóxicos para a
respiração, mas estavam abrindo um buraco na camada de ozônio. Lovelock rapidamente
revisou sua opinião, chamando aquilo de "uma das minhas maiores bolas fora", mas o erro
pode ter lhe custado um prêmio Nobel.
No início, ele também não considerou o aquecimento global como uma ameaça urgente ao
planeta. "Gaia é uma vagabunda durona", ele explica com frequência, tomando emprestada
uma frase cunhada por um colega. Mas, há alguns anos, preocupado com o derretimento
acelerado do gelo no Ártico e com outras mudanças relacionadas ao clima, ele se
convenceu de que o sistema de piloto automático de Gaia está seriamente desregulado,
tirado dos trilhos pela poluição e pelo desmatamento. Lovelock acredita que o planeta vai
recuperar seu equilíbrio sozinho, mesmo que demore milhões de anos. Mas o que realmente
está em risco é a civilização. "É bem possível considerar seriamente as mudanças
climáticas como uma resposta do sistema que tem como objetivo se livrar de uma espécie
irritante: nós, os seres humanos", Lovelock me diz no pequeno escritório que montou em
sua casa. "Ou pelo menos fazer com que diminua de tamanho."
Em Oxford, certa vez ele se levantou e repreendeu Madre Teresa por pedir à platéia que
cuidasse dos pobres e "deixasse que Deus tomasse conta da Terra". Como Lovelock
explicou a ela, "se nós, as pessoas, não respeitarmos a Terra e não tomarmos conta dela,
podemos ter certeza de que ela, no papel de Gaia, vai tomar conta de nós e, se necessário
for, vai nos eliminar".
Gaia oferece uma visão cheia de esperança a respeito de como o mundo funciona. Afinal de
contas, se a Terra é mais do que uma simples pedra que gira ao redor do sol, se é um
superorganismo que pode evoluir, isso significa que existe certa quantidade de perdão
embutida em nosso mundo - e essa é uma conclusão que vai irritar profundamente
estudiosos de biologia e neodarwinistas de absolutamente todas as origens.
Mas evidências do mundo real sugerem que as estimativas do IPCC são conservadoras
demais. Para começo de conversa, os cientistas sabem, devido aos registros geológicos,
que há 3 milhões de anos, quando as temperaturas subiram cinco graus acima dos níveis
atuais, os mares subiram não 60 centímetros, mas 24 metros. Além do mais, medidas feitas
por satélite recentemente indicam que o Ártico está derretendo com tanta rapidez que a
região pode ficar totalmente sem gelo até 2030. "Quem elabora os modelos não tem a
menor noção sobre derretimento de placas de gelo", desdenha o estudioso, sem sorrir.
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Aqui, em sua essência super simplificada, está o cenário pessimista de Lovelock: o aumento
da temperatura significa que mais gelo derreterá nos pólos, e isso significa mais água e
terra. Isso, por sua vez, faz aumentar o calor (o gelo reflete o sol, a terra e a água o
absorvem), fazendo com que mais gelo derreta. O nível do mar sobe. Mais calor faz com
que a intensidade das chuvas aumente em alguns lugares e com que as secas se
intensifiquem em outros. As florestas tropicais amazônicas e as grandes florestas boreais do
norte - o cinturão de pinheiros e píceas que cobre o Alasca, o Canadá e a Sibéria - passarão
por um estirão de crescimento, depois murcharão até desaparecer. O solo
permanentemente congelado das latitudes do norte derrete, liberando metano, um gás que
contribui para o efeito estufa e que é 20 vezes mais potente do que o CO2... e assim por
diante. Em um mundo de Gaia funcional, essas respostas positivas seriam moduladas por
respostas negativas, sendo que a maior de todas é a capacidade da Terra de irradiar calor
para o espaço. Mas, a certa altura, o sistema de regulagem pára de funcionar e o clima dá
um salto - como já aconteceu muitas vezes no passado - para uma nova situação, mais
quente. Não é o fim do mundo, mas certamente é o fim do mundo como o conhecemos.
O cenário pessimista de Lovelock é desprezado por pesquisadores de clima de renome,
sendo que a maior parte deles rejeita a idéia de que haja um único ponto de desequilíbrio
para o planeta inteiro. "Ecossistemas individuais podem falhar ou as placas de gelo podem
entrar em colapso", esclarece Caldeira, "mas o sistema mais amplo parece ser
surpreendentemente adaptável." No entanto, vamos partir do princípio, por enquanto, de que
Lovelock esteja certo e que de fato estejamos navegando por cima das cataratas do
Niagara. Simplesmente vamos acenar antes de cair? Na visão de Lovelock, reduções
modestas de emissões de gases que contribuem para o efeito estufa não vão nos ajudar - já
é tarde demais para deter o aquecimento global trocando jipões a diesel por carrinhos
híbridos. E a idéia de capturar a poluição de dióxido de carbono criada pelas usinas a
carvão e bombear para o subsolo? "Não há como enterrar quantidade suficiente para fazer
diferença." Biocombustíveis? "Uma idéia monumentalmente idiota." Renováveis? "Bacana,
mas não vão nem fazer cócegas." Para Lovelock, a idéia toda do desenvolvimento
sustentável é equivocada: "Deveríamos estar pensando em retirada sustentável".
Mas isso não é sugerir, no entanto, que Lovelock acredita que deveríamos ficar tocando
harpa enquanto assistimos o mundo queimar. É bem o contrário. "Precisamos tomar ações
ousadas", ele insiste. "Temos uma quantidade enorme de coisas a fazer." De acordo com a
visão dele, temos duas escolhas: podemos retornar a um estilo de vida mais primitivo e viver
em equilíbrio com o planeta como caçadores-coletores ou podemos nos isolar em uma
civilização muito sofisticada, de altíssima tecnologia. "Não há dúvida sobre que caminho eu
preferiria", diz certa manhã, em sua casa, com um sorriso aberto no rosto enquanto digita
em seu computador. "Realmente, é uma questão de como organizamos a sociedade - onde
vamos conseguir nossa comida, nossa água. Como vamos gerar energia."
Em relação à água, a resposta é bem direta: usinas de dessalinização, que são capazes de
transformar água do mar em água potável. O suprimento de alimentos é mais difícil: o calor
e a seca vão acabar com a maior parte das regiões de plantações de alimentos hoje
existentes. Também vão empurrar as pessoas para o norte, onde vão se aglomerar em
cidades. Nessas áreas, não haverá lugar para quintais ajardinados. Como resultado,
Lovelock acredita, precisaremos sintetizar comida - teremos que criar alimentos em barris
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com culturas de tecidos de carnes e vegetais. Isso parece muito exagerado e
profundamente desagradável, mas, do ponto de vista tecnológico, não será difícil de realizar.
O fornecimento contínuo de eletricidade também será vital, segundo ele. Cinco dias depois
de visitar o centro Hadley, Lovelock escreveu um artigo opinativo polêmico, intitulado:
"Energia nuclear é a única solução verde". Lovelock argumentava que "devemos usar o
pequeno resultado dos renováveis com sensatez", mas que "não temos tempo para fazer
experimentos com essas fontes de energia visionárias; a civilização está em perigo iminente
e precisa usar a energia nuclear - a fonte de energia mais segura disponível - agora ou
sofrer a dor que em breve será infligida a nosso planeta tão ressentido".
Como último recurso, para manter o planeta pelo menos marginalmente habitável, Lovelock
acredita que os seres humanos podem ser forçados a manipular o clima terrestre com a
construção de protetores solares no espaço ou instalando equipamentos para enviar
enormes quantidades de CO2 para fora da atmosfera. Mas ele considera a geoengenharia
em larga escala como um ato de arrogância - "Imagino que seria mais fácil um bode se
transformar em um bom jardineiro do que os seres humanos passarem a ser guardiões da
Terra". Na verdade, foi Lovelock que inspirou seu amigo Richard Branson a oferecer um
prêmio de US$ 25 milhões para o "Virgin Earth Challenge" (Desafio Virgin da Terra), que
será concedido à primeira pessoa que conseguir criar um método comercialmente viável de
remover os gases responsáveis pelo efeito estufa da atmosfera. Lovelock é juiz do
concurso, por isso não pode participar dele, mas ficou intrigado com o desafio. Sua mais
recente idéia: suspender centenas de milhares de canos verticais de 18 metros de
comprimento nos oceanos tropicais, colocar uma válvula na base de cada cano e permitir
que a água das profundezas, rica em nutrientes, seja bombeada para a superfície pela ação
das ondas. Os nutrientes das águas das profundezas aumentariam a proliferação das algas,
que consumiriam o dióxido de carbono e ajudariam a resfriar o planeta. "É uma maneira de
contrabalançar o sistema de energia natural da Terra usando ele próprio", Lovelock
especula. "Acho que Gaia aprovaria."
Naquele tempo, como hoje, o que mais choca Lovelock é a ausência de liderança política.
Apesar de respeitar as iniciativas de Al Gore para conscientizar as pessoas, não acredita
que nenhum político tenha chegado perto de nos preparar para o que vem por aí. "Em muito
pouco tempo, estaremos vivendo em um mundo desesperador, comenta Lovelock. Ele
acredita que está mais do que na hora para uma versão "aquecimento global" do famoso
discurso que Winston Churchill fez para preparar a Grã-Bretanha para a Segunda Guerra
Mundial: "Não tenho nada a oferecer além de sangue, trabalho, lágrimas e suor". "As
pessoas estão prontas para isso", Lovelock dispara quando passamos sob a sombra do
castelo. "A população entende o que está acontecendo muito melhor do que a maior parte
dos políticos."
Mas talvez seja exatamente esse o motivo do apocalipse que está por vir. Uma das
questões que fascina Lovelock é a seguinte: A vida vem evoluindo na Terra há mais de 3
bilhões de anos - e por que motivo? "Gostemos ou não, somos o cérebro e o sistema
nervoso de Gaia", ele explica. "Agora, assumimos responsabilidade pelo bem-estar do
planeta. Como vamos lidar com isso?"
Enquanto abrimos caminho no meio dos turistas que se dirigem para o castelo, é fácil olhar
para eles e ficar triste. Mais difícil é olhar para eles e ter esperança. Mas quando digo isso a
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Lovelock, ele argumenta que a raça humana passou por muitos gargalos antes - e que
talvez sejamos melhores por causa disso. Então ele me conta a história de um acidente de
avião, anos atrás, no aeroporto de Manchester. "Um tanque de combustível pegou fogo
durante a decolagem", recorda. "Havia tempo de sobra para todo mundo sair, mas alguns
passageiros simplesmente ficaram paralisados, sentados nas poltronas, como tinham lhes
dito para fazer, e as pessoas que escaparam tiveram que passar por cima deles para sair.
Era perfeitamente óbvio o que era necessário fazer para sair, mas eles não se mexiam.
Morreram carbonizados ou asfixiados pela fumaça. E muita gente, fico triste em dizer, é
assim. E é isso que vai acontecer desta vez, só que em escala muito maior."
Lovelock olha para mim com olhos azuis muito firmes. "Algumas pessoas vão ficar sentadas
na poltrona sem fazer nada, paralisadas de pânico. Outras vão se mexer. Vão ver o que
está prestes a acontecer, e vão tomar uma atitude, e vão sobreviver. São elas que vão levar
a civilização em frente."

PONTÍFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE
SÃO PAULO
Faculdade de Economia, Administração,
Contabilidade e Atuariais.
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Introdução:

Esse Trabalho de Conclusão de Curso esta relacionado à matéria Gestão de
Pessoas, pelo fato de ser uma área situacional e contingencial, pois essa depende da
cultura presente em cada uma das organizações.
Gestão de Pessoas tem como função cuidar, instruir, observar, contratar, demitir,
treinar, avaliar, e orientar os indivíduos que compõe determinada equipe dentro de uma
empresa, por exemplo.
Essa matéria esta de certo modo atrelada e conta com o apoio do setor de Recursos
Humanos, com o intuito de proporcionar um maior desempenho tanto do indivíduo
(funcionário) quanto da empresa na qual ele esta inserido.
É uma disciplina intrigante pelo fato de se preocupar com os indivíduos de uma
forma mais geral. Esse é um fator de extrema importância para obtenção do sucesso tanto
da empresa quanto do individuo.
O trabalho a seguir irá apresentar assuntos que abordam um tema que está em
grande destaque atualmente, a Sustentabilidade. Irá descrever o seu significa, a sua
importância, e as suas práticas.
Além disso, irá relatar sobre a Sustentabilidade nos Condomínios, explicando quais
as vantagens que se podem obter ao realizar esse tipo de prática, a importância dela, e dar
até mesmo algumas dicas de como realizar essas práticas sustentáveis em seus próprios
lares.
Como abordagem final, esse trabalho irá mostrar a importância da existência de
Economias Sustentáveis de forma geral, a Economia Sustentável do Brasil, e explicar sobre
o projeto Rio+20 que está sendo bastante abordado atualmente no Brasil, explicando sobre
o que se trata, e quais são as expectativas desse projeto.
A questão sustentabilidade parte do pressuposto que para que uma sociedade
progrida e que tenha crescimento econômico estável, é preciso dar certa atenção aos
fatores que possam afetar esta estabilidade no futuro.
Sustentabilidade é um assunto pertinente, pois se preocupa de certa forma com o
futuro de todos, mostrando que é possível desenvolver uma economia sem precisar agredir
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a todo instante o meio ambiente, ou seja, existe formas de conseguirmos fazer com que os
nossos países cresçam atualmente, sem agredir o futuro das próximas gerações que ainda
estão por vir, e fazer isso de maneira correta, sem danificar o meio no qual vivemos.
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Capítulo 1: Desenvolvimento, Competição e Sustentabilidade.

Atualmente estamos vivendo em uma época na qual tecnologia, inovação,
informação, e criação, são aspectos de extrema necessidade e importância para as nossas
vidas empresariais. O fato de o mercado estar em amplo crescimento significa que novas
empresas estão sendo inseridas de forma competitivas e agressivas nele, com o objetivo de
conseguirem ingressarem e se manterem nesse vasto mercado no qual estão sendo
introduzidos.
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De acordo com Michael Porter, no livro “Competitive Strategy: Techniques for
analysing Industries and Competitors”, ele mostra uma de suas criações, que é basicamente
um modelo de análise mercadológica, mais conhecida como “As Cinco Forças de Porter”.

Essas forças são: Rivalidade entre os concorrentes; Ameaça de entrada de novas
empresas (entrantes); Ameaça de produtos e serviços substitutos; Poder dos fornecedores;
e Poder dos compradores (clientes).

A Rivalidade entre os Concorrentes: são rivalidades ligadas ao preço, a
propaganda, entrada de novos produtos por determinada empresa, melhoria no programa
de distribuição, esses e entre alguns outros fatores representam de forma clara essa
primeira força definida e estudada por Michael Porter.

A segunda força que ele aborda é a Ameaça de Entrada de Novas Empresas, em
outras palavras, são aquelas empresas que estão sendo inseridas no mercado, mais
conhecida como empresa entrante, que significa a ameaça de um novo concorrente para
aquelas empresa que já estão inseridas e de certo modo estabelecidas no mercado.
Essas novas empresas só são consideradas como reais ameaças quando existe
uma baixa economia em escala, quando a diferenciação do produto também é baixa,
facilitando assim com que elas consigam se estabelecer no mercado de forma acessível e
não precisem gastar um dinheiro significativo com esse tipo de informação e investimento, e
entre outros motivos.

A terceira forma de força descrita e explicada por Porter é a Ameaça de Produtos e
Serviços Substitutos, sendo que esses produtos podem ser considerados como uma
forma de ameaça quando eles estão sujeitos a certas tendências que poderão trazer
determinadas melhorias quando relacionamos o seu preço com as demais concorrentes, e
também o fato de que esses produtos possam trazer e até mesmo provocar determinadas
inovações tecnológicas fazendo com que determinadas empresas obtenham um destaque
maior em relação a outras.

A quarta força que Porter descreveu foi o Poder dos Fornecedores, pois esses
podem exercer seu poder de barganha e de certo modo influenciar o preço, a qualidade de
determinados produtos.
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A ultima força descrita por Porter é o Poder dos Compradores, que são chamados
e

conhecidos

como

clientes,

esses

são

fatores

chaves

para

o

mercado,

e

consequentemente influencia de forma drástica, podendo “obrigar” o mercado a diminuir
preços, aumentar demanda, e qualidade, podendo então acirrar a concorrência em
determinados tipos de mercado.

FIGURA 1.0

Fonte: As Cinco Forças de Porter. 1
Essa Figura 1.0 representa de forma clara o papel e a função de cada uma dessas
forças retratadas anteriormente.

Michael Porter explica de forma detalhada e clara como se faz uma análise
mercadológica nos dias de hoje, o que não é algo muito simples, pois podemos notar a
1

GOMEDE,Everton. Poucos Vitais, Muitos Triviais: Assuntos relacionados à pesquisa em
ambientes de tecnologia da informação e assuntos em geral. Disponível em:
<http://evertongomede.blogspot.com>. Acesso em: 16 mar. 2012
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complexidade dessa análise pelos diversos fatores que devemos levar em conta para que
ela seja feita de modo preciso e correto.

Essa análise é importante ser feita para entendermos a complexidade do mercado
atualmente causado pelo aumento da concorrência.

Devido ao aumento do desenvolvimento humano, as empresas estão evoluindo,
aumentando, ampliando, e ganhando um grande espaço e importância no nosso planeta,
mas, para que elas cresçam é necessário algo muito maior do que apenas o
desenvolvimento tecnológico, e industrial, por exemplo, é necessário que elas façam isso de
maneira sustentável, com o objetivo de não afetar e de não prejudicar o meio ambiente e
consequentemente as próximas gerações que estão por vir.

1.0: O que é e quando surgiu o conceito de Sustentabilidade?

De acordo com os autores; Adriana Camargo Pereira, Gibson Zucca da Silva e Maria
Elisa Ehrhardt Carbonari, em seu livro “Sustentabilidade, responsabilidade social e meio
ambiente” eles explicam que “o conceito de sustentabilidade explora as relações entre
desenvolvimento econômico, qualidade ambiental e equidade social”. 2

O conceito de sustentabilidade começou a ser retratada na
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano
realizado pela própria ONU (Organizações das Nações Unidas) em
meados do ano de 1972, em Estocolmo, na Suécia. 3

A Conferência discutiu na época sobre as contradições existentes
entre ao desenvolvimento e ao meio ambiente. E posteriormente
estudos realizados comprovaram que o capitalismo instituído estava
causando

diversas

formas

de

impactos

ambientais.

Nessa

2

PEREIRA,Adriana Camargo; SILVA Gibson Zucca da; CARBONARI,Maria Elisa Ehrhardti,
Sustentabilidade, responsabilidade social e meio ambiente. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 66.
3

PEREIRA,Adriana Camargo; SILVA Gibson Zucca da; CARBONARI,Maria Elisa Ehrhardti,
Sustentabilidade, responsabilidade social e meio ambiente. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 66
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Conferência estavam presentes 113 países, e a primeira grande
reunião internacional que o assunto abordado era meio ambiente.4

Os impactos ambientais causaram problemas há vários países, nações, regiões e
povos diferenciados. Por essas razões especificamente que se é importante tomar um
devido cuidado com esses aspectos, e tentar buscar sempre meios que equilibrem de certo
modo essa preservação ambiental com relação ao desenvolvimento econômico, isso tudo
com o objetivo de evoluir e preservar o meio tentando satisfazer as necessidades das
gerações atuais, e sem prejudicar as próximas gerações.

Outra definição dada pelo conceito de sustentabilidade, que consegue expressar de
forma clara e pontual é a seguinte:

Sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades
humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres
humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações. Ou
seja,

a

sustentabilidade

está

diretamente

relacionada

ao

desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio ambiente,
usando os recursos naturais de forma inteligente para que eles se
mantenham no futuro. Seguindo estes parâmetros, a humanidade
pode garantir o desenvolvimento sustentável.5

1.1: Definições da Sustentabilidade

Sustentável,adj. que se pode sustentar, capaz de se manter mais ou
menos constante, ou estável, por longo período.6

4

PEREIRA ,Adriana Camargo; SILVA Gibson Zucca da; CARBONARI, Maria Elisa Ehrhardti,
Sustentabilidade, responsabilidade social e meio ambiente. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 67
5

SUSTENTABILIDADE: desenvolvimento presente garantindo o futuro das próximas gerações.
Disponível em:< http://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/sustentabilidade.htm >. Acesso em: 10
abr. 2012.
6

DICIONÁRIO Aurélio da Língua Portuguesa. 2 ed. São Paulo: Nova Fronteira, 1993.
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A sustentabilidade apresenta diversas definições, e algumas das mais conhecidas e
abordadas pela ONU seriam as seguintes:

1.1.1: Econômica:
A ideia central da sustentabilidade é a de que as decisões atuais não
devem prejudicar as perspectivas de qualidade de vida futura. Isto
significa que a gestão do nosso sistema econômico deve ser feita a
partir dos dividendos dos nossos recursos. 7

1.1.2: Ambiental:
Desenvolvimento sustentável está relacionado à preservação dos
processos

ecológicos

essenciais

à

sobrevivência

e

ao

desenvolvimento humano, à preservação da diversidade genética e
ao aproveitamento sustentável das espécies e ecossistemas. 8

1.1.3: Sociocultural:
Desenvolvimento

econômico

sustentável

está

diretamente

relacionado com o aumento da qualidade de vida das pessoas de
baixa renda, que pode ser medida em termos de alimentos, renda,

7

REPETTO, 1986 apud ROGERS, P.; JALAL, K.; BOYD, J. An introduction to sustainable
development. Londres: Earthscan, 2008. p. 43.

8

UNEP apud ROGERS, JALAL e BOYD, 2008, p.44.
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educação, saúde, abastamento de água, saneamento, e apenas
indiretamente relacionado com o crescimento econômico global. 9

FIGURA 1.1.

Fonte: Sustenta essa Ideia 10

A FIGURA 1.1 representa o tríplice resultado baseado nas três dimensões do
desenvolvimento sustentável: a Economia, a Ambiental (Ecologia), e a Social, que essas
dimensões são consideradas como os pilares da sustentabilidade.

9

BARBIER, 1987 apud ROGERS, JALAL e BOYD, 2008, p. 44.

10

O que você entende sobre sustentabilidade?
Disponível em: <http://sustentaessaideia.blogspot.com> . Acesso em: 12 abr. 2012.
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Quando o tríplice resultado apresenta é positivo, quer dizer que irá desencadear em
um aumento positivo e significativo para a empresa, tanto relacionado ao retorno para os
seus acionistas, quanto à lucratividade.
A perspectiva Social tem como preocupação o bem estar dos seres humanos e da
qualidade de vida deles.
A Econômica acredita que a sustentabilidade econômica está relacionada a duas
dimensões: de um lado, a alocação e a gestão mais eficiente dos recursos e, de outro, um
fluxo regular do investimento público e privado.11
E a perspectiva Ambiental se preocupa com os possíveis impactos que os homens e
podem e/ou causam sobre o ambiente.

1.2: Qual é a importância da Sustentabilidade?

Vivemos atualmente em uma época de acontecimentos inesperados quando
abordamos o assunto relacionado, por exemplo, ao clima. Isso é apenas consequência do
modo que a nossa sociedade está escolhendo para vivermos o nosso cotidiano atualmente.
De certo modo, deixamos com que o nosso planeta ficasse “doente” e prejudicamolo, a partir desse, e de outros motivos temos que ter a conscientização de fazermos práticas
sustentáveis relacionadas ao nosso dia-a-dia para ajuda-lo a melhorar.
Essa mudança deve ocorrer o quanto antes, e deve estar na mente de todos os
cidadãos do nosso planeta Terra. Devem então mudar a forma em que explora, extrai
recursos naturais da natureza, pois se continuar dessa forma, não terão recursos para as
próximas gerações conseguirem usufruir.
A sustentabilidade é importante para conseguirmos preservar o meio em que
vivemos, e sem deixarmos de fazer com que a economia do nosso mundo continue a
crescer cada vez mais fazendo isso de modo que todas as pessoas consigam viver com alta
qualidade de vida na Terra, e preservem as gerações futuras.

1.3: Quais são as práticas sustentáveis?

11

SACHS, Ignacy..Desenvolvimento
Garamond,2006.

includente, sustentável e sustentado. Rio de Janeiro:
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Para que ocorram essas práticas sustentáveis de forma correta, é preciso que haja
primeiramente uma conscientização e uma educação ambiental há todos os indivíduos.

1.3.1: Educação Ambiental
Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo,
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.12

1.3.1.1: Práticas da Educação Ambiental
A seguir serão relatadas algumas práticas que podem, e devem ser utilizadas no diaa-dia de cada indivíduo para que consigam participar de ações sustentáveis fazendo com
que vivam em um mundo melhor.

Essas práticas foram retiradas do ALMANAQUE PARA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS,
por Thomas Enlazador

1. Racione o uso do ar-condicionado. Na maior parte das vezes, uma
janela aberta resolve o incômodo do calor. Quando for usar o ar
condicionado aumente em 2 graus. Com essa atitude você evita que
900 kg de dióxido de carbono por ano, subam para atmosfera13;
2. Se não for suficiente, tente um bom ventilador, que consome menos
energia do que o ar condicionado14;
12

Artigo 1º da Lei nº 9.795/99

13

Disponível em:
<http://www.catalogosustentavel.com.br/arquivos/file/praticas_sustentaveis%20almanaque.pdf>.
Acesso 18.abr. 2012
14

Disponível em:
<http://www.catalogosustentavel.com.br/arquivos/file/praticas_sustentaveis%20almanaque.pdf>.
Acesso 18.abr. 2012
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3. Troque as lâmpadas incandescentes por versões fluorescentes mais
econômicas. Elas podem gastar até 65% menos energia e durar até
10 vezes mais do que as lâmpadas de filamento, reduzindo, assim, a
geração de resíduos15
4. Compre apenas eletrodomésticos que tenham avaliação A no selo
Procel. Eles ajudam a diminuir sua conta de luz e permitem uso mais
eficiente de energia elétrica16

5. Mais da metade do lixo da sua casa pode ser reciclado. Separe os
materiais recicláveis do lixo orgânico e do que não pode ser reciclado.
Consulte a prefeitura para saber mais sobre os horários e condições
da Coleta Seletiva na sua cidade 17
6. Mantenha a tampa da panela fechada. Com essa atitude você
concentra mais calor e economiza gás de cozinha18

7.

O relatório impresso hoje pode virar papel de rascunho amanhã.
Aproveite sempre os dois lados das folhas e poupe o corte de muitas
árvores19

15

Disponível em:
<http://www.catalogosustentavel.com.br/arquivos/file/praticas_sustentaveis%20almanaque.pdf>.
Acesso 18.abr. 2012
16

Disponível em:
<http://www.catalogosustentavel.com.br/arquivos/file/praticas_sustentaveis%20almanaque.pdf>.
Acesso 18.abr. 2012
17

Disponível em:
<http://www.catalogosustentavel.com.br/arquivos/file/praticas_sustentaveis%20almanaque.pdf>.
Acesso 18.abr. 2012
18

Disponível em:
<http://www.catalogosustentavel.com.br/arquivos/file/praticas_sustentaveis%20almanaque.pdf>.
Acesso 18.abr. 2012
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8. Quando sair da sala, desligue o monitor do computador. As proteções
de tela também gastam energia que podem ser economizada apenas
ao apertar um botão20

9. Não coloque a geladeira perto do fogão ou de uma janela que recebe
muito Sol; ela terá de trabalhar mais para se manter fria21
10. Feche sempre bem a porta da geladeira. Aberta, há um maior
consumo de energia para manter a temperatura. Não deixe a porta
aberta enquanto pensa no que vai tirar dela, nem a abra e feche
repetidas vezes22

11. Evite manter a temperatura interna do refrigerador inferior a 5 ou 6
graus. Isso aumenta o consumo energético em cerca de 7%23
12. Prefira geladeira com descongelamento manual por gastar menos
energia24

19

Disponível em:
<http://www.catalogosustentavel.com.br/arquivos/file/praticas_sustentaveis%20almanaque.pdf>.
Acesso 18.abr. 2012
20
Disponível em:
<http://www.catalogosustentavel.com.br/arquivos/file/praticas_sustentaveis%20almanaque.pdf>.
Acesso 18.abr. 2012
21

Disponível em:
<http://www.catalogosustentavel.com.br/arquivos/file/praticas_sustentaveis%20almanaque.pdf>.
Acesso 18.abr. 2012
22

Disponível em:
<http://www.catalogosustentavel.com.br/arquivos/file/praticas_sustentaveis%20almanaque.pdf>.
Acesso 18.abr. 2012
23

Disponível em:
<http://www.catalogosustentavel.com.br/arquivos/file/praticas_sustentaveis%20almanaque.pdf>.
Acesso 18.abr. 2012
24

Disponível em:
<http://www.catalogosustentavel.com.br/arquivos/file/praticas_sustentaveis%20almanaque.pdf>.
Acesso 18.abr. 2012
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13. Se a sua atividade profissional permite, trabalhe remotamente em
casa alguns dias por semana. Você gasta menos combustível e
diminui o stress dos deslocamentos25
14. Tire ruído: Se a porta estiver rangendo, faça uma mistura de raspa
de grafite (ponta de lápis) e algumas gotas de óleo de cozinha.
Coloque aos poucos nas dobradiças, fazendo um movimento de abrir
e fechar a porta, para que a mistura penetre bem nas dobradiças26
15. Racionalize o uso de pilhas, procure usar pilhar recarregáveis.
Quando

acabar

seu

prazo,

encaminhe

as

caixas

coletoras

específicas. As pilhas contaminam a água e o solo, com mercúrio e
cádmio, e a atmosfera com vapores tóxicos27

16. A fabricação de mais papel faz com que sejam derrubadas mais
árvores, aumentando o aquecimento global e diminuindo a qualidade
do ar e da água. O cloro utilizado para o branqueamento é altamente
contaminante. Opte sempre pelo papel reciclado, imprima só o
necessário, no modo econômico e utilize os dois lados da folha28
17. Fique atento na conta de luz da sua casa e perceba quantos
aparelhos eletrônicos ficam no modo de espera (stand by )

25

Disponível em:
<http://www.catalogosustentavel.com.br/arquivos/file/praticas_sustentaveis%20almanaque.pdf>.
Acesso 18.abr. 2012
26

Disponível em:
<http://www.catalogosustentavel.com.br/arquivos/file/praticas_sustentaveis%20almanaque.pdf>.
Acesso 18.abr. 2012
27

Disponível em:
<http://www.catalogosustentavel.com.br/arquivos/file/praticas_sustentaveis%20almanaque.pdf>.
Acesso 18.abr. 2012
28

Disponível em:
<http://www.catalogosustentavel.com.br/arquivos/file/praticas_sustentaveis%20almanaque.pdf>.
Acesso 18.abr. 2012
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constantemente. Crie o habito e tire televisão, dvds, sons e outros da
tomada e calcule a economia na conta29

18. Seja um agente voluntário do “apagão”; Saia por ai apagando todas
as luzes desnecessárias na sua casa, trabalho, banheiros públicos,
shoppings, restaurantes e afins. A conta em real nem sempre é você
quem paga, mas o ônus ambiental reflete em todo o planeta30
19. Evite a indústria dos descartáveis: prefira o coador de pano, os
alimentos fora das bandejas de isopor, o copo de vidro, as sacolas e
guardanapos de pano, enfim, todo produto que se use, lave e use
novamente, em vez de jogar fora. Assim, você economiza os recursos
da natureza e diminui a quantidade de lixo, um dos grandes
problemas do nosso tempo.31
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Capítulo 2: A Sustentabilidade nos Condomínios

Para ajudarmos com o meio ambiente podemos começar com pequenas ações
dentro de nossos próprios lares. Cada dia mais assuntos relacionados à sustentabilidade
estão sendo abordados e adotados por muitos indivíduos; por muitas empresas; por muitos
locais de moradia; resumidamente, esses assuntos estão se espalhando pelo mundo todo e
de diversas maneiras, em forma de um prol social e universal, para ajudar o nosso planeta.
Instituir essa ideia de sustentabilidade nos condomínios não é uma tarefa
considerável fácil. O fato de ter que conscientizar moradores, fazer com que eles
modifiquem certos hábitos que eles já estão acostumados a realizar, e fazer com que eles
percebam que não é a melhor maneira para ajudar o meio ambiente e ajam de forma
diferenciada de seu costume, não é nada fácil.
Para que isso ocorra de forma eficiente os síndicos devem em primeiro lugar tomar
consciência da importância desse aspecto para toda a comunidade, não apenas aquela que
esta inserida no condomínio que ele tem certa responsabilidade, mas de toda a população
de uma nação. Devem promover campanhas sustentáveis, conversar com os funcionários
que realizam atividades rotineiras no condomínio, alertar as possíveis consequências, e até
mesmo punições, realizar metas que ajudem para que essas ações sigam de exemplos para
os moradores, pedir auxilio e ajuda de administradores que fazem a administração do
condomínio, e ter controles sobre tudo isso.

2.0: Por que praticar Sustentabilidade nos Condomínios?

A sustentabilidade é uma prática que deve estar presente, ser consciente e
entendida por todos os indivíduos. Essa prática pode e deve começar partindo dos próprios
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lares, com pequenas ações cotidianas que tem por finalidade melhorar as condições de vida
de todos.

2.0.1: Condomínios Sustentáveis:
O conceito de condomínios sustentáveis vem se popularizando em
nosso país conforme cresce a consciência ecológica e os problemas
e distúrbios climáticos se espalham pelo mundo manifestando-se com
cada vez mais violência e frequência. As preocupações de uma
grande parcela da população só aumentam conforme notícias de
eventos climáticos nunca antes vistos começam e espalhar-se pelo
planeta e a assustar até os mais céticos críticos do aquecimento
global.32

O autor Carlos Abreu explica também que:
Cada vez mais empresários do ramo de construção civil vêm
investindo na construção de condomínios sustentáveis com grande
sucesso e obtendo lucros substanciais com a comercialização das
unidades e “vendendo a ideia” da sustentabilidade.33

O autor, por fim afirma que:
Os condomínios sustentáveis serão capazes de garantir uma correta
e racional utilização de recursos naturais cada vez mais escassos e
caros. Economizando dinheiro para seus moradores e garantindo ao
planeta a possibilidade de recuperar-se de forma adequada para
fazer frente ao consumo dos recursos necessário a manutenção das
futuras gerações de habitantes do planeta. Garantindo um correto uso
da água e sua reciclagem; a economia de energia elétrica e,
consequentemente, dos recursos necessários a sua geração e
transmissão; além de assegurar um destino correto para os resíduos

32
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em: < http://www.atitudessustentaveis.com.br/conscientizacao/a-importancia-da-educacao-ambientalsustentabilidade/>. Acesso em 9 mai. 2012.
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e dejetos provenientes desses condomínios, essas construções
representarão a “ponta de lança” do movimento de recuperação
ambiental a longo e médio prazo.34

2.0.2: Empreendimentos Sustentáveis
Carlos Abreu, explica ainda nessa mesma reportagem sobre o os empreendimentos
sustentáveis e o sucesso que existem sobre eles:
O sucesso alcançado por esses pioneiros da construção de
condomínios

sustentáveis

prova

que

esses empreendimentos

sustentáveis possuem um grande atrativo para indivíduos de todas as
classes sociais e com poder aquisitivo suficiente para garantir a
compra, mesmo financiada, dessas unidades habitacionais. No
entanto, curiosamente, ainda vemos com certa timidez a proliferação
de condomínios sustentáveis em nossas cidades por fatores muito
mais culturais do que econômicos.35

2.1: Quais são os meios que os condôminos utilizam para contribuir com a
Sustentabilidade em seus lares?

Os condôminos devem estar conscientes de que eles precisam melhorar a qualidade
de vida dos seus lares, e que isso só depende deles para acontecer de verdade. Por essas,
e outras razões eles devem fazer economias, tais como as seguintes:

2.1.1: Economia de Energia Elétrica:

34
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em: < http://www.atitudessustentaveis.com.br/conscientizacao/a-importancia-da-educacao-ambientalsustentabilidade/>. Acesso em 9 mai. 2012.
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Para economizar energia elétrica os condôminos devem de certa forma:

1. Valorizar e utilizar corretamente a luz vinda de janelas e varandas, assim
poupando com que a luz dos cômodos de seus lares fiquem sempre acessos;
2. Utilizar aquecimento solar para o aquecimento da água de seus lares;
3. Racionalizar o número de pontos de iluminação, e coloca-los em pontos e
posições estratégicas, com a finalidade de obrigar o morador a desligar a luz
quando for necessário;
4. Colocar detectores de presença com o intuito de evitar certo esquecimento de
locais acessos sem devidas necessidades.

2.1.2: Economia de Água
Algumas dicas relacionadas à economia de água são as seguintes:

2.1.2.1 Vazamentos
Uma torneira mal fechada pode desperdiçar 46 litros de água em um
dia. Com uma abertura de 1 ml, o fiozinho de água escorrendo será
responsável pela perda de 2068 litros de água em 24 horas.
No caso de vazamentos em vasos sanitários, verifique se há água
escorrendo. Para isso, jogue cinzas, talco ou outro pó fino no fundo
da privada e observe por alguns minutos. Se houver movimentação
do pó ou se ela sumir, há vazamento. Outra forma de detectar um
vazamento é através do hidrômetro (ou relógio de água) da casa.
Para tanto, siga os seguintes passos:
1. Feche todas as torneiras e desligue os aparelhos que usam água
na casa (só não feche os registros na parede, que alimentam as
saídas de água).
2. Anote o número indicado no hidrômetro e confira depois de
algumas horas para ver se houve alteração ou observe o círculo
existente no meio do medidor (meia-lua, gravatinha, circunferência
dentada) para ver se continua girando.
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3. Se houver alteração nos números ou movimento do medidor, há
vazamento.
4. Caso seja viável, instale redutores de vazão em torneiras e
chuveiro. 36

2.1.2.2 Banho
Ao ensaboar-se, feche as torneiras. Não deixe a torneira aberta
enquanto ensaboam as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Evite
banhos demorados. Reduzindo 1 minuto do seu banho você pode
economizar de 3 a 6 litros de água. Imagine numa cidade onde vivem
aproximadamente 2 milhões de habitantes. Poderíamos ter uma
economia de, no mínimo, 6 milhões de litros. 37

2.1.2.3 Vaso sanitário
Quando construir ou reformar, dê preferência às caixas de descarga
no lugar das válvulas; ou utilize aquelas de volume reduzido. Não
deixe a descarga do banheiro disparar.38
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2.1.2.4 Torneiras

Instale torneiras com aerador ("peneirinhas" ou "telinhas" na saída da
água). Ele dá a sensação de maior vazão, mas, na verdade, faz
exatamente o contrário.39

2.1.2.5 Louça
Lave as louças em uma bacia com água e sabão e abra a torneira só
para enxaguar. Use uma bacia ou a própria cuba da pia para deixar
os pratos e talheres de molho por alguns minutos antes da lavagem,
pois isto ajuda a soltar a sujeira. Utilize água corrente somente para
enxugar.40

2.1.2.6 Verduras
Para lavar verduras use também uma bacia para deixá-las de molho
(pode ser inclusive com algumas gotas de vinagre), passando-as
depois por um pouco de água corrente para terminar de limpá-las.41

2.1.2.7 Roupa
Lave de uma vez toda a roupa acumulada. Deixar as roupas de molho
por algum tempo antes de lavar também ajuda. Ao esfregar a roupa
com sabão, use um balde com água, que pode ser a mesma usada
para manter a roupa de molho. Enquanto isso mantenha a torneira do
tanque fechada.

39
40
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Enxagüe também utilizando o balde e não água corrente. Se você
tiver máquina de lavar, use-a sempre com a carga máxima e tome
cuidado com o excesso de sabão para evitar um número maior de
enxágües.
Caso opte por comprar uma lavadora, prefira as de abertura frontal
que gastam menos água que as de abertura superior.42

2.1.2.8 Jardins e plantas
Regar jardins e plantas durante 10 minutos significa um gasto de 186
litros. Você pode economizar 96 litros se tomar estes cuidados:
- Regue o jardim durante o verão pela manhã ou à noite, o que reduz
a perda por evaporação;
- Durante o inverno, regue o jardim em dias alternados e prefira o
período da manhã;
- Use uma mangueira com esguicho tipo revólver;
- Cultive plantas que necessitam de pouca água (bromélias, cactos,
pinheiros, violetas);
- Molhe a base das plantas, não as folhas;
- Utilize cobertura morta (folhas, palha) sobre a terra de canteiros e
jardins. Isso diminui a perda de água.43

2.1.2.9 Água da chuva
Aproveite sempre que possível a água de chuva. Você pode
armazená-la em recipientes colocados na saída das calhas ou na
beirada do telhado e depois usá-la para regar as plantas. Só não se

42
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esqueça de deixá-los tampados depois para que não se tornem focos
de mosquito da dengue!44

2.1.2.10 Carro
Substitua a mangueira por um balde com pano para retirar a sujeira
do veículo. Lavar o carro com a torneira aberta é uma das piores e
mais comuns maneiras de desperdiçar água45.

2.1.2.11 Calçada
Evite lavar a calçada. Limpe-a com uma vassoura, ou lave-a com a
água já usada na lavagem das roupas. Utilize o resto da água com
sabão para lavar o seu quintal. Depois, se quiser, jogue um pouco de
água no chão, somente para "baixar a poeira". Para isto, você pode
usar aquela água que sobrou do tanque ou máquina de lavar
roupas.46

2.1.3 Seleção e Separação do lixo

Cada condômino deve saber como separar o seu lixo de forma correta, para ajudar
na hora de realizar a reciclagem.

FIGURA 2.0
44
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A FIGURA 2.0 retrata os diversos e possíveis tipos de lixos presentes em casa, e como
cada um deve ser separado, ou seja, explica exatamente qual categoria a cada um deles
pertence.

2.2: Existem vantagens ao realizar essa prática sustentável nos Condomínios?

Sim existem vantagens. As vantagens são justamente o fato de contribuir com o
meio ambiente ao realizar todas as possíveis tarefas sustentáveis dentro de seus lares, e
condomínios e também, o fato de que a partir disso tudo conseguir economizar
financeiramente devido a esses fatores.
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Capítulo 3: Sustentabilidade Econômica

A sustentabilidade econômica é à base de uma sociedade estável e
mais justa, além de abrir diversas possibilidades dentro de todos os
setores

da

comunidade.

O

país

que

consegue

conciliar

desenvolvimento econômico com desenvolvimento sustentável se
torna livre da dependência de recursos e da concessão de outros
países ou uniões econômicas.47
A sustentabilidade econômica busca, em primeiro plano, soluções
que não sejam caras e que dêem resultados rápidos. Mas para que o
país possa implantar uma sustentabilidade econômica é preciso
contar com medidas estatais ou políticas que sejam favoráveis a
todos os setores da economia. Incentivos por parte do Governo que
busquem auxiliar as empresas a mudarem suas atitudes e focos.48
A sustentabilidade econômica de um país não está somente
relacionada ao âmbito econômico, mas também diretamente ligada ao
futuro da nação. A busca por um desenvolvimento sustentável tem o
objetivo de atingir um futuro promissor, mas também gerar mudanças
positivas na vida de cada cidadão.49

3.0. Economia Verde

Economia Verde pode ser definida como aquela em que a produção,
a distribuição e o consumo de bens e serviços se dão por meio de
processos em que os recursos não são utilizados mais rapidamente
do que a capacidade que a natureza tem de renová-los.50
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A Economia Verde já se desenha nos cenários globais, e que vem
para permanecer por tempo indeterminado. Os autores Adriana
Camargo Pereira, Gibson Zucca da Silva e Maria Elisa Ehrhardt
Carbonari defendem esse argumento por um motivo muito simples:
nas palavras do professor de Economia, diretor do Instituto Terra da
Universidade Columbia e conselheiro especial da Secretaria Geral
das Nações Unidas para Metas do Milênio, Jeffrey D. Sachs, “O
mundo está rompendo os limites no uso de [seus] recursos
[naturais...]51
A Economia Verde não funcionou como foi anunciada. Milhões de
norte-americanos estão hoje no paraíso do consumo e no inferno do
trabalho, [...]. A verdade é que nenhum país industrializado pode
continuar consumindo mais do que produz sem que a economia
desabe – assim como as esperanças e sonhos de seus povos.52

3.1 Empregos Verdes

Aumentar a oferta de empregos verdes é um dos principais
problemas no contexto das mudanças climáticas. De acordo com a
Organização Internacional do Trabalho (OIT), Empregos Verdes são
postos

de

trabalho

decente

em

atividades

econômicas

que

contribuem significativamente para reduzir emissões de carbonos
e/ou para melhorar/conservar a qualidade ambienta. Algumas
características dos Empregos Verdes são:


Reduzir o consumo de energia e de matérias-primas (desmaterializar
as economias);



Evitar as emissões de gases do efeito estufa (descarbonizar as
economias);



Minimizar a geração de lixo e poluição;

51
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Proteger e restaurar ecossistemas e serviços ambientais.53

Para a OIT, trabalho decente é um trabalho adequadamente remunerado, exercido em
condições de liberdade, de equidade e de segurança, e capaz de garantir uma vida digna.
A OIT acredita que hoje existem alguns desafios:
1. A necessidade de ampliar a oferta de Empregos Verdes;
2. A eliminação de certos tipos de empregos, como os que contribuem
para o aumento da emissão de CO2 na atmosfera;
3. A transformação “de muitos empregos existentes em outros que
valorizam o equilíbrio entre o planeta e o ser humano”.54

3.2 Brasil Sustentável

No Brasil, a economia é caracterizada por ser aberta, forte e sólida,
ocupando o 10º lugar no ranking das maiores economias mundiais,
de acordo com dados do ano de 2007. 55

O Brasil está cada dia mais buscando desenvolver a sua economia de maneira
sustentável.
A presidente Dilma Rousseff disse nesta terça-feira que o grande
desafio

da

Conferência

das

Nações

Unidas

sobre

Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) é encontrar um modelo que

53
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combine desenvolvimento sustentável, crescimento econômico e
inclusão social.56

A Rio+20 começa amanhã, no Rio de Janeiro, e vai até o dia 22, com
a participação de delegações de governos de diversos países e de
órgãos diversos da sociedades civil.57

É possível ter um País que se desenvolva economicamente, que
cresça e inclua sua população, que seja um desenvolvimento do
ponto de vista social, com justiça, e que, ao mesmo tempo, respeite o
meio ambiente. É esse o grande desafio dessa conferência Rio+20",
disse a presidenta, ao discursar em Belo Horizonte, durante cerimônia
de reformulação e modernização do anel rodoviário da cidade [...]”58

A presidenta Dilma exaltou a honra de receber um evento da
importância do Rio + 20 e citou alguns avanços na política ambiental
brasileira. Entre eles, a queda de 67% no desmatamento desde 2004,
o fato de o País ter atingido o menor índice de desmatamento este
ano e ter 45% de sua energia oriunda de fontes renováveis. Além
disso, Dilma ainda falou da agricultura sustentável praticada no Brasil
com a utilização de técnicas como rotação agrícola e concentração de
nitrogênio no solo. 59

3.2.1 Rio + 20
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O Ri0+20 como sendo uma Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável ocorre na cidade do Rio de Janeiro entre os
dias 13 a 22 de junho e deverá contribuir para a definição da agenda de
discussões e ações sobre o meio ambiente nas próximas décadas, com
foco principal na economia verde e na erradicação da pobreza. 60

3.2.2 Expectativas do Rio + 20
Os itens a seguir irão relatar sobre as expectativas do Rio + 20 sob o ponto de vista de
político, como a Presidenta Dilma Rousseff; pesquisador, como Sir John Sulston,
ambientalista, como Julia Marton-Lefevre, e entre outros:
Dilma Rousseff:
Teremos uma missão difícil, que será a de propor um modelo de
crescimento que não seja muito confuso ou fantasioso.
Devemos fazer propostas que levem em conta que milhões de
pessoas não têm acesso às condições mínimas de vida.

Deve-se formular um plano de crescimento sustentável a partir do
qual o mundo será melhor se respeitarmos o meio ambiente, tirarmos
as pessoas da miséria e conseguirmos nos desenvolver.61

Sir John Sulston:
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O mundo tem uma opção muito clara. Podemos escolher reequilibrar
o uso dos recursos segundo um esquema de consumo mais
igualitário e reformular nossos valores econômicos, para refletir
realmente sobre o que nosso consumo significa para o planeta e
ajudar os indivíduos de todo o mundo a tomar decisões informadas e
livres. Ou podemos escolher não fazer nada e nos deixar levar por um
redemoinho de problemas econômicos, sociopolíticos e ambientais
que conduzem a um futuro menos equitativo e inóspito.62

Brice Lalonde:
Os governos estão lutando contra a crise, com o olhar voltado para o
imediato. A Rio+20 os convida a esboçar serenamente um futuro para
o mundo. Fazer as duas coisas é difícil, mas é o papel dos chefes de
Estado.

É preciso desbloquear o caminho para as metas universais de
desenvolvimento sustentável para a Humanidade, e, ao mesmo
tempo, manter, inclusive acentuar, os esforços para erradicar a
miséria.63

Julia Marton-Lefevre:
Quanto mais à biodiversidade se perde, mais vulneráveis ficamos às
mudanças climáticas e às crises alimentar, hídrica e energética.
Nosso principal desejo para a Rio+20 é que os governos e
empresários vejam a necessidade de se investir na natureza, e que o
façam rapidamente.64
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Philippe Joubert:
Não podemos continuar funcionando como se o capital natural do
planeta fosse ilimitado e gratuito.
O ponto sem retorno se aproxima, o mundo empresarial deve
participar, mas é necessário que os governos fixem regras claras.65

Manish Bapna:

O mundo mudou profundamente nos últimos 20 anos devido à
expansão da classe média, motivo pelo qual consumimos mais,
usamos mais energia, exercemos mais pressão sobre os recursos
naturais. A pobreza diminui, mas a desigualdade aumenta. Esta é
uma oportunidade para incluir o desenvolvimento sustentável no
centro da agenda política e econômica.66
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Conclusão:
Diante de tudo que foi exposto anteriormente, é possível concluir que a
sustentabilidade é um assusto que deve ser levado em consideração e deve estar na mente
de todos os seres humanos.

Isso com o intuito de termos e vivermos em um ambiente mais limpo, onde gerações
futuras possam habitar; cuidar, e viver nele.

Para que isso ocorra é preciso com que todos, e/ou grande parte da população do
Planeta Terra, tenham consciência dessa importância.

E a partir dai consigam construir e instituir iniciativas responsáveis por ajudar
preservar o meio ambiente que habitam.

Podendo ser iniciativas pequenas: aquelas que começam no nosso local de moradia,
cuidando do lixo, economizando na água, na energia elétrica; mas também, podendo ter
ações que possam influenciar outros indivíduos a realizarem atividades e tarefas
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sustentáveis para ajudar a melhorar o ambiente no qual vivemos, como também economizar
com algumas formas de gastos.

Esse assunto, sustentabilidade, está sendo muito discutido nos dias de hoje, pois
cada vez mais especialistas estão comprovando o quanto é importante preservar o meio
ambiente para se obter desenvolvimento de uma economia. E que é possível desenvolve-la
sendo sustentável ao mesmo tempo.
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