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INTRODUÇÃO 

Neste trabalho vamos analisar a qualidade de ensino nas instituições públicas do nosso país. 

Com base nas pesquisas feitas e estudadas, veremos o que podemos concluir e entender sobre 

esse assunto tão polêmico nos dias de hoje. O objetivo do trabalho é tentar mostrar de forma 

simples e fazer com que as pessoas consigam entender facilmente os fatos. Este trabalho está 

organizado em três capítulos. No primeiro capítulo será abordado sobre os fatores principais 

que defasam o Brasil na educação, abordando vários fatores para esse acontecimento e fazendo 

um apanhado geral sobre o assunto. No segundo capítulo optamos por abordar sobre a 

participação social que acontece nas escolas no geral, abordando os pontos principais que fazem 

parte desse ciclo. Já no terceiro capítulo falamos sobre como podemos solucionar os problemas 

principais da educação brasileira e o que podemos concluir com tudo que vimos. 

Nos três capítulos iremos tentar dizer de forma clara e precisa o “por que” o Brasil está tão 

defasado na educação e os fatores que nos fizeram chegar a este ponto crítico na educação 

pública do nosso país. 

 A metodologia e o desenvolvimento desse trabalho foram feitos a partir de pesquisas na 

internet, reportagens, entrevistas com professores do sistema público de ensino. 
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CAPÍTULO I: A EDUCAÇÃO NO BRASIL 

1.1- CONCEITOS NA EDUCAÇÃO DO BRASIL 

Educação é um processo de atuação de uma comunidade sobre o desenvolvimento de cada 

indivíduo com a finalidade de que ele possa atuar na sociedade e esteja pronto para adquirir 

cultura e conhecimento básico necessário para formar um cidadão socialmente consciente e 

convicto de seus atos, sendo capaz de compreender e refletir sobre o mundo que o cerca, 

respeitando os limites e as pessoas que estão ao seu redor.  

A educação segundo o dicionário Aurélio é “Processo de desenvolvimento da capacidade física, 

intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando à sua melhor integração 

individual e social”.  

A educação nos cerca por todos os lados, tudo que apreendemos basicamente em nossas vidas 

vem sendo passada de geração para geração com o intuito de ensinar e nos mostrar desde 

crianças como devemos agir, lidar, interagir com a sociedade ao nosso redor, adquirindo 

conhecimentos da vida, natureza, do nosso planeta no geral, da nossa língua, comunicação, 

expressão, das diversas matérias que aprendemos na escola para adquirir este “tal” 

conhecimento básico, que faz parte da nossa formação como seres humanos, que nos dá esta 

base para nossa vida, sem duvida a educação é primordial para todos as pessoas, sem exceção. 

A tarefa de educar, ensinar e repassar este conhecimento é principalmente dos professores e dos 

pais do individuo, os professores tem este dever como educadores e os pais também participam 

desta atuação, com a combinação de ambas as partes agindo em conjunto conseguimos alcançar 

o objetivo solicitado. A educação deve ser iniciada desde os primeiros anos de nossas vidas 

para que nosso cérebro consiga se desenvolver e captar as informações ao seu redor e 

acompanhar o nosso crescimento não só físico mais também mental a cada dia. Educação gira 

em torno de ensinar, aprender e adaptar-se. 

A palavra educação está englobada no geral á tudo o que falamos, pois tudo que captamos, 

aprendemos, escutamos é algo que estamos absorvendo e assim consequentemente adquirindo 

conhecimento sobre determinado assunto. Tudo nos ensina, não apenas os professores e os pais 

ou responsáveis pelo aluno, porem eles são os principais educadores inicias da vida de cada um, 
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pois eles dão inicio ao nosso aprendizado, a educação é necessária para como já dito adquirir o 

conhecimento necessário para nossas vidas. 

Os professores são responsáveis pela educação escolar, este aspecto abrange sobre 

conhecimentos gerais da educação básica para o desenvolvimento do cérebro e aprendizado de 

cada um, a partir desse conhecimento a criança começa a se desenvolver e cada vez mais ela 

vai adquirindo o conhecimento necessário. Os professores também ajudam os alunos a conviver 

em grupos, a interagir com os outros ao seu redor. Em relação à educação pessoal de cada um, 

eles entram em parceria com os pais ou responsáveis de cada um para assim conseguirem atingir 

um resultado melhor. 

Os pais ou responsáveis por sua vez, tem o dever de educar e estimular de forma diferente, com 

lições de vida, repassar seus princípios para as crianças, o fator do que é “certo” e “errado” na 

sociedade em que vivemos, sua cultura, informações gerais básicas de conhecimento publico e 

devem se dedicar a isso, educação em casa deve ter qualidade e deve ser o primeiro ponto de 

partida para a educação de cada criança. Assim, quando a criança estiver entrando em ambiente 

escolar, ela já saberá como deve basicamente se comportar, lidar e agir com as crianças e outros 

indivíduos ao seu redor, com isto, a criança já está começando o seu desenvolvimento, os 

responsáveis por ela devem sempre agir em parceria com os educadores para que esta consiga 

ter uma educação básica de qualidade, que é objetivo em nosso país.  

O conjunto de ambas as partes incentivam o correto e satisfatório para o inicio da vida educativa 

e desenvolvimento de cada criança, está é a base para que consigamos repassar os conhecimento 

e obter sucesso com o quesito educação escolar e formação de qualidade. 

No Brasil a educação concedida pelo governo brasileiro na rede pública tem grande problema 

de desenvolvimento. O Brasil está em 53º lugar em educação, entre 65 países avaliados (PISA). 

Mesmo tentando melhorar e incentivando as crianças a se matricularem nas escolas, ainda 

existem muitas que não tem o acesso ou meios de se deslocarem para as instituições de ensino. 

O Analfabetismo no Brasil ainda é tem um índice grande aproximadamente 731.000 mil 

crianças (IBGE). Mesmo as que têm acesso para as escolas tem dificuldade de aprendizado 34% 

dos alunos que chegam ao 5º ano de escolarização ainda não conseguem ler (IBOPE) e 20% 

dos jovens que concluem o ensino fundamental, e que moram nas grandes cidades, não 

dominam o uso da leitura e da escrita. Temos então um problema critico no sistema educacional 
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brasileiro, é o que iremos ressaltar neste trabalho, vamos tentar entender o porquê nosso país 

está tão defasado no setor educacional publico e os motivos para que isso tenha chegado a um 

nível tão preocupante principalmente para as crianças e os jovens e também como o governo 

brasileiro está interferindo e colaborando ou até mesmo planejando em relação a isso. 

 

 

1.2- QUAIS AS IMPORTÂNCIAS DA EDUCAÇÃO PARA A SOCIEDADE 

BRASILEIRA 

A sociedade em si depende da educação de seu país, porque nós absorvemos a educação que 

nos é repassada desde crianças (educação pública). Nem todos têm condições para 

Obter um ensino particular de ensino, assim estes utilizam o ensino estadual ou municipal 

dependendo dos locais de onde tem acesso.  

A relação entre a educação e a sociedade é que as características da sociedade se formam a 

partir de sua educação e desenvolvimento durante sua vida precisa ter uma educação básica de 

qualidade para podermos ter uma sociedade aceitável e de um bom nível educacional, para 

assim termos consequentemente bons profissionais no mercado de trabalho no geral e assim 

adquirindo bons modos, sabermos como nos comportar, aprendermos sobre a cultura, como 
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lidar com as pessoas ao nosso redor, entre outros aspectos necessários para termos uma 

sociedade basicamente educada e com bom desenvolvimento.  

Quando não há essa educação básica de qualidade, sofremos as consequências no futuro, porque 

com isso, defasamos o desenvolvimento geral de nosso país, nossa população fica pouco 

desenvolvida e com pouco conhecimento educacional, assim atingindo vários pontos 

importantes para que o Brasil possa se desenvolver no geral. Sem a educação de qualidade, 

ficamos “parados no tempo”.  

A educação deveria ser a maior prioridade para o Brasil, pois ela é o ponto de partida para a 

melhora de tudo. Mas o governo brasileiro não investe suficientemente na educação de nosso 

país, as verbas distribuídas são de baixo valor, os professores não são remunerados com bons 

benefícios, os outros diversos funcionários do governo também estão na mesma situação, assim, 

não há incentivo, que sem duvidas é o que mais deveria existir para que conseguíssemos 

solucionar e desenvolver com melhorias de qualidade em todos os aspectos da educação 

brasileira, criando programas, remunerando com bons benefícios todos os funcionários, e 

incentivando os alunos a cada dia em suas escolas, para que daqui cerca de 20 anos termos um 

grande desenvolvimento geral no Brasil, pois com isto, tudo acaba se desenvolvendo, a 

sociedade se tornaria de ainda maior qualidade e a educação seria cada dia maior, saberíamos 

lidar melhor com cada situação e teríamos mais conhecimentos gerais, mas para que 

consigamos sucesso, precisamos do apoio de um governo voltado 

primordialmente para educação. O governo deveria reformular todo sistema educacional 

brasileiro, para assim criarmos expectativas positivas para as mudanças positivas e de grande 

importância que viriam a acontecer. 
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Aos poucos toda nossa população está se concientizando de que a educação brasileira precisa 

rapidamente melhorar, o Brasil é um país de grande potencial e tem uma grande sociedade ao 

seu redor para ser ensinada devidamente para assim termos um desenvolvimento de qualidade 

para toda nossa populacao. O governo tem condições de fazer com que isso se torne realidade. 

 

 

 

A prioridade no Brasil deveria ser a educação, seus índices são assustadores, não estão ajudando 

na construção de nosso país, com isto, está defasando o seu desenvolvimento geral. 
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1.3- A REALIDADE DO ENSINO PÚBLICO NO BRASIL  

O governo promete uma educação básica de qualidade no Brasil, mas, não é isso que acontece 

realmente. O ensino público brasileiro é precário, sem qualidade de ensino, não tem verbas 

suficientes para manter uma boa estrutura escolar e também a remuneração justa e necessária 

para seus professores e funcionários. O governo não incentiva da forma correta seu sistema 

educacional, deveria haver uma reformulação geral no quesito educacional do Brasil. 

Segundo pesquisas e relatos o sistema público aplicado no Brasil é precário, não há verbas 

suficientes para manter um sistema de qualidade. A maioria das escolas não tem uma boa 

infraestrutura e os professores não tem incentivos para darem aula, ele não tem o apoio 

necessário para desenvolverem um bom ensino básico aos alunos. A maioria não consegue nem 

iniciar seu conteúdo dentro de sala de aula, pois, os alunos geralmente já estão defasados para 

aquele nível que estão cursando e os professores ficam de mãos atadas diante de tal e de outros 

fatores como, por exemplo: violência em sala de aula falta de disciplina falta de apoio, o 

professor em si não tem autoridade em sala de aula, a maioria dos alunos não respeitam ou não 

estão interessados em assistir aula. Tudo isso devido ao atraso de educação e aprendizado dos 

anos passados, acreditamos que se os alunos tivessem realmente uma educação de qualidade 

desde seus primeiros anos nas escolas, essas características não existiriam. Além disso, o 

professor não tem incentivos para darem aula, seu salário é baixo, não tem bons benefícios, 

além do que já citado acima, o principal fator a falta de apoio do governo e falta de materiais 

didáticos necessários e grande falta de infraestrutura nas escolas do país.  

Grande parte da população que vive em áreas afastadas de locais urbanos ou em locais de pouca 

civilização, muitas vezes não tem nem acesso a escolas e quando tem esse acesso, geralmente 

são em locais muito precários e de pouquíssimo desenvolvimento, não chega nem perto do que 

seria realmente aceitável. Ou muitas vezes moram em lugares muito afastados de uma 

instituição de ensino, assim, dificultando seu deslocamento diário para a escola, causando 

desinteresse na maioria. Além dos exemplos citados acima existem mais inúmeros relacionados 

a estes, geralmente causando o desincentivo das crianças e adolescentes, pela falta de recursos. 

O governo coloca em pauta um ensino que não existe no Brasil. O ensino brasileiro está em 

estado critico e preciso urgentemente de uma mudança, se não, cada vez mais irá piorar. 
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Muitos jovens tem o interesse em aprender e se dedicam nas escolas, mas a maioria reclama da 

falta de recursos e infraestrutura de suas instituições. Isso causa uma grande falta de interesse 

e vontade de aprender, pois sem os recursos necessários não há como ter um bom ensino, uma 

coisa depende da outra para que deem certo, os alunos precisam de um bom material didático, 

um bom professor, uma boa infraestrutura e sem duvidas do apoio do governo dentro das 

escolas. Geralmente quem frequenta as escolas publicas são as pessoas que não tem condições 

para pagar um ensino particular nas escolas. Assim com tudo que vem acontecendo os alunos 

acabam se sentindo inferiorizados aos outros, este fator também acaba interferindo na educação 

de tal. 

Além das escolas, o sistema de educação superior também sofre com a falta de verbas, 

professores dispostos a darem as aulas, não tem uma boa estrutura para que possam desenvolver 

melhor um ensino superior de qualidade. Assim desvalorizando totalmente 

o ensino superior do país, que acaba deixando de ser bem conceituado e também perdendo o 

interesse dos estudantes. Isso acontece na maioria das universidades públicas do Brasil 

(estadual/federal). 

Ambas as partes necessitam urgentemente de verbas do governo e da ajuda para que consigam 

mudar tudo que vem acontecendo. Só vão conseguir solucionar os problemas quando todas as 

partes envolvidas participarem em conjunto e entrarem em acordo, sem isso, nunca iremos 

conseguir uma educação de qualidade em nosso país.  

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção.” (Paulo Freire). 
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CAPÍTULO II: A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS ESCOLAS  

2.1- A PARTICIPAÇÃO DO GOVERNO NO QUESITO EDUCAÇÃO 

O governo participa da educação através de programas educativos para as escolas no geral, 

contribui também com as verbas (mensais/anuais) de cada escola do estado, oferece o material 

didático no geral chamado de material do aluno e também o material do professor e no geral 

“tudo” o que for necessário a escola deve solicitar e o governo manda o que a escola está 

precisando. O governo que mantém as escolas, ele é responsável por cada uma delas. 

Infelizmente não é isso que vem acontecendo há um longo tempo nas escolas brasileiras. O 

governo não fornece totalmente o que a escola precisa. O que elas recebem geralmente não dá 

para sustentar tudo assim acaba havendo um acumulo de necessidades e interferindo no 

desempenho da escola no geral e consequentemente em seus alunos e funcionários.  

Com esse problema, acaba surgindo o desinteresse de ambas as partes, professores, alunos e os 

demais funcionários das instituições. Pois cada vez que a escola vai ficando defasada em seu 

desenvolvimento e acaba ficando sem os recursos necessários para os seus alunos e para manter 

uma instituição de qualidade, todos começam a perceber que isso está acontecendo e que não 

terá um bom retorno vindo do governo, porque para que a instituição de ensino volte a ser de 

boa qualidade, ela precisa de muita manutenção, cuidados, acompanhar o desenvolvimento das 

necessidades de aprendizado que acontecem rapidamente com o passar do tempo, necessita de 

muito investimento e foco neste quesito educação para que em todas as escolas, não apenas em 

algumas haja uma mudança que faça a diferença. Como já dito para que o governo consiga 

mudar todos esses pontos negativos, o foco principal deve ser a educação do país, ela é a base 

para todo o resto se desenvolver melhor com o passar dos anos. O Brasil tendo uma educação 

básica de qualidade causaria um grande progresso, claro que, em longa data, traria muitos 

benefícios a nação, o desenvolvimento seria sem dúvidas altamente superior comparado ao de 

agora e no geral nosso país iria conseguir vencer barreiras e teria uma população muito mais 

interativa e que entenderia e colaboraria muito mais. 

Além disso, outros maus viriam a cair, como a violência, o analfabetismo, a falta de 

oportunidades e conhecimento. Haveria muito mais chances das pessoas se interessarem em seu 

futuro, incentivaria muito mais, elas seriam mais devolvidas e iriam se sentir parte da sociedade, 
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pois muita delas acham que são inferiores por não terem essa oportunidade de um estudo de 

qualidade e consequentemente ter uma educação no geral de qualidade para saber lidar e 

participar da sociedade e entender como ela realmente funciona. Tendo educação no geral, 

sabendo o que é bom e o ruim, elas teriam muito mais consciência em relação ao mundo ao seu 

redor.  

O governo tenta melhorar a educação isso não é falso, é verdade. Mas ele não se empenha o 

suficiente para que a mudança faça uma diferença geral e não apenas momentânea, mas sim 

eficiente e complexa. O que o governo não compreende é que para que haja essa mudança é 

necessário muito investimento e recursos para as escolas poderem se desenvolver, os alunos se 

interessarem e os professores terem incentivos para educar as crianças e adolescentes de nosso 

país. Um depende do outro para que tenhamos sucesso nesse projeto. Principalmente investir 

na capacitação do professor. 

O governo tem diversos tipos de programas e projetos, concursos e serviços para pais, alunos e 

professores, assim para tentar ajudar na educação de nosso país. Abaixo estão alguns exemplos. 

- Programas e Projetos:“ Ler e escrever”;” Escola da família”; “Redefor”; “Acessa escola”; 

“Programa do livro”; “SARESP”; “Creche escola”; “EVESP 

-Concursos: Para atuar na rede estadual de ensino, pessoas aprovadas são convocadas para 

serem contratadas, resultados de perícias, comunicados, portal para inscrições, entre outros para 

acesso livre disponível.  

-Serviços: Inglês online; boletim escolar. (para os pais e alunos);  

Sistema de proteção escolar; Sistema GDAE;  Intranet da educação ( para os professores).  

(disponíveis no site da secretária da educação http://www.educacao.sp.gov.br) 

No site da Secretária da Educação estão disponíveis todos os dados e informações da instituição 

e seus objetivos no geral, explicando e mostrando os trabalhos que estão sendo feitos para 

melhoria e assistência.  

Em anos de eleição sempre há maiores feitorias para destacar a ação governamental, eles 

querem mostrar que estão fazendo melhorias em todas as áreas, não apenas na educacional. 
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Nesse ano de 2014, estamos em ano de eleição, e assim acabamos vendo mais melhorias e 

ficamos sabendo delas, pois o governo nesta época quer mostrar que seu trabalho está sendo 

feito, divulga tudo o que está fazendo, para assim consequentemente conseguir os votos 

necessários para se reeleger.  

A copa do mundo é o evento mais esperado no ano de 2014, ela acontecera aqui no Brasil e 

causou muita polemica. Ao invés de aceitarmos e o evento da copa do mundo, que foi gasto 

bilhões de reais para construção de estágios de futebol e despesas no geral para que o evento 

aconteça, porque este dinheiro não foi utilizado para melhorias da educação? É o que todos se 

perguntam. Para realizarmos um evento como esse teríamos que ter um país estável, com as 

prioridades (como por exemplo, a educação)  de acordo com o necessário e com qualidade que 

já deveria existir. Com o dinheiro gasto na copa do mundo nós poderíamos dar um grande passo 

no desenvolvimento de nosso país e receber benefícios para população ao invés de gastar com 

algo desnecessário e que não temos capacidade de receber em nosso país. O governo do Brasil 

no geral não deveria ter aceitado este evento, o Brasil não está em condições de recebê-lo.  

 

2.2- A PARTICIPAÇÃO PEDAGÓGICA E DE APOIO AO ALUNO 

Os professores neste caso são os maiores incentivadores e educadores das crianças e 

adolescentes, através deles que teremos o resultado final de ensino, dependemos da boa 

educação transmitida de cada um. No Brasil o professor estadual não tem um bom salário, não 

tem bons benefícios no geral, não há infraestrutura necessária e os materiais de apoio para os 

alunos. Assim causando um desinteresse até mesmo da parte dos educadores que acabam não 

tendo os recursos necessários para aplicar seu ensino. 

Temos que valorizar os professores, assim conseguiríamos com que eles estimulassem os 

alunos, dessem à assistência necessária, a educação no geral e eles mesmos estariam motivados 

a dar aula e a transmitir esse ensino de qualidade no qual falamos, mas para isso precisam de 

todos os recursos citados e do apoio governamental para que tenham uma parceria e juntos 

conseguiriam desenvolver e assim haveria as melhorias na educação. Incentivar os professores 

talvez fosse um dos primeiros passos, para que eles já comecem essa mudança dentro da sala 

de aula logo de início. Com a parceria com os professores que são nossa fonte de ensino, são 
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os que mais têm o contato pessoal com os alunos conseguiríamos ver também o que os alunos 

querem de apoio, o que eles acham que seria útil e necessário o que estaria faltando para que 

eles se interessassem e aprendessem. Os professores ajudariam a descobrir os pontos principais 

e passariam para o ministério, e ao longo do tempo cada atividade feita, cada mudança iria fazer 

a total diferença. A valorização do professor é necessária, o salário deve ser satisfatório e seus 

benefícios também, ser professor requer muita experiência e também exige muito deles mesmo 

é algo muito importante, é o principal. Os professores devem se sentir importantes e devem ser 

recompensados pelo seu trabalho e assim com certeza ele seria muito bem feito, pois ele teria 

tudo o que precisa para conseguir interessar os alunos e teria o apoio em todas as áreas citadas 

que são as principais para que ele consiga transmitir uma educação de qualidade. 

As escolas também deveriam transmitir um apoio para os alunos que tem mais dificuldade de 

aprendizado, esse reforço já existe, mas é fraco e o aluno não é incentivado. Se criassem um 

projeto para que os alunos com mais dificuldade conseguissem se desenvolver na mesma 

medida que os outros, com certeza também seria um grande passo na educação. Nos dias de 

hoje, usarmos formas de aprendizado diferente, com “coisas” que eles se interessam, tentando 

incentiva-los de todas as formas, eles devem participar desse projeto para que mostrem o que 

eles querem ver, o que eles esperam do aprendizado, como eles gostariam que fosse, e assim 

por diante. Os professores neste caso também tem a maior parceria com o aluno, para que ele 

consiga com que eles tenham o rendimento necessário como os demais, por isso o professor é 

o principal ponto de partida. Essas mudanças devem existir não apenas nas escolas mas também 

nas universidades publicas de todo país, que sofrem com todos esses problemas da mesma 

forma, desvalorizando o ensino superior publico do Brasil. 

 

O professor ensina não apenas o educacional, mas também o contato social e cultural e 

econômico. Ele ajuda na qualidade social também, na interação dos alunos, com a sua educação 
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publica de qualidade social para que no futuro juntando todos esses quesitos os alunos tenham 

valorização profissional. É possível fazer mais educação, incluindo também os esportes nas 

escolas, o lazer, artes... Isso também ajuda no desenvolvimento educacional, se insistirmos e se 

houver essa parceria do governo com a escola e a disponibilizando o que é necessário e assim 

começando a incentivar a todos. 

Como já dissemos o governo tenta melhorias na educação tem seus projetos e programas, mas 

não é o necessário. Para que haja a mudança que queremos o foco do governo teria que ser a 

educação, investir e muito, usar o dinheiro do país nela, aplicar tudo o que for necessário para 

que ela esteja em um patamar aceitável e digno para os brasileiros. É o dever do estado. 

Há varias campanhas para que haja essa mudança, na internet há varias frases, imagens, textos 

para incentivar a melhoria na educação pública.  

   

As pessoas com necessidades especiais também precisam de um ensino especifico de qualidade, 

para cada caso disponibilizar o que for necessário e também necessitam de maiores cuidados e 

atenção. É necessária a contratação de profissionais qualificados nesse quesito e que saibam 

lidar com essas crianças e adolescentes e façam com que eles se sintam inclusos na sociedade 

e tenham uma educação especial de qualidade, a infraestrutura e o material de apoio também 

deve acompanhar a necessidade dos alunos. 

-Também há diversos projetos para a inclusão educacional necessária para as crianças e jovens 

especiais principalmente nas escolas públicas.  
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-Muitas vezes também os pais ou responsáveis dessas crianças e jovens não tem possibilidades 

de pagar um estudo especial e as necessidades desse indivíduo, é dever e obrigação do governo 

ajudar essas famílias que precisam.  

 

 

 

 

2.3- A PARTICIPAÇÃO E INCENTIVO DA FAMÍLIA NA FORMAÇÃO DO 

INDIVIDUO 

A família é fundamental para o desenvolvimento educacional e intelectual da criança, pois a 

escola depende da formação familiar para que o aluno desenvolva com eficácia seu poder de 

aprendizado. A criança precisa desde cedo ser estimulada ao aprendizado, porém com a 

necessidade da mulher ter de sair para trabalhar fora e assumir a casa também, acarretou falta 

de tempo para dar a devida atenção aos filhos. Sendo assim muitas crianças principalmente as 

das famílias de baixa renda são as que mais sofrem, pois a família não valoriza os estudos e a 

criança não se interessa e não vê sentido no conteúdo apresentado pela escola, apresentando 
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dificuldade de escrita, leitura, disciplina, bom relacionamento com outras crianças e 

educadores. Quase sempre a criança que apresenta problemas de aprendizagem é porque 

existem problemas de desestrutura familiar, falta de condições básicas, falta de limites, isto tudo 

reporta a uma criança sem interesse em aprender, ela demonstra seus anseios de forma 

agressiva, alienada, indisciplinada, pois vive em um ambiente conflitante. Sendo a família 

referência para esta criança e esta não tendo esta possibilidade no relacionamento familiar, 

quando ingressa na escola sofrerá física e emocionalmente as consequências que este convívio 

lhe acarretou. 

É aí que entra o poder da “Escola”, sendo esta corresponsável pela educação deste indivíduo, 

trabalhando em parceria com esta família de forma que se desenvolva uma parceria com 

possibilidades de recuperar esta criança. A escola pode contribuir muito para que se alcance o 

desenvolvimento intelectual apresentando interesse e propostas de trabalho que favoreçam a 

autoestima desta criança. A escola é um lugar de construção de conhecimento tanto quanto a 

família e a comunidade e juntos podem fazer a diferença para a formação de um cidadão capaz. 

Segundo Elen Campos Caiado - Graduada em Fonoaudiologia e Pedagogia 

Equipe Brasil Escola, é dever da escola: 

• Cumprir a proposta pedagógica apresentada para os pais, sendo coerente nos procedimentos 

e atitudes do dia-a-dia; 

• Propiciar ao aluno liberdade para manifestar-se na comunidade escolar, de forma que seja 

considerado como elemento principal do processo educativo; 

• Receber os pais com prazer, marcando reuniões periódicas, esclarecendo o desempenho do 

aluno e principalmente exercendo o papel de orientadora mediante as possíveis situações que 

possam vir a necessitar de ajuda; 

• Abrir as portas da escola para os pais, fazendo com que eles se sintam à vontade para participar 

de atividades culturais, esportivas, entre outras que a escola oferecer, aproximando o contato 

entre família-escola; 

• É de extrema importância que a escola mantenha professores e recursos atualizados, 

propiciando uma boa administração de forma que ofereça um ensino de qualidade para seus 
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alunos.   

A parceria da família com a escola sempre será fundamental para o sucesso da educação de 

todo indivíduo. Portanto, pais e educadores necessitam serem grandes e fiéis companheiros 

nessa nobre caminhada da formação educacional do ser humano. (Elen Campos Caiado - 

Graduada em Fonoaudiologia e Pedagogia Equipe Brasil Escola) 

A escola também tem a responsabilidade de propiciar situações ao aluno, para que o mesmo 

busque seus valores e conhecimentos através dos incentivos e motivos para estar ali sentado 

participando das aulas com interesse em adquirir conhecimentos, para torná-lo pessoas críticas, 

conscientes, transformadoras e democráticas. 

O governo tem lançado projetos interessantes como a Escola da Família que oferece, 

anualmente, recursos financeiros às escolas participantes e coloca um Educador, seja um 

professor, profissional da rede, seja um vice-diretor, para coordenar as atividades dos finais de 

semana, supervisionados pelo diretor da unidade escolar. As escolas que aderem ao Programa 

Escola da Família estão também sob a coordenação, na sua região, do dirigente de ensino e sua 

equipe: um supervisor e um professor coordenador do núcleo pedagógico e assim muitos bairros 

puderam encontrar na escola um espaço de lazer, acesso a serviços públicos e experiência de 

convívio e solidariedade. 

O programa atua em cerca de 2.300 unidades escolares em todo o Estado de São Paulo, 

principalmente em escolas que ficam em áreas socialmente vulneráveis. Em muitas dessas 

áreas, a escola é o único equipamento público disponível para a comunidade, centralizando 

atividades culturais e esportivas e reafirmando o caráter público de todos os equipamentos 

mantidos pelo Estado. Esse Programa também procura envolver os pais dos alunos nas 

atividades, promovendo a valorização da educação e da escola. 

As atividades do Programa Escola da Família se organizam em torno de quatro eixos: cultura, 

esporte, prevenção à saúde e geração de renda. 
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CAPÍTULO III: IDÉIAS DE COMO SOLUCIONAR OS 

PROBLEMAS  

3.1- INTERMEDIAÇÕES ENTRE A ESCOLA E A FAMÍLIA 

 A relação família-escola tem sido pouco pesquisada no contexto brasileiro pela psicologia, 

especialmente pela psicologia escolar. Apesar de a família e a escola serem os principais 

contextos de desenvolvimento humano, poucos estudos se dedicam a compreender de forma 

sistemática a relação existente entre ambas as partes. A família e a escola como contextos 

privilegiados de desenvolvimento humano estão bastante consolidadas em virtude dos estudos 

da psicologia da família e da psicologia do desenvolvimento nas escolas, ambas as partes 

formam o conjunto que consolida a base educativa. A família é considerada a primeira visão 

educacional do ser humano e ela é responsável principalmente pela forma com que o individuo 

se relaciona com a sociedade, a escola vem em seguida como base na formação de 

conhecimentos básicos e agrega se com educação familiar. A palavra educar significa 

promover, assegurar o desenvolvimento de capacidades físicas, intelectuais e morais, sendo 

que, de forma geral, tal tarefa tem sido de responsabilidade dos pais, mas as escolas também 

entram em parceria nesse quesito. Agindo em conjunto ambas as partes entram em educação 

básica de qualidade garantida, se tivéssemos esta atuação sempre ativa e disposta a ensinar e 

educar as crianças e os jovens nossa educação estaria muito mais avançada e produtiva. Para 

que haja essa parceria, precisamos de incentivo, que deve ser fornecido pelo governo, pois sem 

os recursos necessários não conseguimos fazer esse desenvolvimento com ambas as partes e 

assim consequentemente não conseguem interagir de forma boa e obtendo um bom resultado 

com os alunos.  

O governo precisaria disponibilizar toda forma de recursos para a escola e também ajudar os 

responsáveis que tem dificuldades sociais, assim precisando de colaboração na educação em 

casa de cada um, como por exemplo, disponibilizar algum tipo de apoio para os pais que tiverem 

problemas em educar seus filhos. Já nas escolas, precisamos de verbas satisfatórias e que 

abasteçam todas as escolas, não apenas algumas, e sim todas e que essa ajuda seja frequente 

que a escola tenha tudo o que ela precisar, principalmente o que for fundamental, para isso 

precisamos de um grande investimento na área educativa no geral e estrutural. Esses são os 
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pontos principais coligados a parceria entre pais e alunos nas escolas, mas como já dito 

inúmeras vezes, para que eles consigam realizar esse desenvolvimento, precisam 

principalmente do apoio governamental. 

 

3.2- PROBLEMAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO E SEUS PRINCIPAIS PONTOS 

NEGATIVOS 

Os pontos negativos principais e que mais necessitam de mudanças na educação nas escolas 

primeiramente o que está faltando: 

- Estrutura nas instituições de ensino 

- Professores especializados e com ensino de qualidade 

- Material didático de qualidade 

-Material de apoio 

-Recursos como: computadores, retro projetores, etc. 

- Uniforme escolar disponível com frequência nas escolas 

- Projetos culturais de aprendizado  

- Apoio do governo 

- Salário satisfatório para os funcionários, principalmente professores 

-Necessidades básicas como: uma boa alimentação oferecida nas escolas  

-Apoio psicológico boa vontade e dedicação dos funcionários (professores, gestores) 

-Apoio e incentivo ao aluno e aos pais com programas de apoio  

-Apoio e incentivo aos professores  
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Já nas universidades, os pontos negativos principais e que mais necessitam de mudanças e 

que está faltando: 

- Infraestrutura nas instituições 

- Professores muito bem qualificados e dispostos a dar as aulas 

- Recursos necessários: computadores, livros, projetores, etc. 

-Recursos vindos do governo para suprir todas as necessidades das instituições  

Esses são os pontos principais que estão faltando na educação no Brasil, é claro que ainda 

existem vários outros fatores, mas esses citados são os principais e fundamentais, sem eles não 

conseguimos desenvolver uma instituição de ensino e transmitir educação de qualidade, nem 

no ensino básico, nem no superior de ensino. Abordamos e pesquisamos o que as pessoas mais 

acham necessárias para uma boa educação. Com base em pesquisas feitas, descobrimos que as 

pessoas acham que se as escolas tivessem todos esses recursos com qualidade e eficiência 

haveria muito mais vontade da parte dos alunos e assim consequentemente de todo o “resto”. 

Os alunos também disseram que se as escolas incentivassem e obtivessem boa estrutura e 

professores dispostos a ensinar de maneira produtiva todos dariam mais atenção e se 

interessariam mais nas escolas. Uma sala de aula com boa estrutura e qualidade no ensino com 

certeza atrai muito mais os alunos presentes nela. O que os entrevistados citaram também foi a 

falta de escolas integrais no país, os de atividades fora do horário de aula, para que os alunos 

tenham um lugar para ficar em outro período porque a maioria dos país trabalham o dia todo. 

 

Realidade das escolas públicas no Brasil: 
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Como deveriam ser a rede de escolas públicas do nosso país: 
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O Brasil precisa investir no quesito educação como prioridade. 

 

-Computadores, projetores, boa infraestrutura, são fatores que entram em conjunto com a boa 

educação nas escolas e universidades: 
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-Outras imagens que mostram uma boa estrutural geral de qualidade e que incentivam e atraem 

os alunos com sua boa visão: 

 

                                                        

 

*Lembrando que algumas escolas públicas no país comportam esse tipo de estrutura 

necessária, mas são a minoria, muito poucas. A maioria (quase todas) não possuem. 

 

3.3- COMO SOLUCIONAR OS ASPECTOS NEGATIVOS E AS DIFICULDADES 

PRESENTES 

Os pontos principais para solucionar os aspectos negativos nas escolas: 
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- Boa formação dos professores contratatos e que eles incentivem os alunos e estejam dispostos 

a educa-los com qualidade. 

- Apoio do governo para os funcionários das escolas, principalmente aos professores, incentiva-

los para que assim eles consigam transmitir uma boa educação e se interessarem mais.  

- Uma boa infraestrutura é a base para os bons estudos e desenvolvimento dos funcionários e 

principalmente dos alunos, que tendo uma boa estrutura de ensino dão mais importância e assim 

se sentem mais motivados em ir para as escolas.  

- Recursos disponíveis necessários para apoio das aulas, que entram em questões paralelas de 

ensino. 

- Uniforme disponível para todos e sem custo, o uniforme abrange uma questão de que o aluno 

não precisa mostram “o que tem” todos vestidos iguais transmite igualdade social entre todos, 

sem “diferenças”.  

- Merenda escolar para os alunos que precisam de uma boa alimentação para se empenhar mais 

e se desenvolver. 

- Aulas eletivas, educativas e culturais depois do período de aula, ou sistema integral de ensino 

para os alunos que necessitam de um lugar para ficar até que o responsável possa estar com ele. 

- Apoio aos pais, reuniões, projetos, e outras atividades para dar ajuda e para eles verem o 

desempenho do filho da escola e assim também ter um contato com a instituição para se caso 

precisar de algo.  

- Disponibilização de todos os recursos e necessidades fundamentais das instituições para que 

elas consigam manter o padrão de qualidade no ensino e para os alunos.  

 

*Diante da pesquisa feita e analises concluímos que esses são os pontos principais para serem 

modificados, acrescentados na educação pública.  

Os pontos principais para solucionar os aspectos negativos nas universidades: 
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- Boa infraestrutura para que os alunos tenham os recursos necessários, se interessem pela 

universidade e queiram estudar nela.  

- Professores que transmitam um bom conteúdo aplicado e que estejam dispostos a ajudar e a 

ensinar os alunos com qualidade excelente de ensino.  

- Salas, computadores, projetores, bibliotecas, etc. Para que apoiem os estudantes no ensino e 

nas pesquisas e conhecimentos necessários.  

- Disponibilidade de verbas necessárias para suprir as necessidades básicas e influentes nas 

universidades, que precisam de uma atenção mais objetiva nos quesitos de necessidade de 

ensino de cada curso disponível, que os estudantes tenham recursos necessários para 

acompanhar o desenvolvimento e as mudanças do mundo.  

 

*Diante da pesquisa feita e analises concluímos que esses são os pontos principais para serem 

modificados nas universidades de nosso país. 

O Brasil precisa dessa mudança.  

 

 

“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina”. Cora Coralina 
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“A educação é a principal ferramenta de mudança em qualquer sociedade. Um povo educado 

é consequentemente, um povo próspero e feliz.” (desconhecido)  

Somente através da educação é que poderemos vislumbrar a esperança de um futuro melhor, 

mais justo, e menos desigual, com menos violência, mais trabalho, e estabilidade na vida de 

todos os brasileiros. Para mudarmos esse panorama, o ideal é a junção de família, escola e 

governo, para que assim os professores voltem a ser vistos e respeitados como mestres, este é 

um fator muito importante também e que deve ter uma atenção especial. 

Esperamos que o Brasil consiga solucionar esses problemas que impedem nosso país em se 

desenvolver não só na educação, mas sim em diversos outros quesitos devido à falta dela. 

Quando tivermos esse sistema tão esperado para todos o nosso país irá passar por um grande 

desenvolvimento e assim consequentemente irá melhorar em todas as partes. Mas enquanto não 

ocorrer essas mudanças continuará sem recursos e sem uma boa educação para a população, 

assim causando preocupações não só presentes, mas também futuras do nosso país.  
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CONCLUSÃO 

Pela observação dos aspectos analisados, concluímos que de acordo com os fatos analisados e 

discutidos neste trabalho, que foi abordado alguns dos diversos e inúmeros problemas na 

educação no Brasil, o nosso país precisa tratar dos problemas na educação pública com 

urgência, os fatores são críticos, e o estrago estão sendo grande e prejudicial na educação de 

todos que não tem uma condição financeira favorável para utilizarem as escolas particulares do 

país, que possuem um desempenho melhor do que as da rede pública. A educação está defasada 

e os recursos são precários, o apoio do governo não está sendo o suficiente e os professores e 

alunos não estão sendo incentivados devido à falta de estrutura nas escolas e no ensino em si, 

os responsáveis pelos alunos também não tem uma ajuda na parte da educação em relação às 

crianças e adolescentes, para que eles também possam ajudar em conjunto com a escola e 

agregar os valores principais voltados a uma boa educação. A educação de qualidade depende 

do conjunto, participação principal dos pais, professores e principalmente do apoio satisfatório 

do governo, sem esses três pontos abordados não conseguimos desenvolver uma educação 

básica de qualidade nas redes públicas de ensino. Além das escolas citadas, as universidades de 

nosso país também estão em situações precárias e poderiam ter um desempenho superior e com 

maior qualidade de ensino, o Brasil está decaindo na educação cada vez mais, antigamente as 

universidades brasileiras eram muito mais conceituadas do que nos dias de hoje, assim como 

as escolas também, ao invés de progredir está regredindo. As crianças e jovens especiais 

também devem ter uma atenção especial na educação e um sistema de ensino especializado e 

com qualidade. 

Com base nas informações adquiridas e no estudo feito, concluímos que o ponto principal que 

deve fazer mudanças e começar a formar uma educação diferente das dos dias de hoje é o 

Governo brasileiro, seus métodos utilizados nos dias de hoje não estão sendo positivos ao ponto 

de termos uma boa educação, e ele é a base para que comece a haver toda a mudança esperada 

para a população, sem o apoio dele nunca irá haver a mudança necessária, pois para que ela 

aconteça é preciso de apoio e recursos vindo deles e dedicação para que ocorram as mudanças 

que todos brasileiros esperam. Se o governo fizer isto e motivar os alunos e professores de 

forma diferente e mostre que está dando o apoio esperado, sem dúvidas haveria um novo 

começo na educação brasileira, que desta vez seria realmente de qualidade. 
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CAPITULO I: A ORIGEM DO CAPITALISMO 

 

1.1 REFORMA PROTESTANTE 

Tudo começou em 1520 com a Reforma protestante:  A salvação vinha por meio do trabalho 

que Deus destinava a essas pessoas e para chegar a salvação, o desafio era encontrar a vocação 

definida por Deus, porem sempre quando as pessoas achava sua verdadeira vocação 

empreendedora coincidentemente as pessoas ganhavam muito dinheiro, por serem boas nisso, 

e isso era a salvação.  

Mais você conquistando a riqueza não poderia gastar nada desse dinheiro e com todo esse 

lucro(poupança) deveria ser reinvestido para aumentar mais ainda.  Com isso vinha a grande 

riqueza, e mesmo tendo todo esse dinheiro não poderia ficar no ócio e teria que deixar o sexo 

no esquecimento, apenas para a procriação, teria que ter uma vida sem luxo, só o necessário, se 

deixar de seguir esses mandamentos era um grande pecado para o protestantismo,  era o trabalho 

ascético. 

                                

Eles também ditavam que o homem tinha a posse do dinheiro mais quem controlava toda essa 

riqueza era deus através da religião , eles diziam que a riqueza era um simples manto que se 

colocava nos ombros dos anjos, mais para os seguidores da religião protestantista começaram 

ver que esse manto virou mais uma prisão de ferro para eles , isso pode se notar as afirmações 

a cima, e isso e bem nítido, o que adianta ter tudo na vida e ainda sofrer para conseguir isso, e 
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simplesmente não aproveitar nada, porém era o que a reforma protestante protegia 

Com o trabalho ascético junto com ele veio o paradoxo do ascetismo, com toda essa riqueza as 

pessoas não queriam mais saber da salvação pôs vida, e sim da salvação em vida(usufruir de 

todo dinheiro) e com isso veio o grande desvio da religião, e isso já era esperado a natureza 

humana não é controlável por doutrinadores de qualquer religião,e que diga-se de passagem 

que nos tempos de hoje esse desvio é gigantesco é quase um abandono da religião, a riqueza 

para o consumo e a ação individual transformou-se  numa ação coletiva de consequências 

controversas. 

Junto com o ascetismo religioso que é o acima, depois de um certo tempo veio o ascetismo 

taico, que seria o espirito do capitalismo, salvação material, salvação de vida em terra. 

 

 

1.2 CONSUMISMO          

A riqueza rapidamente derivou em consumo, não mais utilitário, mas voltado ao prazer em vida, 

ao longos dos anos, o consumo evoluiu para o consumismo, e esse consumismo acabou virando 

um jogo entre pessoas de quem tem mais.  

O cristão buscava a riqueza como símbolo de sua dedicação a Deus, mas a riqueza o fez 
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distanciar-se da religião, desde as primeiras observações de Weber aos dias de hoje, 

tipicamente, um novo tipo de salvação passou a residir no alto consumo; o consumismo adquiriu 

as características de um jogo; um vício mesmo.                        

Como já tinha previsto a muito tempo atras Richard Baxter, que a riqueza se configurava como 

“o grande perigo”, impondo tentações (na visão protestante) que poderiam afastar o cristão da 

religião, não saber recusá-la demarcou a derrocada do protestantismo chamado ético. 

São as instituições capitalistas que estimulam esse comportamento, claramente, geram 

desenvolvimento econômico elevado, mas também implicam em questões como a dependência 

do consumo e na difícil sustentabilidade ambiental do sistema.  

Diante de novos desafios, as instituições se veem forçadas a buscar alguma eficiência 

adaptativa. 

 

Esse gráfico acima mostra o crescimento avassalador do consumismo (capitalismo foi quem 

deu essa alavancagem para o consumismo) do nosso mundo, dos anos de 1995 até 2005, o 

gráfico demostra que em apenas 10 anos o consumismo quase duplicou, temos q levar em conta 

que a população não cresceu nem 10% em 10 anos.    
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1.3 CAPITALISMO 

O capitalismo modelo dominante desse século, que é um modelo econômico contemporâneo, é 

resultado de um processo de casualidades históricas, e também imensamente influenciado por 

religiões, mais especificamente, pelo protestantismo, como visto nos estudos do Max Weber. 

Weber acreditava que movimentos religiosos poderiam transformar os valores de uma 

sociedade como um todo.   

Na charge a baixo,podemos ver o nosso planeta devorando todas as nossas 'marcas' mais 

poderosas de uma vez só, isso demostra o consumismo desenfreado  da nossa sociedade,que foi 

influenciado pelo capitalismo, ela também mostra nossa falta de paciência em consumir. 

 

              A ética protestante é geradora do princípio de que todos devem trabalhar e produzir 

para gerar o máximo de lucro possível, transformando os valores da sociedade como um todo 
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e, dessa forma, servindo como chave para o surgimento do capitalismo, e é desta norma que 

o capitalismo vigente surge.  

A filosofia de Weber propõe que fatos e valores sejam diferenciados. 

Os valores, idealmente, seriam de livre arbítrio e afirmação; e são criados ambos 

individualmente e coletivamente. Há uma contradição, em que não existe ação isolada em um 

contexto social, portanto valores criados individualmente raramente evoluem. Assim sendo, o 

foco dos estudos de Weber é a compreensão do sentido que cada ator dá a sua conduta.  

 

1.3 EXEMPLOS DO SISTEMA DE HOJE 

A dinâmica do capitalismo produz contradições e ironias, como mostrou o Vinicius Torres em 

sua matéria sobre o rolezinho e Joel Schumacher, no filme “Um dia de fúria”, no filme fazem 

uma crítica direta ao modelo capitalista contemporâneo.  

Bill Foster é um cidadão que acabou de perder o emprego e sua família alem do fato de estar 

vivendo em uma sociedade onde valores são diferente dos dele, onde o emprego que ele dedicou 

grande parcela de sua vida não é valorizado, em detrimento da indústria de beleza.  

Sendo assim, Foster se sente aprisionado e vê seus valores sendo, de certa forma, ameaçados.  

Essa perturbação pessoal, que é discutida por Charles Mills em imaginação sociológica e 

presencia o desmoronamento de tudo que era importante para ele, e torna-se excluído dos 

valores da sociedade capitalista. Os valores individuais de Bill Foster são refletidos em suas 

ações. 

Os jovens que realizaram os rolezinhos compõem a parcela excluída da população, porém 

almejam ter os mesmos privilégios das elites, como fazer “footing” nos shoppings.  

Além de a multidão gerar tensão e insegurança, a diferença estética entre as classes sociais é 

evidente, de questão pública. 

Os costumes e a educação dos excluídos, por serem exacerbadamente divergente aos dos tipos 

ideais do capitalismo, gera um mal-estar estético e social.        

Dentro da linha de pensamento de Webber, as ações dos jovens que dão rolezinho nos 
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shoppings, seriam caracterizadas como ações racionais em relação a um objetivo, o objetivo de 

se divertir, de “tirar foto, beijar, fumar maconha e beber”, de frequentar os mesmos locais que 

as elites, (podemos dizer que até Bill Foster)e esses jovens estão inseridos na parcela excluída 

da população, são “economicamente inviáveis”. 

Portanto não representam o tipo ideal do capitalismo e, consequentemente, da sociedade em 

que vivem, uma sociedade baseada no consumismo desenfreado. Apesar disso, eles agem 

conforme seus valores, e são coagidos pela sociedade. 

 

                

A como podemos ver os shoppings lotados por jovens, que só estão tentando se inserir na nossa 

sociedade (ostentação nome dado para o consumismo de hoje), eles lotam os shoppings 

(dependendo do shopping lugares de alta sociedade e qualidade) achando que isso vai fazer 

deles.  
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Acima o cartaz do filme 'um dia de fúria', que fala sobre a vida de um trabalhador, que acaba 

de perder o emprego e sua família, além de odiar a sociedade em que vive, ele praticamente 

trava uma guerra contra tudo e todo. 

Outro bom Exemplo é Na reportagem “Paguei e queria levar” há uma situação parecida com 

a do filme também, mas evidenciando uma cena com fatos reais. 

O professor, Rodrigo, também age racionalmente, e tem o objetivo de levar os itens pagos 

para casa. Utilizando o método de análise de Weber, as ações isoladas de Rodrigo estão 

corretas, pois estão de acordo com seus valores. 

 Mas como dito anteriormente, não existe ação isolada, como neste caso, em que outros foram 

negativamente afetados com as ações do professor.  

Portanto, tanto a reportagem quanto o filme são indicadores da teoria de Wright Mills, em que 

o homem sente sua vida privada como uma série de armadilhas. Em ambos casos, na defesa 

do eu, o homem se torna insensível. Isso prova que é possível que o denominador comum – o 

estilo de reflexão que torna uma explicação universalmente aceita em uma sociedade – de hoje 

esteja em crise, e isso comprova a capacidade dos homens agirem fielmente aos seus valores. 
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A correlação entre o capitalismo e o protestantismo, feita por Weber, originou uma sociedade 

baseada no acúmulo obissesivo de dinherio. 

E para finalizar a origem do capitalismo, essa charge que mostra o nível que nos chegamos 

com o consumismo, mostrando um papai Noel falando que quer nos todos nos shopping, e 

para nos ficarmos lá sempre, essa charge tem tanta força que foi tirada de outra charge da 

época da guerra, que um soldado falava que queria os americanos na guerra, e para eles 

ficarem nela. 
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CAPITULO II: INSTITUIÇŌES 

 

2.1 MATRIZ INSTITUCIONAIS 

De acordo com Jon Elster, Instituições é aquilo que garante com que a sociedade não se 

desmantele desde que haja algo que garanta com que as instituições não se desmantelem. Dessa 

forma surge o conceito de matriz institucional, que é constituídas por organizações, públicas ou 

privadas; normas, formais ou informais; cultura, valores e ideologias; processo histórico, sendo 

esse o de formação; que se impuseram ao longo do caminho. 

 As instituições são como um suporte para sociedade. Ela é composta, dentre outros fatores, de 

regras formais e informais que estimulam e limitam os agentes, dessa forma, podemos inferir 

que  as instituições são as “regras do jogo” .As regras formais são decididas pelos representantes 

públicos, já as informais são definidas pelos costumes, cultura e tradição. 

As instituições são importantes, pois quanto mais eficientes, mais reduzem as incertezas e 

aumentam a previsibilidade, facilitam o acesso a informação e ao conhecimento, diminuindo 

os custos de acesso; dão proteção e diminuem os riscos de produtos e com isso diminuem os 

custos de transação. 

Entre os custos de transações existem alguns deles que não é possível escapar. Entre eles estão 

os gastos com impostos, seguro e operações no sistema financeiro. Fazem crescer o preço final 

do produto, mas não dá para pensar em trocas comerciais numa nação moderna sem esse grau 

de profissionalização. 

Então, quanto mais desenvolvido é um país, maiores são esses custos de transação. Veja o caso 

dos Eua. Em 1870, os custos de transação representavam 25% do PIB. Um século mais tarde, 

a fatia era de 45%, quase o dobro. 

Hoje um país precisa ser bastante mais produtivo para compensar esse tipo de gasto. Ja os países 

em desenvolvimento, perdem em produtividade e, além dos custos de transação típicos, ainda 

adicionam outros, resultantes de riscos primários que têm como origem instituições frágeis. 

 E com isso eles ficam desarmados para a competição travada num mundo de economia 

globalizada onde as margens de lucro são cada dia mais minguadas. 
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.                         

Para atingir um modelo de matriz institucional eficiente é preciso que haja leis claras e um 

grande enforcement (prerrogativa dos estados(instituições publicas)), que é a capacidade das 

instituições de fazer com que as leis sejam cumpridas, para que dessa forma os custos de 

transações sejam diminutos. 

Um bom exemplo de um pais cujo o poder de enforcement é forte é a Alemanha, e devido a 

diminuição dos custos de transações que esse enforcement trouxe, o pais conseguiu ascender 

economicamente rápido, apesar de ter um processo de industrialização tardio, se estabelecendo 

em 1914 como o pais mais industrializado da Europa, com um poder de catching-up incrível, 

de modo a alcançar a ultrapassar as fortes economias já estabelecidas e que já haviam realizado 

o processo de industrialização anteriormente, sendo a principal dessas, a Inglatera. 

Um símbolo de como o enforcement diminui os custos de transações na Alemanha seria o metro 

de Berlim, que não tem fiscalização de passagens, nem catracas ou câmeras no local, fazendo 

com que os custos com esse transporte seja apenas o necessário, já no Brasil os gastos para 

assegurar com que todos comprem as passagens são elevados, dessa forma os custos de 

transação no Brasil em comparação com a Alemanha são elevados.  
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            E com todos esses fatores ainda vemos que o mercado não é perfeito pois os agentes 

individuais nem sempre possui todas as informações, e as vezes mesmo que possuísse não seria 

necessariamente a melhor decisão a tomar, pelo fato que os agentes são influenciados por 

ideologias valores e religião.  
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Portanto países,regiões,sociedades, que tem melhores instituições apresentam padrões  mais 

elevados de desenvolvimento econômico, para Douglas North a eficiência das instituições é 

mais importante até mesmo do que a tecnologia para o pais ascender economicamente. 

Toda mudança nas instituições acontecem lentamente ,ou seja a longo prazo, e com isso 

produzem algum resultado que podem ser ótimos ou péssimos, depende da mudança que houve 

a longo prazo,e isso cria o efeito locked in. 

 

2.2 PATH DEPENDENCE 

Com esse acontecimento a longo prazo vem o path dependence, que são as escolhas do  passado 

que  comprometem, para o bem ou para o mal, e o futuro do pais. com isso vemos que o path 

dependente é relevante para o motivo de um pais ser mais desenvolvido do que o outro 

economicamente. 

             

Um bom exemplo de path dependence seria essa imagem, que em qualquer escolha que voce 

tomar, mais cedo ou mais tarde decidira de alguma forma a sua vida, para mau ou bem. É muito 

fácil ver as conseqüências o path dependece, compare os Eua com o Brasil, para se ter uma 

noção em 1800 a renda per capita dos Estados Unidos e a do Brasil eram idênticas em um século 

mais tarde, os americanos haviam deixado os brasileiros lá atrás. 

Hoje, essa diferença de renda é da ordem de quinze vezes. Lógico que o Brasil largou em 

desvantagem na corrida porque herdou de Portugal um modelo ineficiente de país, em quanto 
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nos Eua já tinham leis claras para assegurar o direito de propriedade e o cumprimento dos 

contratos. Em países como o Brasil até hoje há falhas nesse sistema. 

A única chance que os países têm de dar um salto é transformando suas instituições. 

Porém o verdadeiro fator da distância de renda entre os países é a instituições. Quando uso a 

palavra instituição, refiro-me a uma legislação clara que garanta os direitos de propriedade e 

impeça que contratos virem pó da noite para o dia. Refiro-me ainda a um sistema judiciário 

eficaz, a agências regulatórias firmes e atuantes. 

Só assim, com instituições firmes, um país pode estar preparado para dar o salto qualitativo, e 

que de fato é do que o Brasil precisa.  

Os Eua no século XIX embora estivessem nos tempos do faroeste, os americanos já possuíam 

leis que asseguravam a liberdade religiosa, o direito ao habeas-corpus, o direito à propriedade 

privada e a certeza coletiva de que, se assinassem um contrato, ele seria cumprido. 

Com isso, os proprietários de terra e os donos das firmas se sentiam estimulados a investir em 

novas tecnologias e em mão-de-obra. 

Esse foi um outro grande fator da diferença entre Eua e Brasil, a grande largada dos americanos, 

Eua distanciou tanto do Brasil em termos de renda, pelo fato dos Eua ter herdado um brilhante 

começo da Inglaterra, em quanto herdamos um péssimo começo de Portugal.  

E isso aconteceu porque a Inglaterra já estava muito mais na frente (economicamente e 

politicamente) do que Portugal. Isso ocorreu pelo fato que a Inglaterra foi o primeiro pais a se 

industrializar, isso só foi possível porque havia garantia de propriedade e poder descentralizado, 

e com isso todos trabalhavam e davam o seu  máximo para conseguir seu objetivos, com esse 

super desempenho as instituições ficaram eficiente. 

Já Portugal não conseguiram a industrialização tão rapidamente, pós não existia garantia de 

propriedade, com isso o trabalhador podia dar seu máximo construir sua casa, e de um dia para 

o outro o rei querer aquela terra e destruir tudo o que ele havia construído (O rei tinha esse 

poder porque o poder era centralizado). 

Com esse medo de não saber o dia de amanha, eles não maximizavam a produção, porque havia 
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a possibilidade de alguém chegar no outro dia e tomar tudo o que você tinha construído, e isso 

gerou uma menor eficiência no país. 
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CAPITULO III: BRASIL 

 

3.1 CRIAÇÃO DO BRASIL 

O Brasil ainda traz uma série de arranjos distantes do tipo ideal do capitalismo ocidental (pelos 

fatores da prostituição infantil, grilagem de terras e uma alta imiscuição entre o público e o 

privado e com as  instituições capitalistas formais ainda fracas, e com as informais ainda 

permanecendo fortes.  

O fato do Brasil ser do jeito que é hoje, começou na criação do Brasil, o Brasil foi formado por 

três culturas, todas enxergavam a vida para ser vivida, o prazer nesse mundo, não no outro, 

culturas que buscavam a satisfação, porem com muitas diferenças, começando com os 

Africanos que carregam o fato da escravidão além de irem forçados para o Brasil e com uma 

religião, musica, danças, e deuses muito diferentes da maioria das outras culturas. Depois 

vieram os portugueses  com várias novidades culturais como navegação, busca do inexplorável, 

aventureiros, e com um povo muito miscigenado (judeus, espanhóis, mouros). E por fim os 

nativos da terra os indígenas, para eles tudo tinha um espirito de um deus envolvido, não havia 

pecado em nem um deles, e eles não tinham ideia do poder, ou seja eles eram praticamente 

puros. 

Como Darcy Ribeiro dizia esta mistura ainda está se fazendo. Primeiro a gente tem que pensar 

no momento do grande desencontro (ou encontro) em que chega os europeus aqui. Faça uma 

ideia do que era esta cena. Os índios na praia, gritando, fazendo uma algazarra enorme, e 

gritando – venham ver, venham ver – e todo mundo chegando, nus, com os seus corpos 

pintados, que eram a sua vestimenta, com suas cabeças emplumadas, com seu lobo primado, 

carregando um grande enduapi de penas – aqueles índios bonitos, milhares na praia, olhando 

para o mar – do mar grosso, viram uma coisa nunca vista – barcos descomunais, imensos, 

carregados por velas enfurnadas, imensas, impelidas pelo vento. 

Eram borboletas – e eles, os índios, eles conversavam – O que é isso? O que é isso? – só pode 

ser Maíra, o povo de Deus, que está chegando. É o povo de Maíra, é o povo de Deus! E os 

portugueses o que viam, olhavam para a praia, os testemunhos estão aí – Pêro Vaz de Caminha 

disse – as meninas todas desnudas, com suas vergonhas de fora, das quais elas não tem vergonha 
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nenhuma. E exibem, estufadinhos, as suas prendas, mais bonitas que as moças de Lisboa. Os 

portugueses ficaram encantados com humanidade nova, em flor. 

 Porem depois de um certo tempo eles começaram a escravizar os índios, mesmo ainda que 

houvessem muitos índios, eles acabaram sendo gastos, gastos pela escravização, mas muito 

mais gastos pelas pestes europeias. Cada peste matava metade de uma tribo! No lugar onde 

havia quarenta mil índios, vivendo com os jesuítas, pegou bexiga e sobraram quatro mil. Então, 

foi aquela dizimação, foi como uma guerra biológica. Os paulistas caçavam as mulheres para 

trepar, para prenhar, pra fazer mameluco, e os homens para vender a Pernambuco, pra trabalhar 

na cana. Depois descobriram que escravo é muito melhor, porque não fugia tanto.  

Pro índio era simples cair no mato, se deixasse ele solto, ele caia no mato e ia embora, porque 

ele não é besta de ficar plantando cana para um patrão daqueles. Mas o negro, a brutalidade, de 

ir à África, caçar o negro lá. Um tumbeiro era uma coisa horrível. Atravessavam o oceano. 

Quando chegavam aqui, na praia, esquálidos, jogavam água neles e levavam para o mercado 

pra vender. 

E essa negrada aqui é que foi o componente diferente de índio, português e mameluco, que 

mudou o colorido do quadro. 

Para se ter uma noção cada quatro ou cinco negros, traziam uma crioulinha, uma negrinha 

bonitinha, uma moleca, de onde, doze anos, que não era pros negros, é claro, era pro senhor ou 

pro capataz, confortos de senhor.  Aquela moleca e outras negras que surgiram por aqui, 

trepadas pelos brancos gerando os filhos da terra. 

Com isso houve uma certa interação entre as culturas, o que permitiu um expressivo equilíbrio 

dos elementos antagônicos, evidentemente que essa harmonia representava as relações de 

dominações. Com toda essa mistura surge os mamelu e o mulato que não são portugueses e 

nem indignas e nem negros, ou seja eles não eram ninguém, eram apenas filhos da terra e através 

dessa ninguendade que se formou a população Brasileira, e com isso eles não tem um cultura 

especifica, mais querem imitar os portugueses (não querem ser dominados)  

                        



19 

 

                        

E com isso surge o Brasil, um pais com um grande paradoxo( não ha racismo mas os negros e 

os brancos não ocupam o mesmo espaço na sociedade), com falta de identidade, com falta de 

identificação nacional, e não há garantia da unidade nacional, lógico com uma cultura cheio de 

retalhos pelo fato dessa mistura, e com esses fatores as matrizes institucionais não foram tão 

forte como deveria ser. 

Já no começo o povo Brasileiro possuía forças de uniformização( urbanização, meios de 

comunicação de massa e a política) que causa  a estratificação social e a desigualdade, que faz 

com que as futuras instituição já percam credibilidade, alem do fato que os freios institucionais 

de Portugal não influenciava nada no Brasil. O fracasso da maioria está no êxito da minoria 

(dominante). Ou seja, a minoria, dominante, luta com todas as suas forças contra qualquer 

mudança e a favor da permanência dos seus privilégios em detrimento da maioria, causando 

serias restrições ao desenvolvimento (Herança histórica de sua colonização, o Brasil colonial 

era voltado para realizar os interesses da coroa, em detrimento da sociedade brasileira).  
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Com os fatos ditos houve uma grande discussão por causa dos filhos de índios com portugueses 

e africanos com portugueses, pelo fato que não tinham direito como os “pais português” mais 

uma grande parte desses filhos bastardos lutaram por privilégios como os dos pais possuíam, e 

não direitos. E com isso surgiu o termo Brasileiro que vem dos portugueses que foram para um 

terra desabitada (Brasil) fazer dinheiro, como se ser brasileiro fosse uma profissão, ocupação 

temporária. 

Os europeus, ibéricos que vinham para o Brasil, tinham sentimentos tirânicos, vinham para ficar 

rico e encontrar o prazer (cobiça e luxúria). Sentimentos que não encontram fim, dessa forma 

causando uma enorme melancolia. E a melancolia leva a preguiça, que chega ao sono, que com 

isso gera as coisas mal feitas, o conformismo dos portugueses era gigantesco (o mundo é assim 

mesmo), ou em determinado caso o romantismo (só a aparência já é suficiente, a aparência é 

mais importante que a essência). 

Depois de um certo tempo dos portugueses no brasil, houve a escassez da mulher branca e do 

sentimento tirânico dos portugueses, resulta a possibilidade de confraternização de vencedores 

e vencidos gerando-se filhos do senhor com a escrava, operando a miscigenação como corretor 

da distância social entre a casa grande e a senzala.  

Os efeitos sociais da miscigenação agiu no sentido de democratização do Brasil, contrariando 

a possibilidade da sociedade Brasileira extremar-se entre senhores e escravos. Houve 

assimilação cultural por parte dos dominadores (portugueses também) e com isso se cria uma 

sociedade agraria escravocrata e híbrida, um certo tipo de colonização diferente, pelo fato da 

família ser o fator da colonização.  

Como podemos ver a baixo no gráfico, a população de negros caiu drasticamente, em quanto a 

dos brancos cresceram razoavelmente, e a dos pardos cresceram absurdamente, esse 

crescimento de pardos tendem ao entrosamento dos brancos com negros, na falta das mulheres 

brancas. 



21 

 

  

Contudo, é impossível negar que no Brasil, as relações de dominação não se deram apenas pela 

força. Houve assimilação por parte dos colonizadores português. Eles mesmos, os portugueses, 

não são uma raça pura (entre a Europa e a África, o português é um tipo de católico influenciado 

por mouros e judeus). 

O caráter rústico do português permitiu relações pragmáticas e pouco elitistas (diferente em 

tudo do resto da Europa). Com alguns negros na casa grande e negrinhas, acabou criando uma 

classe diferente de escravos, e até aproximando mais os brancos com alguns negros. 

Com isso é fácil identificar que o Brasil é resultante da fusão desses milhões de “gentes 

desencontradas”. Fusão genética, uma vez que a mestiçagem aqui sempre se fez sem freios e 

sem nenhuma noção de que isso fosse crime ou pecado. Fusão também espiritual, pela 

confluência que aqui se deu dos patrimônios culturais de nossas diversas matrizes. Tudo isso 

nos plasmou com um povo mestiço na carne e no espírito, e como tal, herdeiro de todas as taras 

e talentos da humanidade. 
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3.2 VIDA POLITICA DO BRASIL 

Depois veio a vida política brasileira que se equilibrou entre duas místicas Ordem e Autoridade 

(decorrentes da tradição); liberdade e democracia (decorrente da sociedade moderna).  

E com isso as primeiras instituições começaram a ser criadas, porem controladas pela sociedade 

Patriarcal: sociedade que se forma no campo, latifundiária, o grande latifúndio monocultor, 

onde uma pessoa só manda (senhores do engenho). Ou seja, aqui nunca teve uma democracia, 

uma sociedade que tenha se constituído dentro de regras claras, de normas, de instituições 

claras, a igualdade nunca teve presente. 

Apenas a partir de 1980 é que se tenta estabelecer uma estrutura em que o estado vai ser igual 

para todos, o UNIVERSALISMO DE PROCEDIMENTO (a lei é igual para todos). 

Para garantir o universalismo de procedimento, o grupo de pessoas que implementem essas leis, 

não  podem se influenciar pela cultura, pelas relações pessoais. Elas devem ficar distantes, 

isoladas, insuladas, o (insulamento burocrático) porem o universalismo de procedimento e o 

insulamento burocrático sofreram serias dificuldades para se estabelecerem, devido a existência 

de duas outras forças que operam contra o clientelismo e o corporativismo. 
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3.3 CRIAÇÃO DO BRASILEIRO CORDIAL 

Depois de todos esses fatores, se cria um tipo de Brasileiro que pode se chamar de Brasileiro 

cordial, ele é personalista, e se sente superior as normas e as regras. Tal personalismo é 

prejudicial para formação de associações, e sem associações não é possível ter organizações 

institucionais. O Brasileiro cordial é o tipo ideal de aventureiro (imprevidência, falta de 

planejamento, rejeição ao trabalho) mas ele busca riqueza. Portanto ele passa por cima de 

normas, regras, procedimentos.  Trabalho é papel do outro, não dele. É desleixado, é um 

semeador, ao invés de um ladrilhador. O Brasileiro cordial traz esse sentimento (de 

superioridade) de uma herança rural (ele traz isso do homem patriarcal). 

O Brasileiro cordial é a seqüência, a continuação do homem patriarcal, tentando sobreviver na 

cidade. Família patriarcal foi o elo social através do qual a tradição personalista e aventureira, 

herdada dos colonizadores portugueses, se alimentou entre nos e acabou por imprimir a sua 

marca na sociedade como um todo. Mas ele precisa viver no meio urbano. Ele encontra um 

atalho: ele tenta transformar aquilo que é impessoal em relações pessoais. Ele acaba se 

transformando no homem simpático, gentil (que dá tapinha nas costas, que conversa, que adula, 

que puxa o saco), mas que tenta sobreviver a parte do mundo de regras e de normas. 

O patrimonialismo torna-se uma forma de domínio em que agrupamentos enraizados em grupos 

particulares da sociedade, a família e seus desdobramentos, produzem um viés na esfera pública 

e submetem o estado e o interesse geral ao seu particularismo (Levando as cidades a se 

expandirem sem planejamento e desordenadamente, sem qualquer centro de formação.). Ele 

tem horror ao tratamento impessoal (o centro da cidade é o diabo, o inferno para ele ), ele quer, 

de alguma forma ser tratado de maneira especial, perceber que ele existe e que é compreendido 

pelo outro, como um amigo. Se o outro trata ele, simplesmente de forma impessoalmente, esse 

outro vira um inimigo, passa a ser um adversário. Cordial não é bom ou cortês, a palavra é 

empregada no seu sentido etimológico. 

Vem de cordis, do coração, ou seja, a emoção acima da razão e da impessoalidade. O Brasileiro 

cordial não é bonzinho, o ódio e o rancor também estão presentes no coração dele. O Brasileiro 

cordial é então aquele que, dotado de "um fundo emotivo extremamente rico e trasbordante”. 

Impessoal e abstrato é o Estado, regido por leis que, representando o triunfo do geral sobre o 

particular, estão acima de todos e são iguais para todos.  
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A esfera por excelência do Brasileiro cordial é aquela que, representa o oposto do Estado a 

família. Aqui, o que vale é o pessoal e o concreto. Estamos no nível das "relações primárias", 

no qual o que domina são os laços de sangue e de afeto. O inimigo é o estranho, o que não é 

dos nossos, o que não entende nossa linguagem. "A inimizade" pode ser tão cordial quanto à 

amizade, e então o inimigo que se cuide: a ofensiva contrária virá do fundo do coração. O 

Grande desafio do Brasil é superar essas características do passado, da sua formação, diante de 

um mundo novo que se apresenta um mundo de impessoalidade, de regras, do desenvolvimento 

capitalista. A parcela da população que não se sente como um sujeito de direitos, deseja ter 

privilégios e não ser um sujeito com privilegio. 

Com tudo isso dito, podemos notar que o Brasil foi muito prejudicado pelo fato de ter se criado 

com várias culturas de uma vez só, havendo uma crise de identidade, e muitos privilegies para 

uns, e poucos para outros, com isso as instituições já nasceram debilitadas, e ainda foram 

controladas pela sociedade patriarcal, que praticamente não houve democracia, tardiamente a 

democracia apareci em 1980, com todos esses fatores se cria o Braseiro cordial, que é o 

Brasileiro com características sarcástica e que deduz  que está acima de tudo e todos.  

Talvez a única lição importante que o Brasil pode dar para os outros povos, que é aceitar o 

desafio da mistura, aceitar o desafio de pensar a ideia de que nós não temos uma essência, não 

temos uma pureza, mas que somos desde sempre mestiços, e que é a partir daí que temos de 

inventar uma maneira de estar no mundo. Nesse campo de força, que vemos que o Brasil se faz 

assim, todo inventado. 

Mais infelizmente é a única lição que o Brasil passa de positivo para outros países, porque é 

bem notável ver o mal funcionamento das instituições no Brasil hoje em dia analisando o filme 

"ó pai ó”, as instituições que deveria manter o equilíbrio são ineficiente, podemos notar a hora 

que houve a festa na favela, miséria em todo redor, infelizmente um fator que herdamos dos 

portugueses e a luxuria ou em um termo vulgar a “ostentação”. Além do fato que a mau 

funcionamento da instituições Brasileiras geraram uma desigualdade enorme no nosso pais, 

onde a prédios de luxo que custam 2 milhões, e do lado de traz, pessoas morando em caixas de 

papelões passando fome. 

Citaremos  também a nossa futura copa do mundo, que esta sendo muito protestada atualmente, 

pelo fato que um pais ter um nível baixo de escolaridade, e alto de  desigualdade, e com uma 
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baixa de hospitais, e que ainda Sofre um abuso  com a grande corrupção do estado (que são as 

próprias instituições que é o fator que regi o nosso pais, ou seja podemos ver que a decadência 

do nosso pais é  monstruosa, porque o fator mais importante dele(instituições) está corrompida), 

além do fato de sermos o pais com os maiores impostos do mundo, e mesmo assim não 

recebemos o que países que tem impostos bem mais baixos recebem, como os EUA ou o 

Canada, um bom exemplo seria as escolas públicas, lá a qualidade de ensino é tão boa, que não 

tem necessidade de pagar uma escola particular como no nosso pais. 

Isso simplesmente é uma vergonha tremenda para o nosso pais, e ainda estão preocupados em 

gastar dinheiro sendo a cedi  da copa, como um pais tão debilitado pode se preocupar com uma 

copa do mundo, simples a respostas, pelo fato de possuirmos péssimas instituições, ainda é 

capaz do estado (instituições) terem aceitado ser cedi da copa, para ter maiores oportunidades 

de desvio de dinheiro, pelo fato que a rotação de dinheiro no estado aumenta drasticamente em 

épocas de grandes construções como na copa. 

Podemos ver na foto a baixo a desigualdade tremenda que o nosso pais passa diariamente, e 

ainda vemos a corrupção do estado. E sim ainda tem gente que acredita que o nosso pais é um 

pais maravilhoso, se não fosse pela suas instituições horríveis e pela corrupção, e seus altos 

impostos não recompensáveis, quem sabe o Brasil não teria uma chance de virar um pais 

maravilhoso. 
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CAPITULO IV: OUTROS PAÍSES EM RELAÇŌES AÕ BRASIL 

A Inglaterra, Alemanha, Estados unidos, e Japão são países com níveis de instituições muito 

acima do Brasil, podemos dizer que esses países são praticamente melhores em quase tudo do 

que o Brasil, nível de vida, escolaridade, níveis de criminalidade, impostos mais baixo, entre 

outras coisas. Mesmo o Brasil tendo qualidade para ser tão bom quanto esses países, ele não é 

por causa de certos acontecimento, porém é fácil de saber porque eles tem o nível tão acima do 

nosso, só é preciso enxergar a história desses países. 

 

4.1 INGLATERRA 

Vamos começar primeiramente com a Inglaterra, que já no começo deu um salto na frente de 

todo nosso mundo com melhor funcionamento institucional, melhor funcionamento de mercado 

e desenvolvimento econômico consolidado, além do fato de ter sido o primeiro pais a questionar 

o seu rei, com isso gerou a revolução industrial inglesa que começou com a formação do estado-

nacional e a revolução agrícola. Além da origem promissora do comercio internacional da 

Inglaterra, houve uma saída tardia nas navegações, então ela teve outra função e não de 

conquistar colônias. Então a Inglaterra focou no comercio marítimo e posicionamento marítimo 

militar.           

                                                                                          

     

Quando o rei Henrique 8º realizava a reforma anglicana e ainda vendendo as terras da igreja 

para os burgueses ele arrecada dinheiro ao estado, para financiar o órgãos estatais e o exército, 

além de levar ao campo a mentalidade mercantil burguesa (a ideia burguesa de aumentar 
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produtividade para aumentar o lucro via comercio). Com um exercito forte, financiado pela 

venda das terras, o rei é capaz via enforcement garantir o cumprimento das leis e assegurar a 

propriedade privada, permitindo o comercio funcionar livremente.  

A competição no livre mercado do campo irá aumentar a produtividade, aumentando a oferta 

de alimentos que por fim irá gerar uma importante mudança social, um crescimento 

populacional. Assim uma parcela populacional significativa ira ficar sem trabalho, já que o 

campo já empregava o máximo de pessoas possível. Surge assim uma enorme oferta de mão-

de-obra barata que tornará o trabalho assalariado mais interessante que a escravidão uma vez 

que os pequenos custos do salário eram vantajosos em relação aos custos de se manter um 

escravo vivo e trabalhando. E com isso e cria a revolução agrícola, que por sua vez foi um dos 

maiores causadores da revolução industrial. Esse trabalho assalariado ira por fim formar um 

mercado interno consumidor.  

A Inglaterra é o primeiro pais a questionar o poder do Rei (o Rei não pode tomar decisões sem 

consultar um conselho). Então pela própria tradição inglesa (instituição informal) o Rei não 

poderia principalmente mexer nos impostos e declarar guerra (questão fiscal e questão do 

exército).  A rigor a Inglaterra nunca teve absolutismo. De acordo com North a sociedade 

inglesa tinha mais segurança econômica em relação aos outros países por conta disso. “O Rei 

reina mais não governa, quem governa é o Parlamento” Obs.: o modelo inglês é assim de 1688 

até hoje, o que traz muita estabilidade ao povo inglês. 

Diferente disso nos seus vizinhos o Rei podia mudar as regras a qualquer momento, e quem não 

cumprisse a regra, o Rei pegava a propriedade como pagamento, isso traz insegurança a 

propriedade e deixa instável a questão econômica (é necessário o uso da propriedade para o 

mercado). As relações são muito inseguras, o Rei muda as regras a hora que quiser, a política é 

muito absolutista. Portanto como na Inglaterra, é o Parlamento que pode frear o poder do Rei, 

a grande discussão passa a ser, quem participa do Parlamento. Então as classes sociais passam 

a disputar quem faz parte do Parlamento. 

Em busca de assegurar a propriedade privada os burgueses irão buscar espaço no parlamento 

inglês. E de tanto os burgueses tentarem a vaga no parlamento isso acaba se concretizando. Os 

burgueses passarão a ser maioria dentro do parlamento. Com isso eles garantem que o estado 

governe sob a mentalidade mercantil-capitalista de incentivo a produtividade e inovação, 
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garantindo o cumprimento de contratos e garantia da propriedade privada.  

O Parlamento era formado por nobreza e burguesia, o que forçou aos dois grupos a se 

entenderem quanto aos seus interesses. “A Nobreza dona da terra se aburguesou”  A Nobreza 

tem terras não porque é da nobreza e sim para produzir e vender. A burguesia também assume 

valores da nobreza, um deles, foi o “gentleman” questão de fidelidade e confiança na palavra 

do outro. Honra, fidelidade, confiança na palavra, o que diminui os custos de transação e 

melhora na eficiência institucional. Quanto mais esses grupos (burguesia e nobreza) acessam o 

poder, participando do mesmo Parlamento, eles tendem a ter um reconhecimento/prestigio 

social que se aproxima, então a sociedade olha para esses dois grupos de maneira semelhante e 

importante. 

A sociedade olha para esses grupos de maneira menos hierarquizada. Com menos hierarquia há 

mais confiança entre as classes e as pessoas. O mercado funciona melhor em sociedades 

democráticas. A Inglaterra criou um ambiente favorável para o desenvolvimento tecnológico, 

(o que ajuda ao desenvolvimento capitalista) pois os ingleses deram valor aos que estudavam 

ciência, a Inglaterra criou leis intelectuais muito boas. Enquanto outros países  gastava todo o 

dinheiro para bancar uma nobreza parasita (Antigo Regime). 

Durante 5 anos a Inglaterra será uma republica sob liderança de Oliver Cromwell que não 

viabilizará um herdeiro. Assim a Inglaterra voltará a ser uma monarquia mas sob o novo aspecto 

jurídico de que o parlamento é agora responsável por governar o pais apesar da existência de 

um monarca. Juridicamente se instala então as bases para a consolidação capitalista e 

desenvolvimento da indústria na Inglaterra (Parlamento de mente mercantil e inovação que 

governa o pais agora). 

Por fim na Inglaterra surge também a lei de patentes: a concorrência no mercado agrícola ira 

levar os produtores a precisarem se destacar com seus produtos. Isso leva um aumento do 

investimento dos produtores em inovações técnicas, que levam por sua vez a um aumento de 

produção. De modo a proteger a inovações dos produtores e garantir-lhes um destaque com elas 

surge a Lei de Patentes.                                        

Com isso ela foi a pioneira da revolução industrial, dando um passo a frente de todo nosso 

mundo, pelo fato de ter maquinas a vapor,carvão,transportes, têxtil,siderurgia, em quanto os 
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outros países basearam-se suas instituições políticas no rentismo: concessão de monopólios em 

troca de impostos.  

Assim eles não incentivaram a competição entre os agentes privados e externos, o que inibiu 

com que ocorressem inovações tecnológicas, como maquinas a vapor carvão etc, com isso 

ficando atras da Inglaterra, que em quanto isso estava com  ótimas instituições. E é possível ver 

que a Inglaterra e um pais que sobre sai do resto. 

 

4.2 ALEMANHA 

A Alemanha já e um caso diferente porem também não deixa de ser astuta, a Alemanha, ao 

contrário da Inglaterra, teve um processo tardio de industrialização. Apesar disso em 1914 ela 

se consolidou como o pais mais industrializado da Europa, com um poder de catching-up 

incrível.   

                

A industrialização alemã começa pois os alemães em 1830 perceberam que economicamente 

não competiam mais com a Inglaterra e militarmente não competiam mais com a França. Ela 

tem origem então em geopolítica e é composta por três fases: “as pré-condições”, “o take-off” 

e “a maturidade”. 

Após a derrota de Jena, a Prussia (futura Alemanha) percebe que não está mais militarmente 

competitiva, e isso se devia por não estar mais economicamente forte e não ser então capaz de 

financiar um exercito forte. Assim a Prussia irá precisar de uma reforma econômica (desse 
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modo na Alemanha a revolução industrial vem do estado impondo a sociedade, diferente da 

Inglaterra em que veio da sociedade impondo ao estado). Para essa reforma econômica a Prussia 

ira realizar a mesma revolução agrícola que ocorreu na Inglaterra (mas desta vez imposta pelo 

estado) e irá abolir a escravidão, adotando apenas o trabalho assalariado. Assim ocorre uma 

mercantilização do campo e todas as outras consequências da revolução agrícola, e essas seriāo  

as pré condições. 

 Já o take-off alemão, era a alavancagem industrial alemã , que ira se dar com a expansão 

ferroviária e o investimento nas industrias de base. A Prússia irá dar inicio ao processo de união 

dos estados germânicos (inicio da formação da Alemanha), formando uma União Aduaneira 

entre os estados germânicos do norte, que passam a adotar moedas e tarifas prussianas, 

aumentando o comercio. A ferrovia impulsionará a segunda revolução industrial.  

Elas serão instrumentos de comércio (reduziram os custos de transação do comercio dando 

previsibilidade no transporte de mercadorias) que aproximam mercados, além de demandarem 

desenvolvimento das industrias de base para sua construção (desenvolvimento das siderurgias 

que vão ocupar o lugar das metalurgias, na segunda revolução industrial passa-se a usar o aço 

e não o ferro). Além disso as ferrovias eram empreendimentos de grande escala que 

necessitavam de investimento constante e geram empregos diretos e indiretos.  

Para poder financiar esse investimento constante e grande para a construção das ferrovias, 

haverá um desenvolvimento do sistema bancário/financeiro alemão.  As ferrovias vão puxar 

todo o desenvolvimento econômico prussiano então: o desenvolvimento comercial (diminui os 

custos de transação para os negócios), desenvolvimento industrial (ao demandar recursos 

industriais para sua construção) e desenvolvimento do sistema financeiro/bancário para poder 

financiar os grandes empreendedorismos que eram as ferrovias. 

Já na maturidade se estabelecem os grandes negócios: siderurgia, indústria química, engenharia, 

tecnologia, infraestrutura e minas de carvão. Surgiram então grande empresas, quase 

monopolistas com apoio do estado: são as campeãs nacionais da concorrência, que através de 

volume de venda tão altos e subsídios podiam baixar o preço de seus produtos de maneira a 

quebrar as concorrentes e crescer mais ainda após isso, praticamente como monopolista.  

Muda-se assim a estrutura dos negócios, surgindo os oligopólios (Mercado dominado por 
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poucas empresas que podem combinar preços e inibir a entrada de novos concorrentes.), trustes 

(Uma ou mais empresas controlam uma cadeia produtiva, de modo que no final podem controlar 

quantidade e preço do bem. É uma estrutura vertical de negócio.) e carteis (OPEP é o maior 

exemplo: regulam a quantidade do bem que é produzido, regulando assim o preço. É uma 

estrutura horizontal de negócio), esse sistema financeiro irá ajudar o surgimento dos 

oligopólios, trustes e carteis). Surgem as grandes empresas/ as campeãs-nacionais, o que será 

característico da 2ª Revolução industrial. 

Com isso vemos que a Alemanha é muito astuta pelo fato de terem puxado o começo da 2 

revolução industrial, em quanto outros países estavam na 1 revolução industrial praticamente.   

Agora vamos discutir sobre a 1 guerra mundial que a Alemanha e a Inglaterra foram grandes 

rivais, que de fato fez com que o desempenho dos países caíram pelo fato de se desgastarem, 

tanto que um pouco antes da guerra à Alemanha viu que sua parte militar estava em baixa em 

relação a Inglaterra e França, e resolveu melhorar antes da guerra. 

Tudo começou com a partilha das terras da África e Ásia, na segunda metade do século XIX, 

gerou muitos desentendimentos entre as nações européias. Enquanto Inglaterra e França 

ficaram com grandes territórios com muitos recursos para explorar, Alemanha e Itália tiveram 

que se contentar com poucos territórios de baixo valor. Este descontentamento ítalo-germânico 

permaneceu até o começo do século XX e foi um dos motivos da guerra, pois estas duas nações 

queriam mais territórios para explorar e aumentar seus recursos. No final do século do século 

XIX e começo do XX, as nações européias passaram a investir fortemente na fabricação de 

armamentos. O aumento das tensões gerava insegurança, fazendo assim que os investimentos 

militares aumentassem diante de uma possibilidade de conflito armado na região; 

A concorrência econômica entre os países europeus acirrou a disputa por mercados 

consumidores e matérias-primas. Muitas vezes, ações economicamente desleais eram tomadas 

por determinados países ou empresas (com apoio do governo). A questão dos nacionalismos 

também esteve presente na Europa pré-guerra. Além das rivalidades (exemplo: Alemanha e 

Inglaterra), havia o pan-germanismo e o pan-eslavismo. No primeiro caso era o ideal alemão 

de formar um grande império, unindo os países de origem germânica. Já o pan-eslavismo era 

um sentimento forte existente na Rússia e que envolvia também outros países de origem eslava. 
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4.3 ESTADOS UNIDOS 

Os Eua e um caso diferente dos outros, O Eua, teve um processo tardio de industrialização não 

pelo fato de demorar para se industrializar, mais pelo fato de ter nascido como um pais tarde 

em relação a Inglaterra, Alemanha entra outros. Apesar disso ele se consolidou como o pais 

mais industrializado do segundo mundo, os Estados Unidos, de modo a alcançar e competir 

com as fortes economias já estabelecidas e que já haviam realizado a primeira revolução 

industrial anteriormente, sendo a principal dessas economias a Inglaterra 

.                            

Eua é diferente porque acaba nascendo com a primeira revolução, e sendo astuto usando a 

segunda revolução(usando os fatos acontecidos), com isso sai na frente de todos os países do 

segundo mundo, e já nascendo com esse potencial, ele se torna nos tempos de  hoje o pais mais 

forte economicamente.  

Os EUA irão ter a legislação Inglesa, isto é, a legislação da primeira revolução industrial: 

enforcement estatal em prol do livre mercado, incentivo ao empreendedorismo e trabalho 

assalariado. Além disso os EUA já tinham um inicio de industrialização proveniente da 

iniciativa privada, que mais a frente leva a independência dos ingleses, pois essas industrias 

passam a concorrer com as inglesas. 

Como os EUA são grandes geograficamente, é necessário eles desbravarem o pais, e quanto 

mais o território é desbravado com a construção das ferrovias, mais áreas de produção se têm e 
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mais se alarga o mercado interno. Distribuiu-se bem a renda pelo território, pois eram pequenas 

propriedades de terra em que os proprietários produziam, gerando assim um mercado local um 

mercado regional.  

O arranque industrial americano será baseado no mercado interno e isso só será possível por 

ser um pais grande geograficamente com muitos habitantes, isto é, mercado consumidor interno 

forte. Assim as ferrovias norte-americanas foram feitas para unir o mercado interno (foram 

feitas “de fora para dentro do país”), o oposto do Brasil, em que as ferrovias foram feitas para 

escoar a produção agrícola (foram feitas “de dentro para fora do pais”).  

Esse desbravamento do território e construção das ferrovias, e com eles focados no mercado 

interno dará origem a revolução agrícola aos EUA. Assim os EUA seguem os modelos de 

industrialização inglês e alemão, pois tem o processo da primeira revolução industrial por ter a 

mesma legislação que a dos ingleses, e depois irá ter o processo da segunda revolução industrial 

do mesmo modo que os alemães, via construção de ferrovias que irão alavancar o 

desenvolvimento industrial, estabelecendo os sistemas financeiros/bancários, e aumentando o 

comercio, formando do mesmo modo que a Alemanha os oligopólios, trustes, holdings e carteis 

e surgindo as empresas campeãs-nacionais.  

Após Guerra de Secessão (Norte e Sul no desbravamento do território americano tentando 

impor seus modelos econômicos aos territórios desbravados no oeste), será a época do 

monopolismo, pois se necessita de indústrias/empresas muito fortes para poderem competir no 

mercado internacional (é necessário cada vez uma base maior, para poder alavancar mais e 

emprestar mais capital.  

Com o desenvolvimento industrial e a necessidade de investimento, a tendência é a 

concentração do sistema bancário. Para se atender as necessidades de investimentos maiores, 

os bancos vão precisar se alavancar mais para dar conta dos empréstimos, de modo que a 

concentração bancaria se torna tendente). Além disso, nos EUA a lei de patente será adaptada: 

cria-se a ideia de direitos autorais. As pessoas tem acesso a sua inovação e podem usa-la desde 

que paguem por isso. 

Com isso vemos como os EUA mesmo tendo sua criação tardia, ele conseguiu sobrepor em 

cima de outros países bem mais antigos e industrializados, ele consegui tal feito pela herança 



35 

 

da Inglaterra, e pelo mérito deles, com isso hoje ele são a maior potencial do mundo. 

Além do fato que se fomos analisar a moeda dos EUA, ela está em alta desde o tempo da 2 

grande Guerra, ate os tempos de hoje. Analisando a situação do dólar nas reservas mundiais, no 

comércio internacional e nos arranjos de pagamento em moeda local e conclui que a medida 

referida acima não parece provável no curto prazo por razões técnicas. Em julho de 1944, foram 

assinadas as Declarações da Conferência de Bretton Woods, as quais definiram os rumos da 

nova ordem econômica global após a segunda guerra mundial. Entre as principais decisões, 

destaca-se a criação do padrão ouro – sugerida pelos Estados Unidos da América (EUA) –, por 

meio do qual os países se comprometiam a manter uma política em que suas moedas não 

flutuassem mais de 1% em relação ao ouro. A partir desta ideia, o dólar – que seria livremente 

conversível em ouro ao valor de US$ 35 por onça – seria transformado em moeda de comércio 

e de reserva internacionais. Finalmente, criava-se o Fundo Monetário Internacional (FMI), que 

emprestaria para os países com saldo negativo no balanço de pagamentos e sem reservas 

suficientes para cobri-lo. 

 Contudo, este padrão não poderia durar para sempre. A inflação acumulada em muitos anos 

derruba a cotação nominal de qualquer moeda em relação ao ouro. Ressalte-se que atualmente 

são necessários US$ 1.000 para comprar uma onça de ouro. A queda do sistema foi finalmente 

determinada pela passagem dos EUA de um superávit de US$ 2,1 bilhões, em 1970, para um 

déficit de US$ 2,7 bilhões, em 1971. Em uma situação de livre flutuação, sucessivos déficits 

desvalorizam a moeda. Dessa forma, o presidente Nixon em agosto de 1971 eliminou a 

conversibilidade acordada em Bretton Woods, desvalorizando o dólar em 8%. 

Mesmo assim, de lá para cá o dólar manteve-se como moeda de referência internacional, em 

razão de dois principais fatores: o uso em reservas internacionais e o volume de comércio dos 

EUA. Não é à toa que estes dois conceitos são utilizados para o cálculo do Direito Especial de 

Saque (SDR, sigla em inglês) do FMI, “moeda virtual” cuja recomposição de 2005 passou a 

apresentar 44% de dólares, 34% de euros, 11% de yenes e 11% de libras esterlinas.  O dólar 

ainda impera como reserva internacional. Em 1975 – portanto, após o fim da conversibilidade 

– estimava-se que 80% das reservas dos diversos países se encontravam em dólar. Em 2005, 

este valor passou para 66% e atualmente, para 64% (ver tabela 1). Vale ressaltar que boa parte 

dessa queda se deve mais à desvalorização do dólar (16% sobre uma cesta de moedas no 
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período) do que a uma efetiva troca nas reservas internacionais. 

Quanto ao comércio, é nítida a queda da participação dos EUA no total mundial; todavia, o país 

permanece como o principal exportador.É importante frisar que, mesmo no comércio em que 

os EUA não estão diretamente envolvidos, ainda impera o uso do dólar, em grande parte porque 

este constitui moeda de referência para reservas internacionais e pela liquidez dos títulos 

estadunidenses. 

 

4.4 JAPÃO 

O Japão é caso que se assemelha ao processo da industrialização alemã, é um pais que se 

industrializou rápido, porem sofreu muitas quedas, uma delas poderia ser a guerra mundial, 

entre outros fatores. 

 

                                      

O Japão é um arquipélago, logo a navegação é necessária para seu comercio. Assim, com as 

suas embarcações de aço e modernas (“black ships”), os americanos dominavam o comercio 

marítimo japonês. Desse modo os japoneses percebem que para vencerem os americanos e 

dominaram o essencial comercio marítimo nacional seria necessário desenvolver sua economia 

e se industrializar.  

Logo o estado irá fazer a industrialização ocorrer, do mesmo modo que ocorreu na Alemanha, 

de modo a alcançar ({“catching up”} (O catching up foi o rápido desenvolvimento econômico 

e industrial alemão, japonês e americano de modo a alcançar e competir com as fortes 

economias já estabelecidas e que já haviam realizado a primeira revolução industrial 

anteriormente, sendo a principal dessas economias a Inglaterra.) com as outras nações já 
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desenvolvidas, as grandes empresas serão as campeãs nacionais do país, isto é, as empresas que 

conseguiram ganhar a competição entre suas concorrentes internas se tornaram únicas em seus 

setores.  

Elas deixam de competir internamente e passaram a atuar no mercado internacional, 

competindo com as empresas de outros países, sendo isso possível somente, pois já havia uma 

concentração de riqueza no estado japonês (essa concentração veio da introdução de armas na 

cultura japonesa, que acabou com as guerras civis e concentrou o poder em um monarca). 

Vemos no caso do Japão que ele é um pais que se industrializou muito rápido, usando as 

mesmas técnicas que a Alemanha, e depois de sentir a ameaça dos EUA, pelo fato deles estarem 

pegando uma parte das embarcações do Japão, e com isso o Japão estaria perdendo um grande 

lucro.  

Relembrando que a 2 Guerra mundial foi um fator gigantesco para os EUA se tornar a potencial 

mundial no século, pelo fato que em quanto os gigantes da epoca se desgastavam na guerra, os 

EUA só observava de camarote, e resolveu entrar na guerra no final, dando mais despesas para 

alguns europeus, e praticamente executando com os japoneses, depois do triste momento das 

bombas. 

Um conflito desta magnitude não começa sem importantes causas ou motivos. Podemos dizer 

que vários fatores influenciaram o início deste conflito que se iniciou na Europa e, rapidamente, 

espalhou-se pela África e Ásia. Um dos mais importantes motivos foi o surgimento, na década 

de 1930, na Europa, de governos totalitários com fortes objetivos militaristas e expansionistas. 

Na Alemanha surgiu o nazismo, liderado por Hitler e que pretendia expandir o território 

Alemão, desrespeitando o Tratado de Versalhes, inclusive reconquistando territórios perdidos 

na Primeira Guerra. 

Na Itália estava crescendo o Partido Fascista, liderado por Benito Mussolini, que se tornou o 

Duce da Itália, com poderes sem limites. Tanto a Itália quanto a Alemanha passavam por uma 

grave crise econômica no início da década de 1930, com milhões de cidadãos sem emprego. 

Uma das soluções tomadas pelos governos fascistas destes países foi a industrialização, 

principalmente na criação de indústrias de armamentos e equipamentos bélicos (aviões de 

guerra, navios, tanques etc.)  
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Na Ásia, o Japão também possuía fortes desejos de expandir seus domínios para territórios 

vizinhos e ilhas da região. Estes três países, com objetivos expansionistas, uniram-se e 

formaram o Eixo. Um acordo com fortes características militares e com planos de conquistas 

elaborados em comum acordo. Os Eua participaram em peso da 2 guerra mundial, 

principalmente criando grandes estragos para os europeus e principalmente pros japones,pelo 

fato que eles ainda sofreram  um forte ataque dos Estados Unidos, que despejou bombas 

atômicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagazaki. Uma ação desnecessária que provocou a 

morte de milhares de cidadãos japoneses inocentes, deixando um rastro de destruição nestas 

cidade. 

Em quanto para eles o desgaste foi quase zero, pelo fato de entrarem na guerra muito tarde, isso 

foi um fator que ajudou os EUA a ser a potência dominante, em quanto todas as potencias do 

mundo estavam degastadas e com grandes custos, eles estavam em grande posição, e pequenos 

custos. 
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CONCLUSÃO 

Com isso vemos a distância que o nosso Brasil esta de outras nações nos tempo de hoje, pode-

se reparar que o Brasil tem riquezas naturais maiores do que Japão, Inglaterra e Alemanha, e 

maior lucro do que a Inglaterra e Japão, porem estamos a muito a baixo deles. Pelo fato deles 

possuírem instituições muito acima das nossas, e outro fato seria a herança que eles herdaram, 

que foi muito melhor do que a nossa. 

Lógico o motivo da herança piorou muito as coisas, mais não seria o motivo principal, se o 

Brasil tivesse a responsabilidade de não continuar a herança no começo de sua construção, e ter 

implantado instituições igual a dos outros países, ou até melhores ele seria uma grande 

potencial, ao ponto de ser apenas pior do que os EUA ou até igual 
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INTRODUÇÃO 

A indústria da moda esteve durante muitos anos focada apenas na produção de 

conceitos, estilos e roupas. A ostentação e o luxo imperaram como sendo os únicos adjetivos 

que desfilavam nas passarelas de moda. O padrão inatingível beleza feminino difundido nos 

meios de comunicação e na moda tem, como em nenhuma outra época, construído estereótipos 

de mulheres que são de longe alcance para a maioria das consumidoras. É uma espécie de tirania 

a que pauta os bens de consumo no uso do corpo feminino. Dentro do conceito da beleza 

feminina existem poucas com base no que se pode chamar de beleza sustentável. Quando o “ser 

belo” deixa de ser a obsessão pelo padrão, para se tornar o sentir-se belo, aceitando-se, conhecer 

as características do próprio corpo, ter identidade e personalidade e buscar, continuamente, a 

saúde e o bem-estar.  A valorização das imagens trouxe uma expansão da beleza estética em 

diversas áreas da atividade humana. Mas, na área da construção da auto-imagem e no 

julgamento do ser humano diante do outro, o problema acabou afetando drasticamente a saúde 

emocional e as relações humanas e sociais. Considerando a hipótese da mídia ser a grande vilã 

da história. 
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CAPÍTULO I: ALÉM DO OLHAR DA MODA   

1.0 O QUE É MODA? 

 

Em meados do século XV houve o nascimento da moda. A palavra moda significa costume 

e provém do latim modus. A divergência de roupas surgiu para diferenciar o que antes era igual, 

usava-se um estilo de roupa desde a infância até a morte. 

Foi a partir da Idade Média que as roupas eram diferentes seguindo um padrão que 

aumentava de acordo a classe social, houve até leis que restringiam tecidos e cores somente aos 

nobres. A burguesia que não era nobre, mas era rica, passou a imitar o estilo nobre das roupas 

iniciando um processo de grande trabalho aos costureiros que por hora, eram obrigados a 

produzirem diferentes estilos para diferenciar os nobres dos burgueses. 

A revolução industrial causou abatimento do custo dos tecidos. Houve então a invenção das 

máquinas de costura que foi o estopim para o custo dos tecidos cair ainda mais. 
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A partir desse acontecimento, até os mais humildes puderam comprar roupas melhores. 

Mesmo após a facilidade das confecções, as mulheres ainda eram privadas da modernidade 

continuando a usar roupas sob medida. A partir desta dificuldade, surgiu a alta costura que 

produzia diferentes estilos por meio de estilistas que inventavam tendências.  

A moda é percebida e mostrada como obsessão pelo novo, expressada pelas mudanças e 

transformações que quebram os velhos hábitos, buscando novas formas, pode dizeres que 

quebram os paradigmas das estéticas que são inovadoras para o estabelecimento de novas 

possibilidades de identificação. Para ser moda, deve ser usado e copiado por muitos.  

 Marie T. Martin diz: 

A moda é uma expressão cultural. Uma linguagem. Os tecidos, os 

cortes, as cores, os adereços, os arranjos são signos que 

identificam grupos sociais, valores, modos de ser. Claro que, 

como quase tudo em nossa sociedade capitalista – música, teatro, 

cinema, exposições artísticas etc. – a moda também faz parte da 

ciranda do consumo. A moda é linguagem. Através das roupas 

pode-se fazer leituras que se mostram por signos e significados, 

vistos nas relações interpessoais que a pessoa trava no seu 

cotidiano. 

(BARNARD, 2003). “A utilização da roupa é determinada por questões culturais, temporais, 

pelos valores de uma sociedade, por seus mitos, crenças e produção intelectual. Da mesma 

forma o corpo, tem sua aparência pautada determinada pela cultura.” 

Sant’Anna afirma que “toda aparência constrói significados próprios ao grupo que a constituiu” 

(2003:77).  

Lipovetsky (2005) coloca que “o mistério da moda está aí, na unicidade do fenômeno, na 

emergência e na instalação de seu reino no Ocidente moderno, e em nenhuma outra parte”.  

De acordo com o site Wikipédia:  

Moda é a tendência de consumo da atualidade. A moda é 

composta de diversos estilos que podem ter sido influenciados 

sob diversos aspectos. Acompanha o vestuário e o tempo, que se 

integra ao simples uso das roupas no dia-a-dia. É uma forma 

passageira e facilmente mutável de se comportar e, sobretudo de 

se vestir ou pentear. A moda é abordada como um fenômeno 
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sociocultural que expressa os valores da sociedade usos, hábitos 

e costumes - em um determinado momento. 

 

 

1.1 TIPOS DE MODA 

A moda está presente a muito tempo, desde a Era Medieval, trazendo consigo A moda 

da Era Medieval; Moda na Renascença, Moda Barroca, Moda Diretório, Império e Regência; 

Moda Romântica; Moda Vitoriana; Moda Eduardiana; 

A Era Medieval foi um período da História Europeia que durou do século IV até o 

século XV. Nesta época os europeus estavam preocupados com a sobrevivência, problemas 

políticos, sociais, guerras e o vestuário era funcional. As roupas e os sapatos da época eram 

bastante volumosos e escondiam quase inteiramente o corpo, especialmente o da mulher. As 

mais jovens até chegavam a revelar o colo, mas a Igreja sempre desaprovou os decotes. Pode-

se dizer também que já existia moda, naquele tempo, com a introdução de novidades na forma 

de vestidos, chapéus, sapatos, jóias, etc. 

Vestuário básico das mulheres incluía roupa de baixo, saia ou vestido longo, avental e 

mantos, além de chapéus com formas os mais variados (imitando a agulha de uma torre, 

borboletas, toucas com longas tiras) e exagerados (em alguns locais foi preciso alterar a 

entrada  das casas para que as damas e seus chapéus pudessem passar). Na época, cabelos presos 

identificavam a mulher casada, enquanto as solteiras usavam cabelos soltos. 

As cores mais usadas pelas mulheres eram o azul real, o bordô e o verde escuro. As mangas e 

as saias dos vestidos eram bufantes e compridas. As mais ricas usavam acessórios, como leques 

e jóias. 

A moda Renascentista começou em Itália por volta do século XV e espalhou-se pela 

Europa durante o século XVI. Durante esta altura as cidades desenvolveram-se e enriqueceram. 

Também o número de artesãos e comerciantes aumentou rapidamente. Houve a diminuição das 

epidemias da Idade Média e a Europa Ocidental passou à liderança da moda. 
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Trajes Masculinos: Os homens usavam um pequeno turbante chamado chaperon. 

Calçavam poulaines, sapatos pontiagudos que chegavam a ter até 20 cm e a ponta era levantada 

e atada aos joelhos por uma corda para conseguir andar. Eram flexíveis, de entrada baixa, sem 

salto e bico fino. Até as armaduras tinham compridos sapatos de ferro de bico revirado. Quando 

as familias encomendavam sapatos, era 24, 50, 60 pares de uma vez só, pois eram sapatos de 

grandes pontas arrebitadas (as polónias) não suportam a lama; as compridas pontas se 

deformam, os ornatos perdem o brilho, e em três dias estão completamente estragados, esses 

sapatos que exigiram um mês de trabalho. No final do século, os sapatos passaram a ser 

redondos, mas como sempre o exagero levou a que eles fossem redondos a tal ponto que 

passaram a chamá-los "bico-de-pato". 

Tal como as roupas, também os sapatos possuíam recortes e brocados. Os chapéus, para 

os homens, eram como boinas com abas, muito confortáveis e podiam ser adornados puxando 

a aba da frente do rosto para cima e prendendo-a com uma jóia. Aliás, o gosto por chapéus, que 

vinha da Idade Média prolongou-se no Renascimento tendo cada classe e faixa etária um chapéu 

adequado à sua condição. 

           Um outro hábito que não se perdeu foi o de cobrir a cabeça com uma touca de linho 

apertada no queixo, embora esse acessório tenha ficado para uso de advogados e homens mais 

idosos. O cabelo usava-se comprido e até 1535 a barba era raspada. Em 1535 o rei ordenou que 

na corte que os cabelos fossem cortados e que se deixassem crescer as barbas, começando o 

próprio por dar o exemplo. As roupas das classes dominantes eram sobrepostas. Usavam 

camisas de linho, sobre as quais vestiam um casaco justo chamado gibão. Sobre o qual usavam 

uma jaqueta curta com muitas peles em torno do pescoço e com mangas largas, também usavam 

calções em balão pelo meio da coxa. No final do século, a moda formal e rígida da Espanha 

espalhou-se por toda a Europa. Passaram a vestir calções até aos joelhos. Modificaram o gibão, 

ganhando uma saliência sobre o ventre. 

Ganharam muitos enfeites e acessórios, como botões e cintos ornamentados com 

pedrarias. Contrariamente ao que se pode pensar, o homem possuía um visual mais 

exuberante do que a mulher.  
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            Trajes Femininos: Nesta época, a mulher decidiu sair da obscuridade e revelar-se mais, 

visto que na Idade Média, muito pouco podia fazer, decidiu agora vir com novas exigências, 

principalmente a nível do seu aspecto. 

O Renascimento não foi só um período em que as mulheres das classes dominantes se 

distinguiam das que lhes eram socialmente inferiores pelas suas formas mais nutridas e pela 

brancura imaculada da roupa interior, mas também um período em que se tornou mais 

importante que as mulheres fossem “diferentes” dos homens, tanto na forma de vestir como na 

aparência e no comportamento. As mulheres manifestaram uma tendência para se vestirem de 

forma mais pudica.  

         Os seus vestidos compridos e volumosos, revelavam uma cintura torneada ainda mais 

delgada pelo uso do espartilho, e, quando os costumes mais liberais o permitiam, podiam 

mesmo exibir um peito leitoso e adequadamente empoado e pintado com rouge. Nesta época, 

cânones da beleza feminina e o modelo ideal de mulher sofreram várias transformações: de 

esbelta a roliça e de natural a pintada.  

A silhueta e o rosto femininos foram correspondendo às diferentes condições de dieta, 

de estatuto e de riqueza, dando origem a novos padrões de aparência e gosto, a novos ideais de 

beleza e erotismo. Nas roupas vemos muito brilho, pedras, bordados, tecidos nobres... o que 

vemos é uma verdadeira explosão de vaidade, com trajes lindos que conseguem ser admirados 

até hoje sem cair no exagero que vemos no século XVIII e principalmente na época Rococó.  

O estilo de vestuário do período Barroco (meados do século XVII até ao final do século 

XVIII), que se distingue pelas formas largas, ornamentação elaborada e a utilização de cores 

escuras, BROCADO de seda e RENDAS. O vestuário feminino era mais estilizado; a parte da 

frente da saia comprida tinha uma racha, revelando um saiote. Nas ancas a roupa era 

generosamente alargada e levantada graças ao uso de aros de ferro. O peito, inicialmente aberto, 

era bordado. A forma era quadrada, sendo a parte da frente da peça ricamente decorada com 

bordados. O estilo do cabelo era estratificado e levantado, ajustado com um suporte em arame. 

O vestuário masculino era composto por um casaco largo, o qual no final do século XVII era 

decorado com bordados e fitas; as mangas eram dobradas, revelando uma camisa ornamentada. 

A parte da frente aberta do casaco permitia ver um colete que se prolongava até ao joelho. A 

camisa tinha punhos de renda largos e um colarinho com corrente. As calças atingiam o joelho 

http://pt.texsite.info/Brocado
http://pt.texsite.info/Renda
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e eram usadas em combinação com meias de seda, frequentemente brancas. A cabeleira era um 

acessório indispensável ao conjunto. Este tipo de vestuário serviu de base ao actual fato de 

homem, composto por um casaco, colete e calças. 

  

  A Regência possuia uma espécie de camisola leve,decotada que ia até os tornozelos, 

os vestidos marcados logo abaixo do busto, e tinham pequenas mangas bufantes. Para o dia as 

roupas poderiam ter mangas, golas e nada de enfeites. Havia também, como observamos em 

nossas leituras, um tipo de gradações de vestidos: vestidos de caminhadas, vestidos para viajar, 

vestidos da tarde, etc. Os vestidos brancos eram sinal de Status, visto que sujavam facilmente 

eram usados apenas a noite e poderiam ter enfeites de renda. Já na Era Vitoriana trazia para as 

mulheres vestidos mais fechados, porém com o tronco bem marcado por corsets e saias mais 

justas na frente, formando pregas com uso de anquinhas para ressaltar a parte de trás dos 

quadris. A principal função do chemise era proteger a pele do espartilho e vice-versa. Era um 

vestido de linho ou algodão, sem mangas ou com mangas curtas, ate´o tornozelo. Poderiam ser 

bordados e rendas e eram bem decotados (dependendo do vestido que seria usado, pois não 

deveriam ficar à mostra). no final da era Vitoriana, quando a silhueta mais esbelta trona-se 

moda, a chemise poderia ser mais justa e curta, mantendo a mesma função. 

A era eduardiana ou período eduardiano corresponde ao período 

de 1901 a 1910 no REINO UNIDO, durante o reinado do rei EDUARDO VII.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1901
http://pt.wikipedia.org/wiki/1910
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eduardo_VII_do_Reino_Unido
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CAPÍTULO II: MÍDIA NA MEDIDA 

2.0 A MÍDIA ESTÁ NA MODA OU A MODA ESTÁ NA MÍDIA? 

A cada dia a mídia e a moda estão mais entrelaçadas, ou seja, cada vez mais esses 

assuntos estão difíceis de diferenciar. Ambas têm sobre as pessoas um fascínio e um domínio 

visível. Quer dizer, quem não deseja ter um corpo bonito? Quem não deseja possuir os produtos 

mais modernos do mercado? Quem não quer usar as cores do verão? Aparecer na coluna social 

de um jornal? Seja em relação ao corpo, aos aparelhos tecnológicos, mídia e moda fazem uma 

dupla bastante forte no cotidiano das pessoas. E é dessa forma que a conversa se estende aos 

transportes coletivos, na hora de uma comida a mais no prato, assim como na relação entre as 

pessoas. Então, a mídia está na moda ou a moda está na mídia?  

Antes de oferecer uma resposta ponderada sobre o questionamento (se é que existe uma 

resposta concreta) é bom ressaltar cada lado. Moda é a tendência de consumo da atualidade, 

composta de diferentes estilos que podem ter sido influenciados sobre diversos aspectos. 

Acompanha a época e dura até o momento em que estiver vendendo. A mídia já é diferente, 

significa meios, do latim media. Onde transmite imagens e mensagens a partir do controle dos 

especialistas na área. Sendo que moda é passageira porque apresenta muito controle sobre o 

que se publica como certo e errado, e a mídia como é um forte meio de informações, 

principalmente a sua principal jogada são imagens defendendo seus interesses, reproduzindo 

também diretamente o que é certo ou errado para quem está acompanhando. E é desta forma 

que responder a pergunta fica mais complicado. 

Então, a solução se implica na consulta individual dos respectivos temas. Começando 

pela perspectiva de que as mulheres aqui no Brasil têm sobre receitas de emagrecimento, para 

melhorar a pele, corpos malhados, computadores portáteis de ultima geração que, obviamente, 

irão se transformar no foco de sua visão. Cada uma dessas “simples” coisinhas serão motivos 

para atraí-las. Pode até ser que demore a influenciar até que compre coisas do padrão. Mas a 

mídia e a moda, certamente, darão um jeito para convencer e cada um ser o mais novo 

consumidor.    

O estudante de jornalismo Marlos Régis, 20, vê a mídia como uma base sólida. 

"Querendo ou não ela vai sempre existir". Além do mais, fala que a desde os primórdios da 
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humanidade, tudo que se tem á mídia. E que, só depois da chega dos tempos modernos que os 

indivíduos se utilizaram dela para definir o que é e não é útil. "Assim, fórmula os padrões de 

moda". Porém, se vê mais influenciado pela moda. Pois a moda moldar com mais intensidade 

do que a mídia as pessoas. Talvez, explica Marlos, "a mídia é só um mero instrumento de 

divulgação. A mídia em si não é uma arma, mas a ampliação de sua cobertura sim".  

Diferente da visão de Régis, Jair Melo, também estudante de jornalismo, 24, acredita 

que a mídia só tem força por causa da moda. O alto consumo das pessoas para estarem na moda 

eleva o índice de audiência da mídia. Então, a partir da influência que a moda tem sobre as 

pessoas, isso leva "a mídia entrar no embalo". Esse fato justifica Jair, está relacionada há 

constantes mudanças na sociedade e no mundo. A globalização e a seus efeitos.  

Mídia e moda têm maneiras parecidas de influenciar. Acaba sendo difícil dizer até onde 

vai o controle da mídia sobre as pessoas e o mesmo da moda. Ambas usam de fortes argumentos 

para conquistar a confiança dos seus consumidores. Apresentam soluções de problemas. Dão 

uma falsa sensação de que para se estar incluso no meio, o indivíduo precisa parecer com os 

personagens da televisão, revista, por exemplo. Jair, quando questionado sobre qual das duas 

tem mais influência sobre ele responde: "mídia. Porque mesmo fazendo o que a moda propõe, 

tem mais alcance. Então, nós como consumidores da mídia acabamos por seguir a moda”. Um 

exemplo de como a mídia influencia a moda é do criador da São Paulo Fashion Week, Paulo 

Borges.  

A única memória de moda de Borges é da infância, vivida em São José do Rio Preto. 

Na época, a coisa que mais gostava de fazer aos sábados era ver casamentos na igreja. Com 

todos os atrativos em foco na sua cabeça ele pensou como tudo aquilo poderia ser um desfile. 

Essa, então, foi a única aproximação que o dia a moda entrou na sua vida. Borges resolveu se 

mudar para São Paulo com apenas 18 anos com o intuito de realizar seu sonho trabalhando na 

área de computação e comércio exterior. Começou desta forma, a trabalhar com processamento 

de dados. Até que foi produzir um desfile e perdeu o foco das ideias iniciais. “Foi apenas uma 

ajuda de um amigo para amigos, sem saber muito bem o que poderia fazer”. Passou a trabalhar 

como assistente da editora Vogue. Durante dois anos e meio, Borges aprendeu valores, 

processos, sistema e toda a rede com a qual o mundo da moda trabalha. Depois se demitiu do 

emprego para seguir novos rumos. Como, produziu desfiles de um grande estilista, Conrado 
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Segreto, chamando atenção de outras empresas. Criou o projeto Phytoervas Fashion para que a 

mídia lançasse novos estilistas. Porém outros princípios fizeram Borges seguir outra direção, e 

focar no projeto de criar uma semana de moda no Brasil, transformando o São Paulo Fashion 

Week em uma referencia para outros países. “E ela será copiada cada vez mais por ter inovado 

muito”.  

No ranking de Capitais da Moda, o Brasil possui duas cidades entre as 20 primeiras 

capitais, São Paulo em 8° e o Rio de Janeiro em 17°. Capital da moda é um local com uma 

influencia muito forte na MODA regional e internacional e onde a moda é importante. Uma 

capital da moda é o lar de muitos ESTILISTAS, AGÊNCIAS DE MODELOS e assim por 

diante. Decide-se pela quantidade de negócios gerados através de meios de comunicação e 

influência na moda. Além de seu poder econômico, uma "Capital da Moda" tem um ativo 

entretenimento e locais culturais, atraindo TURISTAS e CONSUMIDORES não somente por 

causa da moda em si, mas também devido à sua variedade de LAZER. A CIDADE deve ser 

um objeto de inspiração para os profissionais que estão baseados lá, com uma ativa, viva, forte 

e única sub-cultura, que podem inspirar os profissionais de moda, não só, mas também a 

população em geral, transformando o estilo e a cultura de rua em uma característica essencial. 

Esta mistura de moda, NEGÓCIOS, ENTRETENIMENTO, CULTURA e lazer faz uma 

cidade atraente e reconhecida internacionalmente como centros da moda para a sua identidade 

única e forte, diferenciando-se devido a características específicas. 

Desde o final dos anos 50 a moda se introduz tanto na mídia como nas ruas.  A 

multiplicidade de estilos vem à tona, o rádio, a TV e a imprensa, entre outros meios, têm 

operado uma grande explosão e a consequente multiplicação das concepções de mundo. A 

mídia e a moda se unem na exaltação da diversidade, exercendo influência uma sobre a outra e 

se subdividindo, procurando atender a públicos específicos.  

A mídia transmite informações e, principalmente transporta as pessoas a um outro 

universo, o da ficção, mostrando um mundo “mais-que-perfeito”, com “finais felizes” e grandes 

realizações, mexendo com os sentidos e o imaginário, buscando provocar efeitos em seus 

espectadores, traduzidos em forma de consumo de seus próprios produtos. A moda, como a 

mídia, também provoca diversos efeitos, convidando as pessoas para troca de sua realidade por 

uma “outra realidade” criada através de novas roupas. Tanto a mídia quanto a moda passam a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Moda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estilista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_de_modelos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Turista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lazer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neg%C3%B3cio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Entretenimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
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tomar parte importante na sociedade, tornando-se omnipresentes, estimulando o consumismo 

como a única forma de “fazer parte da ficção”, transformando-o na base da cultura 

contemporânea.  

Com a diversificação de públicos, as relações dominantes perdem força, porém aos 

poucos a mídia deixa de ser apenas a fonte da informação da moda para se tornar a grande 

dominadora, procurando inserir estilos ou “adivinhar” o que estará em alta, tentando antecipar 

tendências de consumo, atingindo a qualquer publico. Ela dita a moda através de algumas 

celebridades e se apoia em nomes de profissionais, como se fossem verdadeiros peritos 

entendendo perfeitamente o que é ou o que virá a ser moda, de forma mais saiba do que meros 

mortais que apenas usarão suas criações, esquecendo-se que a moda é imprevisível e 

incapturável. 

Essa “eleição” que a mídia estabelece em detrimento de outros nomes desconhecidos, 

nos remete à fábula “A roupa nova do rei” de Hans Christian Andersen, que conta a história de 

um rei muito vaidoso que contrata dois tecelões-trapaceiros que dizem fazer um tecido que 

somente as pessoas dotadas de inteligência conseguem enxergá-lo. Depois de “confeccionar” 

as roupas com tal tecido, o rei as “veste” e desfila por sua cidade, onde todos comentam que “a 

roupa nova do rei” é linda, com medo de serem difamados. Até que uma criança grita que o rei 

está nu, e o rei muito constrangido se retira temporariamente em seu castelo até que o povo 

esqueça o ocorrido. 

Será que hoje não estamos vivenciando tal fábula? Grandes novidades e os grandes 

nomes da moda existem ou enxergamos através do nosso imaginário com medo de sermos 

“diferentes” da sociedade em que vivemos. Afinal, apesar de um certo individualismo, somos 

seres sociais “em constante interação” e necessitamos do outro para estabelecermos algumas 

trocas (Maffesoli, 1999:177). Ou o domínio realizado por tais é tão forte que nos sentimos muito 

pequenos e ignorantes frente à mídia, como se ela estivesse acima da nossa reles inteligência, 

que nos esquecemos que ela também é feita por homens. 

Acreditamos sobretudo, nos jornalistas de moda como se fossem os únicos 

conhecedores da área, entendendo de estética, qualidade do produto e funcionamento da moda. 

Nos fazendo crer na legitimidade de suas palavras e na existência de apenas alguns nomes no 

comando da moda mundial, como se ela se formasse somente dentro dessas empresas. 
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Consentimos que os jornalistas de moda virassem verdadeiras “grifes”, tendo seus 

nomes aclamados. Esses “pseudos-reis da escrita” não deixam de ser apenas produto da mídia 

fabricado pela indústria cultural e consumidos pelos espectadores mais afetados, que os 

transformam em celebridades do mundo da moda. Ou seja, se algum dia apenas os que 

produziam estilos de vestuários recebiam credito, hoje alguns nomes da mídia também tem seu 

reconhecimento enquanto parte do processo de “fabricação” da moda, representando a união 

definitiva da indústria da moda com a mídia, formando um sistema híbrido. 

A mídia, com suas matérias passageiras e superficiais, preocupação estética e 

jornalistas-grifes também virou objeto da moda, se valendo do efeito econômico no qual é 

favorecida, se tornando tão provisória quanto aquilo que representa. A indústria da moda, 

seguindo as exigências da mídia, tem ressaltado apenas seus nomes mais esperançosos e 

grandiosos através de verdadeiros espetáculos. 

E nós, espectadores, nos deixamos enganar por essa ficção, que é mais admirável do que a 

realidade, portanto mais prazeroso vive-la. Apesar de certo inconformismo e de um não 

entendimento, continuamos dizendo enxergar o que foram glorificadas como as “lindas roupas 

novas dos reis das passarelas” e não permitimos que os nossos olhos e sentimentos glorifiquem 

o que realmente nos toca. Afinal é preciso ter a sinceridade de uma criança para ousar 

desagradar a mídia, porque suas consequências são assustadoras. É como ir contra a nossa 

natureza de “ser social”, pois significa estar sozinho no mundo.  

 

2.1 O QUE A MODA TEM A VER COM PRECONCEITO? 

É que o ser humano é um animal completamente visual e racional, que costuma julgar os seus 

semelhantes pela aparência. 

E cada acessório, cada peça de roupa, são uma letra desse infinito alfabeto de 

comunicação visual… 

Na sociedade, o que todos falam é que gosto não se discute, e que cada um tem o seu 

estilo, mas na verdade não é o que acontece.  
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O que seria do mundo se não a diversidade de raças, cores, povos? E se fosse tudo igual, 

o que seria de nós? Somente porque é diferente não quer dizer que seja ruim, hoje em dia ser 

diferenciado é considerado bom. Não querer ser diferente por medo de preconceito 

automaticamente te torna preconceituoso, pelo simples fato de pensar que o distinto é bizarro, 

e abominá-lo. A moda é isso, ser diferente.  
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CAPÍTULO 3 – ENTRE ELES 

3.0 MODAS ATUAIS 

Além das modas antigas, o mundo é provido de modas atuais, como por exemplo: Boho; 

hippie chic; rocker; punk; ladylike; retro ou vintage; clássico ou tradicional; activewear; sexy; 

emo; gótico; entre outros que compõem a moda atualmente.  

Boho: O estilo boho é, na verdade, uma mistura de vários estilos. Junte o hippie, o 

étnico, o boêmio, o folk, o vintage, o punk, o romântico e então você tem um look despojado 

propositalmente. É um estilo com bastante atitude, que leva bastante em conta o conforto. Ele 

surgiu lá em 2003 na Inglaterra, principalmente por causa de festivais como 

o GLASTONBURY. Sua característica é esse desleixo premeditado para um dia a dia bem 

informal.Nos elementos principais do boho, podemos citar peças com tecidos fluidos, saias 

longas, túnicas, batas, vestidos esvoaçantes, calças boca-de-sino e shorts com cintura alta. Nos 

pés, botinhas tipo cowboy e rasteirinhas. Crochê, couro marrom, camurça e renda marcam 

presença nos looks. Nos acessórios, cintos largos, colares compridos, anéis grandes e bolsas de 

franjas. Tudo com algum bordado ou miçangas, penas e pedras. As cores que predominam são 

caramelo, vinho, turquesa e chocolate. A preferência é sempre para as peças artesanais. Como 

vocês podem ver, é tudo friamente calculado. Um estilo bem “punk de boutique” mesmo, mas 

que está super em alta por conta dos festivais que acontecem ao redor do mundo. O 

estilo boho parece um código de vestimenta para eles, já perceberam? Não importa se é em 

Glastonbury, na Califórnia, em São Paulo ou no Rio de Janeiro. No dia a dia, não precisa 

sair boho chic da cabeça aos pés: dá para misturar elementos com algo mais clássico e 

atemporal, só para dar aquela equilibrada. 

Rocker: Peças de couro, camisetas com estampas e tachas fazem parte do estilo. Que 

atualmente não segue a linha completamente rock, mesclam peças mais delicadas com roupas 

mais fortes e não tão delicadas. 

Punk: é um estilo que surgiu no final da década de 1970, mas hoje em dia podemos 

reconhecer alguns elementos como suspensório, peças xadrez, alfinetes, calças justas e 

rasgadas, lenços no pescoço e coturnos. Pode se dizer que o movimento punk, que criou o estilo 

http://www.glastonburyfestivals.co.uk/
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em si, surgiu nos anos 1970 e passou da música para a moda. Ele era bem mais pesado 

antigamente. Hoje, no verão, as pessoas que seguem o estilo usam shorts detonados e sandálias. 

 Ladylike: é um estilo que transmite a feminilidade da mulher. Suas escolhas são cores 

e tecidos suaves, detalhes nas roupas como laços, babados e franzidos, trazendo sempre 

graciosidade ao look. Ele tem um certo ar dos anos 1940, principalmente pela cintura marcada 

e estampas de flores. Nunca sai de moda e é possível usar apenas adereços que trazem à 

memória o estilo. 

Retrô ou vintage: é um estilo que transmite uma imagem de uma mulher única, original, 

exclusiva e criativa. A mulher que segue esse estilo tem muita inspiração na escolha de suas 

roupas e, mesmo usando peças convencionais, ela dá o seu toque de exclusividade. Peças 

personalizadas e mistura de artigos atuais com os de outras épocas se destacam. Além disso, 

elas adoram frequentar brechós especializados. Algumas pessoas apostam em acessórios como 

óculos com design mais antigo, colares de camafeus e peças que são releituras. 

Clássico ou tradicional: é um estilo que preza pela atemporalidade, passando uma 

imagem conservadora. Suas roupas são mais estruturadas e com cores sólidas, acrescentou 

Luciana. A mulher clássica é adepta do 'menos é mais'. Ela é mais conservadora, exclui qualquer 

peça da modinha. 

Activewear: é um estilo que coloca o conforto e a praticidade das peças em primeiro 

lugar. Peças simples, soltas e confortáveis fazem parte desse estilo. A mulher adepta dele é 

básica, casual e sabe muito bem adaptar as peças esportivas para o dia a dia. Fica bem legal 

saber usar jaquetas e camisetas para eventos não tão esportivos. Mas é aquilo, tem que ter o 

estilo. 

Sexy: é o estilo que se destaca por mostrar a sensualidade e a feminilidade da mulher, 

evidenciando as formas do corpo. Peças justas, decotadas e curtas são as mais usadas. Algumas 

mulheres conseguem seguir esse estilo sem ser vulgar. É só optar por um decote nas costas, 

uma fenda mais caprichada. Sexy é uma coisa, piriguete é outra. 
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.1 POR QUE SEGUI-LAS? 

 

Com tudo o que está acontecendo, desfiles mostrando tendências do próximo ano e coisas do 

tipo, Acho que o maior erro cometido na moda é quando a pessoa segue tendências e se deixa 

parecer igual a todo mundo. De repente às pessoas esqueceram o quanto é bom ser diferente, e 

querem ser todas iguais, vestir - se iguais, frequentar os mesmos lugares, gostar do mesmo 

programa de TV ou serem todos de cultura americana. Não só de tendências vive o mundo da 

moda, apesar das tendências deixarem a moda no ápice, não são elas que são a essência da 

moda, a essência da moda é o estilo. Diz blogueiro. 

Seguir a moda é basicamente moda, quer dizer, quem não segue a moda está fora do 

padrão, o famoso “sem estilo”, mas moda e estilo são totalmente diferentes, o seu estilo você 

quem cria, podendo estar na moda ou não, só porque está na moda não quer dizer que tens 

estilo. São acessórios, a sua expressão, seu comportamento que te torna estiloso e a moda 

simplesmente é seguir os padrões expostos pelos estilistas, roupas de grife, sapatos, etc. Não 

precisa ser necessariamente de marca famosa, pode apenas customizar e criar o seu próprio look 

se espelhando nos modelos que a tendência nos trás. Ou seja, seguir a moda está na moda, como 

dito anteriormente no capítulo 1 “Para ser moda, deve ser usado e copiado por muitos”, e isso 

acontece muito. 

Qual é a função de observar tendências, hoje, para o consumidor? 

Existem muitas formas de observar os movimentos da moda: como forma de expressão 

cultural de uma época, de um local, de classe social, como grande negócio, como forma de 

relacionamento com a auto-imagem de cada um, como projeção ou uma máscara, sua relação 

com o corpo, ou, ainda sim sendo uma forma de se expressar particular. 

De uma forma ou de outra, todos temos de nos vestir, e, em consequência, cada ser 

humano que convive em sociedade é consumidor de moda desde os mais compulsivos até 

aqueles que não são muito de se importar só se vestem quando ganham roupa nova no 

aniversário.   
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A jornada do mundo fashion é longa assim como seu caminho anterior até chegar onde 

está, e as informações correm desde o momento em que uma idéia surge na cabeça de um 

estilista até o momento em que, aquilo passa a ser reproduzido nas grandes lojas de consumo 

rápido atingindo um público mais alto. Pense nos anos 50: pouquíssimos estilistas lançavam 

tendências e uma tendência atravessava facilmente toda a década até mais que isso, quando saia 

da Europa e exportada pelo mar. Diante disso, a tendência ganhava um aspecto de regra. E 

quem se veste conforme diretriz, em regra, procura ingressar ou pertencer a um grupo, quer 

dizer, ser aceito pelo outro e, por que não usar a moda como diversão? 

Pense somente em todas as vezes que foi ao shopping, se pelo menos uma vez observou 

um grupo de adolescentes e perceba: em cada pequeno grupo, as meninas se vestem de modo 

igual. A adolescência é uma fase em que se busca uma identidade diversa da dos pais, daí a 

vontade de se integrar em um grupo relativamente fechado, e vestir-se igual às amigas próximas 

é um modo de reafirmar isso. A maioria das pessoas gosta especialmente dessa zona de 

conforto. Ainda assim, é importante perguntar a si mesmo se você está à vontade consigo, ou 

se você está comprando por que viu uma peça semelhante na amiga, na novela, numa revista de 

moda. Ou, pior: se você quer ter porque todo o mundo tem.  Por mais que você goste do estilo 

da peça em outra pessoa, convém lembrar que as pessoas têm corpos diferentes, cor de pele e 

contraste de cabelo diferente, relação diferente com o próprio corpo. Também convém lembrar 

que a maioria das modelos não atingiu a maturidade, e tem, em média, 15 cm a mais que a 

população normal, qualquer modelagem fica diferente. O que serve bem no outro pode não ser 

o certo para você. Há os grandes lançadores de tendências, em regra, bem concentrados 

espacialmente, cuja capacidade de influenciar nossas escolhas em escala global é absurda. Mas 

também busca-se o espaço para a moda local. Reforçam a idéia de que, se apoiarmos talentos 

da região, fortaleceremos a economia onde ela mais nos atinge: na nossa vizinhança. Do ponto 

de vista do estilo, usar produtos locais também tem relação com homenagear sua identidade 

cultural e dar valor as raízes. 

O retorno do público é a coisa mais próxima que temos de entrar na cabeça de um grande 

estilista. O grande teatro que se arma para a exibição das coleções nas passarelas centrais, 

seguramente traz aquela alegria que só as consolações da arte podem despertar. 
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3.2 MODA À BRASILEIRA 

O Brasil tem uma grande participação na moda, aliás é neste país que acontecem inúmeros 

eventos baseando-se na mais glamourosa moda, como por exemplo: 

 46o Encontro da Moda  

 São Paulo Prêt-à-Porter 

 Couromoda - 41ª Feira Internacional de Calçados, Artefatos de Couro e Acessórios 

 

 

 Inspiramais - Salão de Design e Inovação de Componentes 

 Première Vision São Paulo 

 Fenim Fashion - Outono| Inverno 2014 

 São Paulo Fashion Week - Verão 2015 

 Minas Trend 

 Fashion Rio - Verão 2015 

 Dragão Fashion Brasil 

 Café no Bule 

 Intimasul - Feira de Negócios da Moda Íntima, Praia e Fitness 

 Fenim São Paulo 

 Fenim Verão 

 São Paulo Fashion Week - Outono/ Inverno 2015  

 Première Vision São Paulo 
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Considerando o mais importante o São Paulo Fashion Week.  É o maior evento 

de MODA do BRASIL e o mais importante da AMÉRICA LATINA e a quinta 

maior SEMANA DE MODA do mundo - depois das de PARIS, MILÃO, NOVA 

YORK, LONDRES. 

O evento começou a partir do ano de 1996, com o nome de Morumbi Fashion 

Brasil na BIENAL DE SÃO PAULO do PARQUE DO IBIRAPUERA em SÃO 

PAULO organizado pelo Grupo Luminosidade. O Morumbi Fashion modificou completamente 

o mundo da moda brasileiro. Foi nesse período que marcas internacionais 

como CHANEL, VERSACE,GUCCI começaram a chegar ao BRASIL. Isso trouxe uma 

mudança significativa para a indústria têxtil do país. Instigados pela abertura das importações 

do Governo COLLOR os empresários brasileiros foram obrigados a investir em tecnologia de 

ponta, máquinario e mão-de-obra especializada, para concorrer com o mercado estrangeiro que 

crescia no Brasil. O evento ganhou o nome de São Paulo Fashion Week em sua décima edição 

em janeiro de 2001.  

Durante este tempo, estilistas, produtores, modelos, patrocinadores, tecelagens, jornalistas, 

agências, indústrias e técnicos se profissionalizaram e ganharam espaço na área. Hoje, o foco 

da semana não é apenas divulgar o trabalho dos criadores, mas, com objetivo principal de 

organizar a produção de moda no Brasil, internacionalizar os desfiles e fomentar novos 

negócios. Em 2008 a empresa holding InBrands se tornou sócia do Grupo Luminosidade e 

ambos passaram a promover juntamente o evento. A parceira trouxe maior crescimento ao 

evento atraindo um número maior de investidores e patrocinadores e movimentando ainda mais 

o mercado fashion brasileiro. 

Hoje o evento acontece duas vezes por ano, com duração de seis dias cada uma, em março, 

apresentando a coleção de primavera-verão e outra em outubro, apresentando a coleção de 

outono-inverno. No decorrer dos anos, os investimentos no evento cresceram de 600 mil reais 

em sua primeira edição, para mais de cinco milhões de reais por edição.  

Se tornando então, destaque nas mais importantes publicações de moda do mundo e atualmente 

mais de duzentos veículos de imprensa internacional como as 

revistas VOGUE, ELLE, VANITY FAIR, HARPER’S 

BAZAAR, COSMOPOLITAN fazem a cobertura do evento.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Moda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Semana_de_moda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris_Fashion_Week
http://pt.wikipedia.org/wiki/Semana_da_Moda_de_Mil%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/New_York_Fashion_Week
http://pt.wikipedia.org/wiki/New_York_Fashion_Week
http://pt.wikipedia.org/wiki/Semana_de_Moda_de_Londres
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bienal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_do_Ibirapuera
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coco_Chanel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gianni_Versace
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gucci
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Collor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vogue
http://pt.wikipedia.org/wiki/Elle
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vanity_Fair
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Harper%E2%80%99s_Bazaar&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Harper%E2%80%99s_Bazaar&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cosmopolitan
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Vogue é a revista feminina de moda mais importante, conceituada e influente do mundo 

publicada desde 1892 pela Conde Nast Publications em 21 países. Mensalmente pública 

trabalhos de estilistas, escritores, fotógrafos e designers dentro de uma perspectiva sofisticada 

do mundo da moda, da beleza e da cultura pop. Vogue foi lançada em 1892 na cidade de Nova 

York. como um pequeno folhetim de moda, com aproximadamente 30 páginas, destinado às 

mulheres da alta sociedade nova-iorquina no final do século 19. Nesta época poucos 

adivinhariam tão grande sucesso  a uma publicação semanal que tinha como tema a moda, a 

vida mundana e o design. A popularização da moda aconteceu com o seu lançamento. 

Devido ao aumento do conteúdo a revista se tornou uma publicação quinzenal em 1902. 

A história da Vogue começou a mudar em 1909, quando foi adquirida pelo grupo Condé Nast 

Publications, que de um modo visionário, tornou a revista o ponto de partida de um império 

editorial internacional. A publicação, além de se tornar mensal, teve seu conteúdo reformulado 

para torná-la mais atraente, e transformou a moda em “objeto de desejo” e “sonho de consumo” 

para as mulheres. A revista começaria a ganhar status de “Bíblia da Moda” na década de 60 

quando Diana Vreeland tornou-se editora-chefe da publicação, a partir de então a revista 

começou a ter um apelo mais jovem, focada na revolução sexual da época, abordando mais 

moda contemporânea, além de editorias que discutiam a sexualidade. considerada até então a 

maior publicação de moda do planeta. Em outubro de 1964 foi lançada a edição italiana da 

Vogue. Na década seguinte, sob o comando de Grace Mirabella, que assumiu o cargo de editora-

chefe em 1971, a revista passou a apostar em editorias mais extensos e elaborados, adotando 

um estilo diferente para atender as mudanças de seu público alvo. Foi nesta década, em 1975, 

que a Vogue lançou sua edição brasileira.  
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CONCLUSÃO 

A moda dos anos 50 foi marcada pelo retorno da feminilidade ao guarda-roupa das 

mulheres. Apesar de tudo indicar que a moda seguiria um caminho contrário, devido à 

simplicidade e praticidade provocadas nos tempos de guerra - isso porque com a II Guerra 

Mundial, os homens foram para os campos de batalha e a necessidade dos países de manter a 

produção industrial ficou a cargo das mulheres desta forma, houve uma certa “brutalização” 

das roupas femininas – Entretanto, é importante pensar que por integrarmos uma sociedade 

baseada no consumo precisamos buscar linhas conceituais que possam orientar o trabalho dos 

designers com foco no mercado futuro e que isto é, não só, um fator de diferenciação como 

também uma ferramenta estratégica para o posicionamento de marcas e produtos a médio e 

longo prazo. Divulgar a experiência com os mapas mentais é a possibilidade de permitir a 

reflexão sobre esta e outros meios de pesquisar e analisar informações que possam servir de 

base para projetos de design. É, também, uma contribuição para desmistificarmos o mundo das 

"tendências". Pois, pesquisar tendências é uma atividade importante que permite "repensar, em 

nossos estudos e pesquisas de moda, as necessidades sociais, as estratégias culturais e de 

mercado, a identidade do produto, a identidade da marca e dos ambientes que a marca 

frequenta”. 

Então de certa forma podemos considerar que a mídia influencia sim a moda, porém em 

determinados ramos não é negativamente que nos afeta.  

  



26 

 

REFERÊNCIAS 

Revistas: 

A história da moda 

VOGUE, 

Programas sobre moda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PONTÍFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 

SÃO PAULO 

Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e 

Atuariais. 

 

 

 

 

PRESERVAÇÃO-SUSTENTABILIDADE NAS PRAIAS 

 

 

 

 

 Gabriela De Paula Assis Alessandri 

 

 

 

 

1º Semestre 2014 



 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO................................................................................................................. 3 

 

CAPÍTULO I: PRAIAS MAIS BEM PRESERVADAS DA  

COSTABRASILEIRA...................................................................................................... 4 

O QUE É ECOTURISMO E TURISMO SUSTENTÁVEL?  

TURISMO SUSTENTÁVEL VS ECOTURISMO......................................................... 10 

1.2 COMO É VISTO E A IMPORTÂNCIA DO ECOTURISMO E  

TURISMO NO LITORAL BRASILEIRO..................................................................... 11 

 

CAPÍTULO II: LIXO NAS PRAIS................................................................................. 14 

2.1 – COMO PREVENIR PARA QUE O LIXO NÃO AFETE O ECOSSISTEMA  

LITORÂNEO, ESGOTO NOS MARES COMO ISSO AFETA...................................15 

2.2 – POLUIÇÃO NOS OCEANOS, TIPOS DE POLUIÇÃO, PRAIAS  

MAIS POLUÍDAS DO LITORAL NORTE E SUL, E DA  

COSTA BRASILEIRA..................................................................................................... 17 

 

CAPÍTULO III: POLUIÇÃO NO LITORAL................................................................ 23 

3.1 – AUMENTO EM MASSA DA POPULAÇÃO NO LITORAL,  

COMÉRCIO E MORADIA E AQUECIMENTO GLOBAL........................................ 25 

– AVANÇO DO MAR NO LITORAL PAULISTA, AUMENTO DE  

EDIFÍCIOS, COMÉRCIO............................................................................................... 26 

 

CONCLUSÃO.................................................................................................................... 29 

 

 



3 

 

INTRODUCÃO 

Lugar de lixo é na lixeira ou na sacolinha que você carrega na bolsa para depois colocá-

la em local adequado. Definitivamente, não é na areia da praia ou na água do mar. O problema 

é que, apesar dessa informação já estar bastante difundida, ainda existe um grande número de 

pessoas que polui as praias. 

O Brasil possui cerca de 8.500 km de linha de costa e uma rica diversidade cultural e 

socioambiental, com uma grande rede hidrográfica com 35.000 km de vias navegáveis e cerca 

de 9.260 km de margens de reservatórios de água doce – oriundos da implantação de 

hidrelétricas. 

A natureza tem capacidade de se reconstruir e refazer, no caso dos oceanos isso não é 

diferente, no entanto, nas últimas três décadas as águas marinhas ingressaram em um intenso 

processo de poluição, os níveis se elevaram de tal forma que os oceanos e mares já não 

conseguem se regenerar. 

As águas dos oceanos e mares são contaminadas e poluídas, principalmente, pelos 

dejetos introduzidos pelos rios que, em sua maioria, deságuam no litoral, desse modo, a 

poluição pode ser emitida em grandes distâncias, porém seus reflexos são percebidos em áreas 

costeiras. 

Cerca de 77% dos poluentes despejados vêm de fontes terrestres e tendem a se 

concentrar nas regiões costeiras, justamente o habitat marinho mais vulnerável, e também o 

mais habitado por seres humanos. 

Este trabalho apresenta um estudo sobre o conceito de sustentabilidade no litoral 

brasileiro. A fim de explicar as principais causas da poluição das praias de toda a costa do 

Brasil, o impacto que ela sofre com a poluição, a gestão de lixo no litoral, como é visto o 

turismo, o ecoturismo e como funciona, a sustentabilidade nas praias, o que fazer para manter 

nossas praias limpas e sustentáveis, e como o nosso litoral esta reagindo a crescente população 

que está indo cada vez mais para o litoral, os impactos da ação do homem no ecossistema 

litorâneo. 
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CAPÍTULO I: AS MELHORES PRAIAS DA COSTA 

BRASILEIRA 

 

Essas praias mostradas são para justamente 

apontar aquelas que desenvolveram sua 

vocação natural para o ecoturismo e 

mantiveram um bom nível de preservação 

ambiental, em geral estimulado pelo próprio 

empresariado local, que enxergou na opção de 

privilegiar a qualidade, ao invés da quantidade 

de turistas, um bom negócio, bastante lucrativo 

e com um futuro promissor. As melhores praias 

da costa brasileira são consideradas: 

Fernando de Noronha;  

Noronha é a mais importante de um grupo de 21 ilhas de mesmo nome a 340 km de 

Recife – Pernambuco, declarada parque marinho nacional desde 1988. As praias são de dois 

tipos: aquelas viradas para a costa (10 praias e uma Baía dos Golfinhos) e aquelas viradas para 

alto mar (quatro praias, com piscinas naturais e um torrente).  

As praias de Noronha estão a salvo da degradação causada pelo turismo de massa não 

apenas pela distância, mas também por uma rígida política de preservação ambiental. 

Algumas das praias mais bonitas de Noronha são:  

Praia da Cacimba do Padre: uma das maiores praias em extensão da ilha, tem como atração 

o Morro Dois Irmãos. Tem esse nome devido a uma fonte de água potável. 

Baía do Sancho: Considerada a praia mais bonita do Brasil, águas límpidas e fundo de areia, 

permite a parada de embarcações pra banho. Pode-se chegar a ela de três maneiras: pelo mar, 

pelas escadas dentro de uma fenda na rocha, ou escalando as pedras da Baía dos Porcos. 
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Baía dos Porcos: segunda praia mais bonita do Brasil, muito preservada devido ao difícil 

acesso.  

Praia do Leão: é a terceira praia mais bonita do Brasil, tem esse nome devido a pedra que se 

parece com um leão-marinho deitado. É a praia onde mais ocorre desova das tartarugas, devido 

a isso, nesse período, niguém pode descer pra praia depois das 18hrs.  

Praia de Jericoacoara: 

A praia de Jericoacoara fica no Ceará, 20 anos atrás esta praia era um simples vilarejo 

de pescadores sem energia elétrica.  

Hoje, mesmo com a chegada da eletricidade continua a existir a paz e a serenidade que 

sempre lhe foram atribuída.  

A razão que contribuiu para manter este ambiente é o difícil acesso, tem como 

diferencial o fato de estar situada dentro de uma Área de Proteção Ambiental, de cerca de 200 

km², administrada pelo IBAMA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canoa Quebrada: 



6 

 

É um pequeno e antigo vilarejo escondido no Ceará, na encosta e descoberto pela 

comunidade hippie nos anos 60.  

O ecossistema desta praia é frágil e por este motivo uma particular atenção deve ser 

tomada com as dunas e encostas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praia da Pipa: 

Encontra-se a sul da costa do Rio Grande do Norte, a 90 km de Natal e a 10 km de 

praias, habitada por tartarugas e golfinhos. 

 Não se conhece outro lugar do mundo em que a costa de dunas e falésias sedimentares 

se recombinem de forma tão espetacular com um verde denso que chega a tomar a parte frontal 

falesiana.  

O nome "pipa" deve-se ao fato de que os portugueses ao passar de navio pelas 

proximidades avistaram uma pedra que lembrava um formato de uma pipa.  

Inicialmente era uma pacata vila de pescadores, bem calma, tranquila, até ser 

frequentada por SURFISTAS e logo em seguida turista de todas as partes do planeta. Porém é 

uma praia mais frequentada, famosa por ter uma das noites mais movimentadas do estado, com, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Surf
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grande número de hotéis, pousadas, restaurantes, bares, e está sempre cheia, seja em alta ou 

baixa estação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praia do Rosa: 

Foi descoberta durante os anos 60 por navegadores que desfrutavam a Praia do Rosa 

com suas excelentes ondas, conhecida por muitos surfistas.  

A Praia do Rosa, localizada na cidade de Imbituba - SC, a 97 quilômetros de 

FLORIANÓPOLIS, é conhecida mundialmente pela preservação ambiental da região e pela 

observação da BALEIA FRANCA. 

A beleza desta baía é reconhecida em todo o mundo, tanto que faz parte do “Club das 

baías mais belas do mundo” feito pela UNESCO. 

O nome Praia do Rosa, surgiu do nome do fazendeiro, Senhor Rosa, que habitava o local 

há muitos anos atrás, pois para chegar até beira da praia o único caminho era entrando por sua 

fazenda. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Florian%C3%B3polis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Baleia_franca
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A Praia do Rosa tem crescido muito com o tempo, com várias pousadas,  restaurantes e 

casas noturnas, também estão alavancando outras atividades comerciais. A aceleração do 

progresso nas últimas décadas vem sendo acompanhada pela consciência de que é necessário 

preservar. Em busca desta convivência harmônica, as opções são muitas para quem quer 

tranquilidade ou agito. 

 

 

 

 

Praia Pitinga: 

Pitinga fica localizada na Bahia, considerada uma das mais belas praias do estado baiano, está 

localizada a 1,5 km do "centro" de Arraial em PORTO SEGURO a mais ou menos 1 km do 

centro. 

Para chegar à praia é necessário ir caminhando pela praia de MUCUGÊ através de uma estrada 

de terra, também é uma praia de difícil acesso, Pitinga é definida como uma das mais belas e 

exóticas praias do litoral Brasileiro e é a mais procurada da orla do Sul. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Seguro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mucug%C3%AA
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Baía de Castelhanos: 

Localizada no Litoral Norte de São Paulo, em Ilha Bela, um paraíso que abriga as praias 

do Castelhano, Mansa, Vermelha e Figueira.  

Acredita-se que há muitos anos atrás a baía dos castelhanos tenha sido abrigo para 

piratas que precisavam esconder-se por ali, antigas ruínas do que seria um antigo engenho e um 

cemitério de escravos são as únicas marcas deixadas pelos antigos colonizadores. É a maior 

praia de Ilhabela.  

Possui grandes formações de ondas sendo um lugar perfeito para os surfistas e também 

algumas casas e bares para refeições para os pescadores ajudam a complementar o belo cenário 

de Castelhanos. 

Os acessos para entrar na baía são somente dois, por terra ou por mar;  
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1.1 - O QUE É ECOTURISMO E TURISMO SUSTENTÁVEL? TURISMO 

SUSTENTÁVEL VS ECOTURISMO: 

As políticas públicas de turismo, incluindo a segmentação do 

Turismo, têm como função primordial a redução da pobreza e a inclusão social.  

Para tanto, é necessário o esforço coletivo para diversificar e interiorizar o turismo no 

Brasil, com o objetivo de promover o aumento do consumo dos produtos turísticos no mercado 

nacional e inseri-los no mercado internacional, contribuindo, efetivamente, para melhorar as 

condições de vida no País. 

O Ecoturismo é um turismo ecológico, segmento da atividade turística que utiliza de 

forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação 

de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o bem 

estar das populações envolvidas. 

        É uma atividade sustentável, existe movimento, ação e as pessoas, na busca de 

experiências únicas e exclusivas, caminham, carregam mochilas, suam, tomam chuva e sol, 

tendo um contato muito mais próximo com a natureza. O ecoturismo ainda se diferencia por 
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passar informações e curiosidades relacionados com a natureza, os costumes e a história local 

o que acaba possibilitando uma integração mais educativa e envolvente com a região. 

Turismo sustentável representa, na verdade, um conceito dentro do qual se encaixam 

todos os “tipos”, como ecoturismo e de aventura.  É aquele que opera em harmonia com a 

natureza, o meio ambiente, comunidades e culturas que são beneficiados, o desenvolvimento 

desse tipo de turismo é de encontro com as necessidades dos turistas e das regiões, garantindo 

ao mesmo tempo oportunidades futuras. É a gestão de todos os recursos do turismo, sendo que 

as necessidades econômicas, sociais e estéticas possam ser satisfeitas mantendo a integridade 

cultural, diversidade biológica e sistemas de apoio à vida.  

Uso dos recursos, de maneira ambientalmente responsável, socialmente justo, e 

economicamente viável. Turismo sustentável relaciona necessidades dos turistas e regiões 

receptoras, protegendo e fortalecendo oportunidades para o futuro. 

 

A DIFERENÇA DOS DOIS É: 

O ecoturismo pode ser considerado como um segmento do turismo considerado como 

uma divisão do turismo, caracterizando-se em dois pilares da sustentabilidade (ambiental e 

econômico). 

 Já o turismo sustentável confere a cada um desses aspectos a mesma intensidade, 

englobando todas as divisões da cadeia do turismo. 

 

1.2 COMO É VISTO E A IMPORTÂNCIA DO ECOTURISMO E TURISMO NO 

LITORAL BRASILEIRO:  

O turismo é uma atividade que, se bem planejada e desenvolvida, pode trazer às 

populações locais benefícios amplos, como oportunidade de diversificação e consolidação 

econômica, geração de empregos, conservação ambiental, valorização da cultura, conservação 

e/ou recuperação do patrimônio histórico, recuperação da autoestima, entre outros.  

O ecoturismo é visto como: 

- Um turismo em pequena escala;   

- Mais ativo do que outras formas de turismo;   
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- Uma modalidade de turismo na qual a existência de uma infraestrutura de turismo sofisticada 

é um dado menos relevante;  

De todos os tipos de turismo praticados no mundo nenhum cresceu tanto nos últimos 

anos como o "ecoturismo". 

Importância do Ecoturismo no Litoral Brasileiro: 

Proporciona empregos e renda para a população local; 

Torna possível o financiamento para compra e melhoria de áreas protegidas ou naturais, 

atraindo mais ecoturistas no futuro; 

Proporciona educação ambiental para visitantes; 

Encoraja a melhoria da preservação ambiental e do patrimônio; 

  

Gera emprego local, estimula a melhora do transporte, da comunicação e de outros elementos 

da infraestrutura comunitária local; 

Manter sua matéria-prima, ou seja, conservar a área atuada, trabalhando com programas de 

conservação ambiental; 

 

Importância do turismo no Brasil: 

O TURISMO no BRASIL é uma atividade econômica importante em várias regiões do país.  

O BRASIL é o principal destino do mercado turístico internacional na AMÉRICA DO SUL, 

e ocupa o segundo lugar na AMÉRICA LATINA em termos de fluxo de turistas internacionais. 

O produto turístico brasileiro caracteriza-se por oferecer tanto ao turista BRASILEIRO quanto 

ao estrangeiro uma gama diversificada de opções, com destaque aos atrativos naturais, aventura 

e histórico-cultural. 

 

Uma das cidades praianas e praias mais procuradas no Brasil são;  

- Rio de Janeiro:  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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Praia de Ipanema; A praia de Ipanema  se destaca por ser uma das mais conhecidas, e procuradas 

pelos turistas. 

Búzios; Possui mais de 20 praias, todas com belezas que encantam os turistas. A praia das 

tartarugas em búzios tem uma vista PRIVILEGIADA, e possui muitas opções de restaurantes 

e bares que funcionam durante à noite. 

 Praia de Copacabana; também uma das praias mais conhecidas e famosas, umas das mais 

procuradas pelos turistas. 

 

- Bahia 

Arraial d’Ajuda; É conhecida pelas visitas de turistas estrangeiros em grande quantidade. 

Itacaré; Na praia de Itacaré é possível conhecer um pouco de história de quando a Bahia lucrava 

com o cacau. A arquitetura da praia é um forte indício destes tempos antigos. 

 

- Florianópolis: 

Jurere: Essa praia é CONHECIDA por sua beleza, e pelas celebridades que ali passam para 

visitar o local. 

Várias acepções têm sido utilizadas para o segmento de Sol e Praia, tais como Turismo de Sol 

e Mar, Turismo Litorâneo, Turismo de Praia, Turismo de Balneário, Turismo Costeiros e 

inúmeros outros. Diante disso e para fins de formulação de políticas públicas, considera-se o 

segmento denominado como: 

Turismo de Sol e Praia constitui-se das atividades turísticas relacionadas à recreação, 

entretenimento ou descanso em praias, em função da presença conjunta de água, sol e calor. 

 

Para melhor entendimento, fazem-se necessárias algumas explicações: 

a) Atividades turísticas: 

As atividades turísticas pertinentes ao segmento Turismo de Sol e Praia são caracterizadas pela 

oferta de serviços, produtos e equipamentos de: 

http://www.comentei.com.br/praias-mais-visitadas-no-brasil/
http://www.comentei.com.br/praias-mais-visitadas-no-brasil/
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Operação e agenciamento turístico, Transporte, Hospedagem, Alimentação, Recepção e 

condução de turistas. 

 

Outras atividades complementares. 

b) Recreação, entretenimento e descanso em praias: 

Nesse caso, a recreação, o entretenimento e o descanso estão relacionados ao divertimento, à 

distração ou ao usufruto e contemplação da paisagem. Também para fins desse segmento 

turístico 
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CAPÍTULO II: LIXO NAS PRAIAS 

As iniciativas gerenciais para reduzir esse problema podem ser divididas em duas 

estratégias fundamentais de retirar constantemente  o lixo que já se encontra na areia e evitar 

que o lixo seja depositado na areia e chegue nos oceanos.  

Gestão de lixo inclui a prática freqüente das prefeituras dos nossos municípios costeiros 

em deslocar equipes de trabalhadores para limpar algumas praias. Como no Brasil a mão de 

obra é barata, essa atividade ainda é pouco mecanizada, com o uso intensivo de trabalhadores, 

que utilizam carrinhos-de-mão, pás, e outras ferramentas similares.  

A gestão de lixo é mais praticada nos meses quentes, férias, principalmente no verão, 

onde a maioria da capital desce para o litoral para passar as datas de festa na praia. No inverno 

essas atividades de coleta de lixo não são tão praticadas como no verão, onde a praia está mais 

cheia.  

A lógica das nossas prefeituras parece ser a de que o custo de limpeza da praia só se 

justifica quando essa ação ganha bastante visibilidade, o que tipicamente ocorre nos meses 

quentes, quando a praia é bastante visitada. 

Em outras praias, a ausência da ação da prefeitura faz com que a iniciativa privada 

interessada (hotéis, restaurantes, bares de praia, entre outros) tome para si a responsabilidade 

de retirar o lixo da praia. 

Para poder ter o controle de lixo nas praias, e para 

a redução do lixo, é necessário envio de equipes de 

limpeza municipais, e a pratica de mutirões de limpeza, 

sendo assim visando reduzira quantidade de itens 

maiores, e para os lixos menores, como bitucas de 

cigarro, tampinhas de garrafa, que se juntarmos todos 

juntos também são a grande parte do lixo nas praias, para 

esses objetos menores, no verão de 2010 foi criado uma 

ação para controlar o lixo nas praias do litoral norte, onde 

o governo distribuiu cinzeiros portáteis e saquinhos de 

lixo para o pessoal nas praias.  
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Nos países mais desenvolvidos, onde a mão-de-obra é mais cara, eles usam outros tipos 

de equipamentos, que são bem mais rápidos para a retirada do lixo, como na figura abaixo, 

tratores especiais, que são usados para o recolhimento de lixo, sendo mais vantajoso 

economicamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1 COMO PREVENIR PARA QUE O LIXO NÃO AFETE O ECOSSISTEMA 

LITORÂNEO 

Os oceanos cobrem mais de 

70% do planeta, abrigam milhares de 

seres vivos e são responsáveis por 50% 

do oxigênio que utilizamos.  

Também servem de via de 

transporte e são fontes de alimentação. 

Devido ao alto nível de lixo, 

várias praias permanecem com 

restrições para banhos do mar por 

conta de poluição. 
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Para minimizar o problema e lutar pela preservação do meio ambiente, foram criadas 

campanhas mundiais de limpeza das praias, mutirões de coleta de lixo, realizados por 

voluntários.  

Tais campanhas visam reduzir o impacto no ambiente marinho do enorme volume de 

resíduos deixados nas áreas costeiras e conscientizar a sociedade em relação ao problema. 

Empresas, ONGs e voluntários têm abraçado a causa, trabalhando em projetos e 

campanhas educativas que chamam a atenção dos governantes e da população para o destino 

do lixo urbano. 

Para prevenir que o lixo não afete o ecossistema litorâneo, é necessário: 

 

• Ao caminhar pelas praias, recolha os plásticos que encontrar. Mesmo que o lixo não seja seu, 

não custa dar essa ajuda à natureza. Ao subir, a maré leva os objetos para a água, onde são 

confundidos com água-viva por outros animais, que morrem sufocados ao engolir sacolas e 

garrafas PET.  

• Participe de mutirões de limpeza na sua cidade. Se não encontrar nenhum evento agendado, 

ajude a organizar um. Não é difícil encontrar pessoas engajadas em questões ambientais que 

gostariam de colaborar mais com o recolhimento de lixo nas praias.  

 

• Fale sobre a importância de levar seu lixo embora ao sair da praia. Você pode estar consciente 

disso, mas se seus amigos e familiares não estão, não hesite em explicar as consequências de 

deixar objetos na areia. 

Cada um fazendo a sua parte, de jogar o lixo no lixo, já é uma grande ajuda para 

preservação de nossas praias.  Não só a população local sofre com o lixo, mas como os animais 

marinhos, além de tudo nossas praias ficam interditadas, por causa de tanta sujeira, 

incapacitando banhistas de entrar no mar, de tão poluído que o mar está.  

Os problemas causados pelo acúmulo no ambiente marinho de resíduos sólidos 

preocupam cientistas e grupos ambientalistas de todo o mundo. Esse tipo de poluição afeta a 

estética das praias e ameaça a saúde de seus freqüentadores.  

A presença desses materiais na costa e no mar traz prejuízos econômicos, riscos para a 

fauna marinha, além de danos à pesca e à navegação.       
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2.2 POLUIÇÃO NOS OCEANOS, TIPOS DE POLUIÇÃO, PRAIAS MAIS POLUÍDAS 

DO LITORAL NORTE E SUL, E DA COSTA BRASILEIRA 

Cerca de 77% dos poluentes despejados vêm de fontes terrestres e tendem a se 

concentrar nas regiões costeiras, justamente o habitat marinho mais vulnerável, e também o 

mais habitado por seres humanos.  

A população que mora no litoral ou nele passeia nos finais de semana e feriados é uma 

das grandes responsáveis pelo lixo que acaba se depositando no fundo do mar.  

Produzimos cada vez mais lixo e nos descartamos dele com uma velocidade cada vez 

maior. 

Um estudo feito pela Academia Nacional de Ciências dos EUA estima que 14 bilhões 

de quilos de lixo são jogados (sem querer ou intencionalmente) nos oceanos todos os anos. 

Plástico: A grande praga dos mares é o plástico, o material tem uma vida útil curtíssima, mas 

demora centenas de anos para se desfazer, para uma tartaruga, por exemplo, um saco plástico 

boiando na água pode parecer uma água-viva, ela confunde um saco plástico com uma água-

viva, levando a morte. 

Ocupação desordenada: 

A ocupação desordenada do litoral está criando outro tipo de poluição: a ambiental, 

caracterizada pela destruição das restingas e manguezais na costa e pela poluição crescente das 

praias. No próximo século, estima-se que 60% da população mundial estarão vivendo em áreas 

costeiras, o que significa um número ainda maior de hotéis, casas e lixo nas praias e no mar. 

As regiões estuarinas, os manguezais, os corais e as baías são os locais de procriação da 

grande maioria da fauna marinha. São nestes locais que principalmente camarões e centenas de 

espécies de peixes de potencial alimentar humano se reproduzem e criam. Justamente aí, nestes 

riquíssimos ambientes marinhos é que estão os maiores efeitos da poluição, pois é onde são 

despejados diretamente os resíduos tóxicos das cidades ribeirinhas, das inúmeras indústrias e 

da agricultura, inclusive muitas vezes trazidos de grandes distâncias por rios que deságuam 

nestes locais. 

Esgoto – o esgoto (industrial e doméstico) constitui uma das grandes ameaças para a vida 

marinha e para quem vive no litoral porque age como um fertilizante. O esgoto leva para o mar 
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grande quantidade de matéria orgânica, o que acaba contribuindo para uma explosão do fito 

plâncton – uma explosão que, não por acaso, é conhecida por "bloom".  

A vida microscópica cresce de forma desordenada, prejudicando os outros micro-organismos 

marinhos, que ficam sem espaço, sem oxigênio e sem nutrientes.  

Um dos exemplos mais conhecidos do bloom é a chamada maré vermelha, que resulta da 

proliferação dos dinoflagelados – um tipo de fito plâncton que contém pigmento vermelho. Os 

dinoflagelados produzem substâncias tóxicas que podem causar a morte. 

Metade do peso seco do lixo humano é composto por bactérias. Delas, um grupo em particular 

costuma ser apontado como o grande vilão: os coliformes fecais. Tanto que são empregados 

como indicadores do nível de poluição das praias. Pelo menos 30% das praias brasileiras têm 

mais coliformes fecais do que deveriam – um sinal de que tem esgoto demais por ali. 

Petróleo - a poluição dos mares e das zonas costeiras originadas por acidentes com o transporte 

marítimo de mercadorias, em particular o petróleo bruto, contribui, anualmente, em 10% para 

a poluição global dos oceanos.  Todos os anos, 600.000 toneladas de petróleo bruto são 

derramadas em acidentes ou descargas ilegais, com graves consequências econômicas e 

ambientais. 

Dos acidentes com petroleiros derramam, quase sempre, enormes quantidades de petróleo que, 

flutuando e alastrando-se progressivamente, formam extensas manchas negras. São as 

chamadas marés negras, de efeitos altamente destruidores, provocando uma enorme 

mortandade na fauna (aves marinhas, peixes, moluscos, crustáceos, etc. Além disso, o petróleo 

adere as brânquias de peixes e outros animais marinhos, impedindo trocas respiratórias 

adequadas e matando-os por asfixia. 

Quando as marés negras atingem as zonas costeiras, destroem a fauna e a flora com elas em 

contato, provocam enormes prejuízos à atividade pesqueira e tem um forte impacto negativo na 

atividade turística, já que os resíduos petrolíferos, de remoção difícil, impedem durante muito 

tempo a utilização das praias. 

Também nas operações de lavagem dos tanques dos petroleiros em pleno oceano são 

derramadas enormes quantidades de petróleo, que, não raramente, originam autênticas marés 

negras. Embora atualmente tal operação em pleno mar seja proibida, é natural que se continue 

a cometer abusos, dada a dificuldade de fiscalização. 
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Metais pesados - Altamente tóxicos para os seres vivos, que têm a tendência de se acumular 

nas cadeias alimentares, aumentando a concentração a cada estágio. 

Os poluentes dos mares decorrem da convergência dos principais vetores econômicos na zona 

costeira brasileira, demandando forte infraestrutura de apoio logístico para a produção e a 

circulação de mercadorias.  

Isso, aliado à ausência de uma política urbana integrada às demais políticas públicas, se reflete 

em grandes concentrações urbanas pontuais ao longo de um litoral onde menos de 20% dos 

municípios costeiros são beneficiados por serviços de saneamento básico e drenagem urbana. 

Cinco das nove regiões metropolitanas brasileiras se encontram à beira-mar e que metade da 

população brasileira reside a menos de 200 km do mar. Esse contingente gera cerca de 56 mil 

toneladas por dia de lixo, e o destino, de 90% desse total são lixões a céu aberto, que contribuem 

para a poluição de rios, lagoas e do próprio mar. 

O pior problema, atualmente, é o enorme despejo de esgoto não-tratado e de efluentes 

industriais, sem qualquer preocupação com as possíveis consequências. 

Isso foi dito por Stjepan Kecknes, diretor do Centro de Programas de Atividades Oceânicas e 

Costeiras do PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente –, cuja tarefa é 

auxiliar na limpeza dos mares do nosso planeta. Oitenta e cinco por cento dos 20 bilhões de 

toneladas de material poluente despejados anualmente nos oceanos provêm dos continentes. 

 Noventa por cento desse material permanece na área costeira. 

 

Existem três tipos de poluições;  

Poluição Biológica: 

A Poluição Biológica resulta da presença de microrganismos patogênicos, especialmente na 

água potável. A água pode ser infectada por organismos patogênicos, existentes nos esgotos. 

Assim, ela pode conter: 

Bactérias, vírus, protozoários e vermes. 

Poluição Física: 
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São partículas em suspensão que causam turbidez e substâncias pigmentadas em solução que 

dão cor às águas, limitam a penetração dos raios solares na água, restringindo o 

desenvolvimento de algas e a fotossíntese. 

Isso acontece em rios carreiam a erosão agrícola, e nos rios fortemente poluídos por esgotos, 

que contém partículas em suspensão. Nessas condições, há um agravamento da qualidade das 

águas: junto com o intenso e acelerado consumo de oxigênio, há inibição no processo 

fotossintético.  

Os organismos ficam cobertos de uma camada de partículas que impedem sua respiração e os 

intercâmbios com o meio. Nos casos extremos, peixes morrem asfixiados por obstrução das 

brânquias. Outra grave interferência física é a relacionada com a elevação da temperatura. 

Poluição Química: 

Poluição química é a contaminação ambiental (solo e água principalmente) gerada por produtos 

químicos. A poluição química pode ser intencional ou acidental. A mais comum é a primeira 

forma, pois muitas indústrias despejam produtos químicos em rios, lagos ou diretamente na 

rede de esgoto da cidade, não fazendo o devido tratamento. A poluição química praticamente 

elimina a possibilidade de vida nos rios e lagos contaminados. Todo ecossistema pode ser 

seriamente prejudicado nestes casos. Além de peixes e plantas aquáticas, aves que se alimentam 

destes peixes também podem morrer. 

Problemas gerados (consequências) para o meio ambiente  

- Prejuízos para os ecossistemas marinhos, principalmente desequilíbrio ecológico.  

- Contaminação de peixes e outros animais marinhos que serão consumidos por pessoas.  

- Mortes de pássaros que se alimentam de peixes contaminados. Nos casos de vazamento de 

petróleo, também é comum ocorrer a morte de muitos pássaros que entram em contato com o 

petróleo.  

- Águas das praias tornam-se impróprias para o banho.  

- Alta mortandade, dependendo da poluição, de espécies animais marinhas.  

- Degradação de regiões de mangues.  
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A Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, tem o maior número de praias impróprias para o 

banho de todo o litoral paulista, segundo a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo).  É no litoral sul onde se encontra a maioria das praias impróprias, 12 no total. 

 

Das 12 praias de Praia Grande, cinco foram classificadas como impróprias:  

Vila Mirim, Maracanã, Vila Caiçara, Flórida e Jardim Solemar. 

Já no litoral norte, apenas a praia de Viana, em Ilhabela, recebeu classificação semelhante à 

Praia Grande.  

Ubatuba, também com uma classificação semelhante recebeu classificação como impropria, a 

Praia Grande de Ubatuba, fica perto ao centro, é uma das praias mais poluídas de Ubatuba, 

considerada assim pois é uma das praias que são mais frequentadas. 

Caraguatatuba também tem como a praia do centro, impropria para banho. 
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Praia Grande Ubatuba, a mais ou menos 60 anos atrás. 
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CAPÍTULO III: POLUIÇÃO NO LITORAL: 

As condições das praias mudam bastante de uma semana para outra, principalmente em 

temporada de férias (verão), e feriados. Por isso, o que os órgãos estaduais de controle ambiental 

costumam fazer é avaliar quantas vezes em certo período as praias ofereceram condições 

impróprias para o banho. 

Todos seguem os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(Conama), que considera imprópria a praia que apresentar pelo menos 2 500 coliformes fecais 

ou 2 mil Escherichia coli (um tipo de bactéria) ou 400 enterococos (outra bactéria) em cada 100 

ml de água. 

Com base nos dados colhidos pelo Conama: 

Alagoas 

Dois trechos estavam impróprios em 100% das avaliações do ano passado: praia de Maragogi 

(em Maragogi), em frente à foz do rio Persinunga, e praia da Jatiúca (em Maceió), em frente ao 

Hotel Jatiúca. 

Amapá 

O pior ponto fica na praia de Perpétuo Socorro, na capital Macapá, avaliada como imprópria 

em 80% das análises. 

Bahia 

O pior trecho no conjunto de medições de 2006 fica em Salvador, na praia Pedra Furada, atrás 

do Hospital Sagrada Família - impróprio em 68% das avaliações. 

Espírito Santo 

O único trecho de praia impróprio em 100% das análises fica na praia de Jacaraípe, em Serra. 

Maranhão 

Em 2006 não houve monitoramento das praias maranhenses. 

Paraíba 

A pior avaliação ficou com a praia do Maceió, em Pitimbu, imprópria em 62% dos boletins de 

avaliação. 
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Paraná 

Sete praias foram avaliadas como impróprias em 100% das medições no verão de 2006. São 

elas: Ponta da Pita e Rio do Nunes (em Antonina); Nhundiquara e Marumbi (em Morretes); 

Direita do Trapiche (na praia das Encantadas, em Paranaguá); Rua do Camping (em Matinhos); 

Direita do Córrego (Prainha, em Guaratuba). 

Pernambuco 

O trecho mais sujo fica na praia do Farol, em Olinda, na esquina da rua do Farol com a rua 

Farias Neves Sobrinho. Todas as 47 avaliações no local consideraram-na imprópria 

Piauí 

Nenhuma praia foi considerada imprópria 

Rio de Janeiro 

27 trechos de praias do estado foram considerados impróprios em mais de 50% das análises do 

ano passado. Mas a campeã em quantidade de coliformes fecais é a praia de Botafogo, na zona 

sul da capital 

Rio G. do Norte 

A praia mais poluída é o balneário Pium, em Parnamirim, avaliado como imprópria em 43 das 

44 avaliações de 2006 

Rio G. do Sul 

Oito trechos estavam impróprios em mais da metade das avaliações. Seis deles ficam na cidade 

de Pelotas, um em Cidreira e um em Torres. 

Santa Catarina 

15 trechos de praias foram considerados impróprios em 100% das avaliações de 2006. Nove 

são em Florianópolis: Matadouro, José Mendes, Jardim Atlântico, Bom Abrigo, Ponta das 

Canas, Balneário, Beira-mar Norte, Armação do Pântano Sul e lagoa da Conceição (em dois 

pontos). 

São Paulo 
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A pior avaliação do litoral paulista ficou com a praia de Gonzaguinha, em São Vicente (96% 

de avaliações impróprias no último levantamento divulgado). 

 

Sergipe 

Três trechos de praias foram avaliados como impróprios em todas as análises: praia do Bairro 

Industrial e 13 de julho, em Aracaju, e praia do Siri, em Nossa Senhora do Socorro. 

 

3.1 AUMENTO EM MASSA DA POPULAÇÃO NO LITORAL, COMÉRCIO E 

MORADIA E AQUECIMENTO GLOBAL 

O aquecimento global vem afetando cada vez mais o litoral, além de elevar a maré, aumentar a 

temperatura do planeta e a temperatura do oceano, o fenômeno torna mais comuns eventos 

climáticos extremos. 

Consequências: 

Aumento na frequência da ocorrência de eventos climáticos extremos, aonde ocorre um 

aumento na frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, como enchentes, 

tempestades, furacões e secas. 

O El Niño, um fenômeno climático, atmosférico-oceânico, em que ocorre o aquecimento fora 

do normal das águas superficiais e sub-superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Suas causas 

ainda não são bem conhecidas pelos especialistas em clima. 

Este fenômeno costuma alterar vários fatores climáticos regionais e globais como, por exemplo, 

índices pluviométricos, padrões de VENTO e deslocamento de massas de ar, que ocorre 

regularmente a cada 5 a 7 anos, poderá se tornar mais intenso e frequente, provocando secas 

severas no norte e nordeste e chuvas torrenciais no sudeste do Brasil. 

Elevação do nível do mar: 

O nível do mar vem subindo cada vez mais devido à alta temperatura do mar, com o aumento 

das elevações geleiras estão se derretendo aumentando o nível do mar, o Ártico já perdeu cerca 

de 7% de sua superfície de gelo desde 1900, sendo que na primavera esta redução chega a 15% 

de sua área. 

http://www.suapesquisa.com/o_que_e/vento.htm
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Em média entre 18 e 59 cm o nível do mais vai subir, até o final do século XXI, o que implicaria 

no desaparecimento de muitas ilhas (em alguns casos países inteiros), com danos fortes em 

várias áreas costeiras, além de causar enchentes e erosão. 

O aquecimento natural do planeta está sendo acelerado pelo homem a partir da emissão de gases 

causadores do efeito estufa, o que acentua o derretimento de geleiras, devido ao aumento da 

temperatura do mar. 

Uma elevação de 50 cm no nível do oceano Atlântico poderia, por exemplo, consumir 100 m 

em algumas praias no Norte e Nordeste do Brasil. 

Alterações na disponibilidade de recursos hídricos: 

Mudanças no regime das chuvas já estão acontecendo, onde áreas áridas poderão se tornar ainda 

mais secas. O avanço de água salgada nas áreas de foz de rios, devido à seca também é um 

assunto preocupante, além de escassez de água potável em regiões críticas, que já enfrentam 

stress hídrico. 

 

3.2 AVANÇO DO MAR NO LITORAL PAULISTA, AUMENTO DE EDIFÍCIOS, 

COMÉRCIO 

O avanço do mar é um fenômeno registrado no litoral dos 17 Estados brasileiros banhados pelo 

oceano Atlântico. Levantamentos recentes apontam que, além de avançar em uma velocidade 

acima do normal em alguns locais, o mar também está recuando em parte significativa do litoral, 

o que vem mudando o mapa litorâneo. 

Causadas não só pela ação natural do tempo, mas principalmente pelas interferências do homem 

com a mudança do curso dos rios e das construções à beira-mar. 

A aceleração do avanço do mar provoca impactos desiguais sobre os diferentes grupos que 

ocupam o espaço costeiro. Um conjunto de injustiças ambientais que expressam as marcas de 

uma sociedade insustentável, representando grave ameaça à existência e reprodução cultural 

das populações tradicionais costeiras. 

As construções litorâneas fizeram o assunto passar a ser visto como “fator de risco, implicando 

em questões econômicas e sociais”. 
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O homem também seria responsável pela erosão que vem diminuindo, gradativamente, a faixa 

de areia em pelo menos 20 das 79 praias paulistas. 

Quando o nível do mar sobe, o primeiro impacto é nas praias, depois atinge as residências, 

comércio, desmatamento das margens e consequências para toda a comunidade litorânea. 

O mar empurra a praia para dentro do continente e ela tenta se amoldar, se essa praia tem 

condição de migrar, tem terreno para trás, ela vai tentar atingir o equilíbrio, se ela não tem 

espaço acaba desaparecendo. 

Só esforço global pode conter o avanço do mar:  

Tentar impedir que o mar avance sobre a costa, está literalmente fazendo sumir do mapa 

diversas praias do planeta, depende de um esforço global para ''segurar'' o aumento da 

temperatura dos oceanos. 

A retirada desordenada de areia pelas próprias prefeituras e construções impróprias em uma 

faixa conhecida pelos estudiosos como pós-praia potencializam ainda mais o avanço do mar em 

direção às avenidas à beira-mar, acentuando os prejuízos a cada ressaca. 

A maior parte das orlas está construída na área do jundu, vegetação litorânea com arbustos 

associados a gramíneas. 

O jundu evita que a areia invada as avenidas, é muito importante para a fixação da areia, o que 

ajuda a combater a erosão costeira, além de servir como abrigo e fonte de alimento para fauna 

nativa. 

Muitas pessoas confundem jundu como um mato qualquer que pode ser retirado, mas muito 

pelo contrario o jundu é uma forte barreira física contra o avanço das marés, e garante a proteção 

contra a erosão provocada pelas ressacas do mar, um fenômeno que está associado com 

as correntes de ventos fortes ocorridos em regiões de baixa pressão atmosférica, que acontece 

com a chegada de ondas grandes e violentas com rajadas de ventos fazendo subir o nível do 

mar.  

A área aonde cresce esse tipo de vegetação serve também como alimento para espécies de aves, 

répteis e insetos.  
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Estudos apontam que o nível do mar subiu 30 centímetros no Litoral Paulista no século passado, 

contra uma média de dez centímetros no mesmo período no resto do mundo. Os dados são do 

Instituto Oceanográfico da USP, que mantém marégrafos em vários pontos da costa do Estado.  

Com isso, pelo menos 20 praias correm o risco de desaparecer nos próximos anos. 

As interferências promovidas pelo homem no ambiente costeiro, como o aterro de áreas e a 

construção no pós-praia, comércio na beira mar, causam impactos sérios no litoral. 

A erosão que vem diminuindo a faixa de areia nas praias está avançando cada vez mais, esse 

processo está relacionado a fatores naturais, como a corrente de deriva litorânea, que circula 

paralelamente à faixa da maré, transportando água e sedimentos em direção a outras praias ou 

lugares mais próximos. Porém, essa erosão também pode estar sendo causada pelo homem, 

como a dragagem de Portos e a retirada de areia pela Prefeitura. 

No Guarujá, apontados como responsáveis pela erosão na praia, cerca de 100 quiosques 

construídos na faixa de areia impermeabilizaram o solo, impedindo a fixação dos sedimentos 

(sendo que muitos desses quiosques são construídos ilegalmente). 

A maioria das avenidas costeiras está construída em cima das faixas de praia ou de duna. 

O calçadão da Enseada (Guarujá) tem espaço para construir os quiosques em cima, sem 

necessidade de ficar dentro da praia, o mar vem mostrando que essa área é muito mais da água 

do que da Cidade, tanto é que o mar vem destruindo vários pontos devido a construção de 

comércio na areia.  

Apesar de possuir uma das legislações ambientais mais avançadas do mundo, o Brasil não tem 

sequer uma resolução ou portaria para disciplinar as atividades nas praias.  

A Marinha só cuida dos trechos em que existe água, o Departamento Nacional de Produção 

Mineral também não se envolve porque a areia não é um bem minerável, o Departamento 

Estadual de Proteção aos Recursos Naturais não se considera responsável pelas praias. 

Então, com essa de que ninguém tem a responsabilidade de cuidar das praias pois não é assunto 

meu, esse trecho entre a vegetação e a água ficou órfão, e descuidado, sem atenção.  

A lei só fala que a praia é um bem de uso público, que é proibido construção que impeça o 

acesso. 
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Catástrofes como deslizamentos e inundações estão acontecendo com mais frequência, Paolo 

Alfredini, da Poli-USP, analisou dados registrados desde 1944 nos marégrafos do litoral norte 

e descobriu que a maré baixa tem crescido sete centímetros por década. 

A frequência de chuvas torrenciais também é um fator bem preocupante. Elas acontecem 

quando chove bastante num período curto de tempo sobre uma área pequena, causando 

inundações nas casas da população local que mora no litoral, mortes, e destruição, deslizamento 

de terra, podendo até deixar pessoas desabrigadas por causa da chuva forte. 
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CONCLUSÃO  

O ser humano vem cada vez mais destruindo o que a natureza oferece de graça, construindo 

prédios que estragam a beleza das praias, mansões enormes privando as praias para poder 

construir suas mansões gigantescas e desmatar a mata atlântica. As praias e a natureza nos 

proporcionam além de paisagens maravilhosas e lugares de refugio do stress de São Paulo, nos 

proporcionam também alimentos, portanto ao sujar o mar ou a praia, você poderá estar sujando 

o seu almoço, ao jogar lixo, poderá receber de voltar pra você.  

É preciso ter mais consciência do quanto é importante ter o meio ambiente bem preservado, 

pois a maioria do que o homem usufrui vem da natureza, e as nossas praias são parte dela. 

Os oceanos limpos, são fonte inesgotável de recursos alimentares para a humanidade, mas para 

isso é preciso preservá-los, além de meio de transporte, lares para vários animais. 

Mais respeito a natureza e as belas praias que ela nos proporcionou, que se continuar assim 

poderemos não tê-las por muito mais tempo. As mais belas paisagens estão localizadas nas 

regiões costeiras. 

Tudo que o homem faz com a natureza ou tira dela, acabará voltando fatalmente em dobro, 

PRAIA SEM LIXO É LUXO! 
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INTRODUÇÃO 

As empresas para adaptarem-se ao ambiente globalizado e dinâmico têm que desenvolver 

produtos ou serviços competitivos, com baixo custo e com mais rapidez que seu concorrente. 

Para atender o mercado cada vez mais exigente, as organizações produzem, mas nem sempre 

utilizam critérios éticos de desenvolvimento sustentável e responsabilidade social. O 

desenvolvimento social, devido necessidade de adequação às questões do ambiente, traz a 

urgência de soluções dos problemas. 

A sociedade, como um todo, tem se questionado sobre os aspectos econômicos de produção em 

detrimento da qualidade de vida do ser humano, pelo uso dos recursos naturais e estes serem 

limitados e em muitos casos, não renováveis, de forma não sustentável e socialmente 

irresponsável ficando à mercê da velocidade das mudanças.  

Essa situação exige dos empresários e governantes, prudência e tomada de decisões coerentes 

com o desenvolvimento social responsável de forma que esses recursos possam ser utilizados 

sem prejuízo pelas próximas gerações.  

A busca da excelência pelas organizações tem como objetivo a qualidade nas relações e a 

sustentabilidade econômica, social e ambiental.  

Os colaboradores, clientes, acionistas, fornecedores e comunidade através de ações conjuntas, 

incentivando a prática da responsabilidade corporativa, que proporcionem um desenvolvimento 

social eficaz, promovendo, assim, a sustentabilidade.  

O objetivo geral consiste em diagnosticar as ações das empresas de transporte nos aspectos da 

responsabilidade socioambiental que contribuam para o desenvolvimento sustentável.  

Foram estabelecidos como objetivos específicos os de visualizar as práticas de gestão quanto 

às dimensões da responsabilidade social corporativa, identificar os planos voltados à educação 

dos colaboradores e da sociedade para as práticas responsáveis e seus possíveis benefícios, 

verificar as ações de redução de impacto ao meio ambiente. 

A responsabilidade socioambiental e a sustentabilidade aparecem hoje como diferencial 

estratégico, os aspectos socioambientais exercem crescente influência nas decisões das 

empresas, reputação e imagem, por exemplo, respondem por grande parte do valor da empresa.  
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A sustentabilidade passa, portanto, a ser sinônimo de sobrevivência para a sociedade e para as 

organizações. É preciso entender que a humanidade não domina a natureza, mas interage com 

ela e ações predatórias poderão ser ameaça à vida na terra.  
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CAPÍTULO I: SUSTENTABILIDADE 

1.1 O QUE É SUSTENTABILIDADE? 

Mundialmente a palavra sustentabilidade ficou conhecida depois da realização da conferencia 

das nações unidas sobre o meio ambiente humano. Este evento foi o primeiro a discutir assuntos 

relacionados ao meio ambiente e soluções para a preservação da humanidade. Assim o conceito 

de sustentabilidade ganha mais importância.
 

Aqui no Brasil, a sustentabilidade ganhou mais conhecimento após a realização da conferencia 

sobre meio ambiente e desenvolvimento (ECO), no Rio de Janeiro.  

Na década de 1980 foi publicado um relatório que destacou que o consumo de recursos e 

degradação ambiental não poderia continuar como estavam, e para reduzir o problema, a 

sociedade devia agir como um todo. O Relatório apresentou o fato de que o desenvolvimento 

sustentável deveria ser empregado para garantir os recursos da terra, assim, melhorar o bem-

estar social e criando uma melhor qualidade de vida para as gerações futuras. 

A sustentabilidade carrega quatro conceitos ao mesmo tempo: ecologicamente correto, 

economicamente viável, socialmente justo e culturalmente diverso. 

Parece ser algo complicado, mas o importante são as atitudes por atrás de tudo, a 

sustentabilidade é o equilíbrio do que precisamos da natureza e o que oferecemos em troca, é 

economizar recursos e utilizar melhor o que nós consumimos. Agua e energia, por exemplo.  
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Em outras palavras podemos dizer “na prática”, que esse conceito de sustentabilidade 

representa promover a exploração de áreas ou o uso de recursos planetários (naturais ou não) 

de forma a prejudicar o menos possível o equilíbrio entre o meio ambiente e as comunidades 

humanas e toda a biosfera que dele dependem para existir.  

A ideia central da sustentabilidade é que é possível continuarmos vivendo e nos desenvolvendo 

de forma com que haja continuidade e equilíbrio em relação aos recursos disponíveis. Tudo o 

que se retira – se apenas retiramos – uma hora vai acabar. Assim, devemos oferecer ao planeta 

tanto quanto retiramos dele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 MECANISMOS PARA INCENTIVAR A SUSTENTABILIDADE 

Muitos projetos são lançados para o incentivo à sustentabilidade. Aqui mostrarei apenas uma 

pequena parte deles.
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É possível afirmar que garantir a sustentabilidade de um 

projeto ou de uma região determinada; é dar garantias de 

que mesmo explorada essa área continuará a prover 

recursos e bem estar econômico e social para as 

comunidades que nela vivem por muitas e muitas 

gerações. Mantendo a força vital e a capacidade de 

regenerar-se mesmo diante da ação contínua e da presença 

atuante da mão humana. 

Um documento foi elaborado pelo Painel de Alto Nível 

sobre Sustentabilidade Global da ONU e divulgado em 

janeiro deste ano, na Etiópia. É resultado de um grupo de 

trabalho formado por 22 autoridades, entre elas, a ministra do Meio Ambiente do Brasil, 

Izabella Teixeira. 

Entre as recomendações, a publicação de 154 páginas destaca a criação de indicadores para 

mitigar mudanças climáticas, sugere mecanismos fiscais e de crédito para incentivar práticas 

sustentáveis e também a eliminação de subsídios a 

combustíveis fósseis. 

O banco de boas práticas ambientais na indústria, 

criado em 2013 por meio de uma parceria entre a 

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais 

(Fiemg) e a Fundação Estadual do Meio Ambiente 

(Feam), é um exemplo. 

Com o objetivo de incentivar e divulgar o 

desenvolvimento de iniciativas voltadas para a eco 

eficiência dos processos, o Banco vem se tornando 

um instrumento importante para estimular a 

produção de bens e serviços com o uso sustentável de recursos naturais, evitando a degradação 

ambiental, o desperdício e a poluição. 
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O programa se configura como uma forma de reconhecimento de ações eco eficientes, por meio 

da emissão de um certificado que demonstra o comportamento inovador da empresa, assim 

como seu compromisso e respeito com o meio ambiente. 

Para participar, a empresa deve estar regularizada junto aos órgãos ambientais. Também podem 

ser cadastradas iniciativas desenvolvidas em qualquer atividade econômica (sujeita ou não aos 

procedimentos de licenciamento ambiental) no estado. 

 

 

Segundo pesquisa da Análise Editorial com 767 empresas brasileiras:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre as ações sustentáveis de fácil aplicação destacam-se a reciclagem de materiais, o uso sem 

desperdício de recursos naturais e a geração de energia por meio de fontes não poluentes. 

Algumas medidas são voltadas exclusivamente para empresas que desejam incentivar a 

sustentabilidade como meio de desenvolvimento. É o caso da preservação de áreas verdes não 

destinadas à exploração econômica, de ações que estimulem a produção e o consumo de 

produtos orgânicos, de atitudes que evitem o desperdício de matéria-prima, entre outras. 
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Os benefícios das ações de sustentabilidade proporcionam melhores condições de vida, tanto a 

médio quanto a longo prazo. Cada pessoa deve fazer a sua parte e os governos precisam 

estimular as práticas sustentáveis.  

 

1.3 SUSTENTABILIDADE NA EMPRESA 

O desenvolvimento sustentável é a prática que possibilita o crescimento econômico necessário 

de forma a assegurar o desenvolvimento social e a preservação de recursos naturais. Isso 

acontece por meio de atitudes sustentáveis que podem ser aplicadas no dia a dia de corporações 

e até na rotina pessoal de cada indivíduo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conceito de sustentabilidade empresarial representa uma nova abordagem ao se buscar lucro 

e fazer negócios, em que são consideradas iniciativas como a otimização do uso de recursos 

naturais e a redução dos impactos ao meio ambiente. 

Em linhas gerais, para ser sustentável do ponto de vista empresarial, a instituição deve adotar 

um conjunto de práticas que demonstrem preocupação com as condições do ambiente e da 

sociedade em que as mesmas estão inseridas – e também onde atuam, ainda que de forma 

indireta. 
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Esses princípios básicos, a sustentabilidade empresarial promove não só melhorias para os 

consumidores como também para aqueles que trabalham na empresa, já que esse empresário 

costuma aplicar entre seus funcionários a mesma política social engajada em que se baseia para 

operar no mercado. Isso sem 

contar os reflexos positivos que 

os benefícios dessa postura 

politicamente correta trazem à 

imagem da corporação: 

aumentam a confiança e a 

fidelidade dos consumidores 

conscientes – que zelam e apoiam 

práticas ecologicamente corretas.  

Na esfera econômica, por 

exemplo, o empresário que investe em sustentabilidade empresarial visa lucrar com a produção 

e a comercialização em larga escala, com o uso eficiente da energia e com a redução do 

retrabalho. 

Além disso, a questão econômica mistura-se ao pilar ambiental e gera ações como o 

reaproveitamento e a reciclagem de materiais, os quais evitam a retirada de recursos naturais 

não renováveis da Terra, como é o caso do petróleo. 

A questão ambiental também passa por caminhos como o da implantação de tecnologias verdes, 

ou seja, de máquinas capazes de aumentar a qualidade da linha de produtos de uma determinada 

empresa e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto da emissão de poluentes no meio 

ambiente durante a fabricação, a distribuição e a venda de tais produtos. 

Os últimos anos, alguns especialistas que abordam o assunto da sustentabilidade nas empresas 

têm inserido um quarto pilar, de base cultural, que compreende a integração e a inspiração de 

colaboradores, de fornecedores e de consumidores, na criação de ideias e em ações voltadas 

para o desenvolvimento sustentável. 

Por fim, a sustentabilidade empresarial gera atitudes sustentáveis como a redução da poluição, 

o que melhora a qualidade de vida dos habitantes onde as fábricas estão instaladas. Ela também 

reduz os custos, aumenta a receita e proporciona mais valor aos produtos de uma empresa. 
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1.4 IMPORTÂNCIAS DA SUSTENTABILIDADE 

A adoção de ações de sustentabilidade garantem a médio e longo prazo um planeta em boas 

condições para o desenvolvimento das diversas formas de vida, inclusive a humana. Garante os 

recursos naturais necessários para as próximas gerações, possibilitando a manutenção dos 

recursos naturais (florestas, matas, rios, lagos, oceanos) e garantindo uma boa qualidade de vida 

para as futuras gerações. 
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A sustentabilidade melhora a qualidade de vida. A importância da educação ambiental dá-se 

em vários processos, sendo essencial nos primeiros anos escolares, uma vez que as crianças já 

crescerão com a devida consciência e, desse modo, as novas gerações não depredarão os 

recursos oferecidos. No entanto, não basta 

incentivar a produção e o consumo “verde”, é 

necessário que haja punição às práticas que vão 

contra a preservação do planeta. 
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CAPÍTULO II: DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO 

AMBIENTAL 

 

2.1 O QUE É GESTÃO AMBIENTAL 

No inicio, década de 1960, tínhamos apenas uma percepção dos efeitos ambientais localizados 

de determinadas atividades, mas hoje praticamente toda a humanidade reconhece a gravidade 

da crise ambiental, que alcançou uma escala mundial, decorrente de alguns irresponsáveis. 

 Diferentes causas foram apontadas para explicar essa dinâmica de degradação, tais como:  

O incremento populacional,  

A moderna indústria e o consumismo supérfluo,  

Os sistemas de dominação hierárquicos próprios 

da sociedade industrial,  

O sistema capitalista, a distribuição de riquezas 

entre países e de populações. 

 Justamente a responsabilidade ética de 

empresários e políticos mais arrojados foi capaz 

de comprovar na prática que há vantagens em 

ultrapassar essa visão unilateral do meio 

ambiente como um custo e considera-lo uma 

oportunidade. A iniciativa de adotar os princípios 

da gestão ambiental, numa economia que se 

caracteriza pelo elevado desperdício de recursos, 

determina um importante diferencial competitivo. 
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A gestão ambiental visa 

melhorar a qualidade de 

vida de seus clientes e do 

meio ambiente, fazem 

com que as atividades 

humanas originem o 

menor impacto possível 

sobre o meio ambiente, 

incluindo fonte de 

energias renováveis ou 

não. 

 A gestão ambiental além de procurar usar de maneira racional os recursos naturais, também, 

usam as técnicas conhecidas de gestão ambiental para recuperar áreas degradadas. 

 Aborda, além dos problemas ambientais oriundos das ações das empresas, a importância dos 

sistemas de gestão ambiental. 

 O principal instrumento para da gestão ambiental é o estudo do impacto ambiental (EIA), esses 

estudos são apresentados em audiências publicas através de relatórios de impactos ambientais 

(RIMA). O estudo de impacto ambiental é um instrumento preventivo usado nas políticas de 

ambiente e gestão ambiental com o objetivo de assegurar que um determinado projeto passível 

de causar danos ambientais seja analisado de acordo com os prováveis impactos no meio 

ambiente, e que esses mesmos impactos sejam analisados em consideração no seu processo de 

aprovação. 

 

2.2 PRINCIPAIS OBJETIVOS DA GESTÃO AMBIENTAL 

 
Para a empresa alcançar seus objetivos, as empresas vão desde a escolha até o planejamento e 

implementação. Busca a utilização de recursos naturais de um modo sábio.  

Analisa a relação entre as atividades produtivas e as questões ambiental e direciona para o 

desenvolvimento sustentável. Tudo isso para minimizar os impactos ocasionados pelas 

atividades empresariais. 



 

 

15 

 

O objetivo maior da gestão 

ambiental deve ser a busca 

permanente de melhoria da 

qualidade ambiental dos serviços, 

produtos e ambiente de trabalho de 

qualquer organização pública ou 

privada. A busca permanente da 

qualidade ambiental é, portanto um 

processo de aprimoramento 

constante do sistema de gestão 

ambiental global de acordo com a 

política ambiental estabelecida pela 

organização. 

Objetivos da gestão ambiental Segundo a norma NBR-ISO 14.001: 

 

 Implementar, manter e aprimorar 

um sistema de gestão ambiental; 

 Assegurar-se de sua conformidade 

com sua política ambiental definida; 

 Demonstrar tal conformidade a 

terceiros; 

 Buscar certificação/registro do seu 

sistema de gestão ambiental por uma 

organização externa; 

 

 

 Realizar uma auto avaliação e emitir autodeclararão de conformidade com esta Norma.  

 Além dos objetivos da norma ISO, em complemento, outros objetivos:  
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 Gerir as tarefas da empresa no que diz respeito a políticas, diretrizes e programas 

relacionados ao meio ambiente e externo da companhia; 

 Manter, em geral, em conjunto com a área de segurança do trabalho, a saúde dos 

trabalhadores; 

 Produzir, com a colaboração de toda a cúpula dirigente e os trabalhadores, produtos ou 

serviços ambientalmente compatíveis; 

 Colaborar com setores econômicos, a comunidade e com os órgãos ambientais para que 

sejam desenvolvidos e adotados processos produtivos que evitem ou minimizem 

agressões ao meio ambiente. 

 

Objetivos Metas 

Reduzir o consumo de água industrial. Obter uma redução de 10% em relação ao ano 

anterior. 

Prolongar a vida útil do aterro sanitário. Aumentar em 100% a capacidade de 

deposição. 

Substituir o uso de solventes químicos 

importados. 

Utilizar solventes biodegradáveis nacionais. 

Vegetar áreas degradadas.  Vegetar todas as áreas nos próximos anos e 

não permitir o surgimento de novas multas 

ambientais e suspensão da licença de 

operação.  
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2.3 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

Para implantar uma atividade empresarial é necessário seguir alguns passos. 

 

1. A princípio o processo de implantação de um 

Sistema de Gestão Ambiental deve fazer um 

levantamento da situação inicial da relação da 

empresa com o meio ambiente. Esta primeira 

investigação tem o intuito de coletar os dados que 

podem influenciar nas decisões, como, o alvo da 

aplicação de medidas de gestão ambiental, 

levando em conta que a empresa causa danos ao 

meio ambiente, a adequabilidade das medidas 

que devem ser aplicadas e a implementação das 

mesmas (como devem ser implementadas, onde, 

quando, etc.). Este levantamento deve comparar 

os dispositivos existentes com a legislação, as 

orientações, a eficácia e eficiência dos recursos já 

existentes, relativos ao SGA da organização.  

 

2. Em seguida, é preciso que a mais alta gerência da empresa defina uma política ambiental que 

tenha o compromisso de:  

Fazer com que a proteção ao meio ambiente seja parte da sua diretriz de ação;  

Buscar um alto nível de desempenho no ambiente;  

Almejar constante aperfeiçoamento;  

Buscar os recursos necessários para a implementação do SGA, bem como para sua compreensão 

e manutenção, por toda a organização;  

Despertar o interesse e envolvimento de todos os funcionários, promovendo seu apoio ao SGA;  
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Periodicamente, deve rever a política ambiental da empresa, assim como o sistema de 

gerenciamento e o sistema de auditoria de seu cumprimento.  

 

3. O terceiro passo é o planejamento, que oferece condições para que a empresa concretize a 

política ambiental proposta. Nesta etapa se estabelece:  

O que deve ser feito (identificar requisitos legais, avaliar os riscos existentes, recursos e pessoal 

necessários para a execução dos planos, conhecimento necessário para a implementação do 

SGA, entre outros);  

Quem é o responsável (pessoas com experiências e capacitações necessárias para administrar 

as atividades com segurança e eficiência);  

Quando deve ser feito (definição dos prazos necessários para cada uma das etapas);  

Resultados esperados (medições de eficiência necessárias, ações de controle, verificação dos 

objetivos alcançados);  

4. Posteriormente, na fase de implementação do SGA, a empresa precisa disponibilizar os 

recursos necessários, efetuar o treinamento das pessoas envolvidas, fazer com que as 

informações cheguem de forma clara a todos os funcionários, também preparar a documentação 
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necessária, efetuando o controle e a atualização, efetuar o controle operacional (definindo as 

responsabilidades, competências e recursos para a implementação do projeto), e por fim, deve 

estabelecer os planos de contingência.  

 

5. É necessário fazer a verificação do SGA do ponto de vista da sua eficácia. Procurar levantar 

aspectos qualitativos, quantitativos, pró-reativos e reativos. Caso sejam encontradas 

deficiências no SGA devem ser aplicadas ações corretivas. A empresa deve estar fazendo 

auditorias periódicas para assegurar uma avaliação mais profunda. Estas auditorias devem 

procurar abranger questões como:  

Obtenção dos padrões requeridos;  

Análise do cumprimento da legislação e das obrigações de proteção ambiental;  

 

Constatação dos pontos fortes e fracos do SGA;  

Verificação da implementação prática do SGA e se a mesma está coerente com a teoria 

proposta.  

 

6. Por fim, deve ser realizada a revisão gerencial pela alta administração. Esta deve assegurar: 

a propriedade; a adequabilidade e a efetividade continuada do sistema, procurando considerar 

o desempenho, tanto geral, quanto das partes do SGA; analisar as conclusões das auditorias; o 

compromisso que o SGA estabeleceu com a continuidade; além de fatores que podem ter 

influenciado a operação do sistema, ou seja, mudanças na estrutura organizacional, leis 

pendentes, introdução de novas tecnologias, etc.  
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2.4 MEDIÇÃO E AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

 A verificação e a ação corretiva orienta-se por quatro características básicas do processo de 

gestão ambiental. 

Toda e qualquer atividade empresarial envolve as fases de planejamento, execução, operação e 

avaliação dos resultados alcançados. Isso também ocorre com a implementação do sistema de 

gestão ambiental, que deve ser verificado e monitorado com vistas a investigar problemas e 

corrigi-los. 

Em síntese, segundo a NBR-ISO 

14.001, a verificação e a ação 

corretiva orienta-se por quatro 

características básicas do processo 

de gestão ambiental: 

Medição e monitoramento 

Ações corretivas e preventivas 

Registros e gestão da informação 

Auditorias do sistema de gestão 

ambiental precisam ser feitas 

periodicamente para avaliar a 

conformidade do SGA que foi 

realizado e planejado, para verificar se vem sendo adequadamente implementado e mantido na 

devida conformidade. Dada a importância que a auditoria ambiental vem ganhando no contexto 

geral da gestão ambiental, optou-se por dedicar o próximo capítulo para tratar especificamente 

desse assunto. 
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CAPÍTULO III: GESTÃO AMBIENTAL NA SOCIEDADE 

 

3.1 A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO AMBIENTAL DENTRO DA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A empresa é a única responsável pela adoção de um SGA e por conseguinte de uma política 

ambiental. Só após sua adoção, o cumprimento e a conformidade devem ser seguidos 

integralmente, pois eles adquirem configuração de “sagrados”. Portanto, ninguém é obrigado a 

adotar um SGA e/ou Política Ambiental; depois de adotados, cumpra-se o estabelecido sob pena 

da organização cair num tremendo descrédito no que se refere às questões ambientais. Uma boa 

gestão ambiental faz com que os CUSTOS diretos da empresa reduzam, pois a empresa passar 

a não desperdiçar de matérias primas e recursos que estão cada vez mais escassos, 

como ÁGUA e ENERGIA. A organização também reduz seus custos indiretos, que são 

representados por INDENIZAÇÕES relacionadas a danos ao MEIO AMBIENTE ou 

à SAÚDE de funcionários e da população. 

A empresa que utiliza a gestão ambiental passa a ser referencia aos consumidores que tem a 

visão de racional e buscam preservar o ambiente. Dessa forma a partir do momento em que a 

empresa expõe seu trabalho e respeito pelo meio ambiente, todos esses consumidores irão 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Custos
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Indeniza%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
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buscar e selecionar os produtos que 

consome em função 

da RESPONSABILIDADE 

SOCIAL dessas empresas. 

 A gestão ambiental é de extrema 

importância estratégica. Isso ocorre 

porque, dependendo do grau de 

importância adotado pela administração da 

empresa, já mostra o potencial existente na 

organização. A organização passa uma 

visão de competência para as outras 

empresas e para seus fornecedores, clientes e autoridades, entre outros. Assim, ambos criam 

uma confiança pela tal. A implantação desse sistema pode até ocasionar a valorização dos 

preços das ações em empresas que estavam 

participando de processos de fusão ou mesmo de 

venda. 

Não importa em que país nós vivemos, a busca 

pela preservação ambiental é importante 

mundialmente. Qualquer empresa, por menor que 

seja, deveria por em prática os princípios da 

gestão ambiental.  

As tarefa e atribuições da gestão ambiental 

empresarial são as seguintes:  

 Definir política/diretriz ambiental para a 

empresa holding/matriz e demais unidades. 

 Elaborar objetivos, metas e programas ambientais globais e específicos para ação local. 

 Definir a estrutura funcional e alocar pessoas qualificadas. 

 Organizar um banco de dados ambientais. 

 Montar um sistema de coleta de dados ambientais definidos por unidade. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Responsabilidade_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Responsabilidade_social
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 Medir e registrar dados ambientais, por exemplo:  

 Consumo de água, energia e combustível; 

 Geração de resíduos, lixo e despejos; 

 Emissões e imissões de poluentes; 

 Consumo de diversos (papel, impressos, plásticos, produtos de limpeza, etc). 

 Elaborar relatórios ambientais específicos de áreas críticas (pode envolver análise de 

risco). 

 

3.2 PRINCÍPIO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

Um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) corresponde a um conjunto inter-relacionado de 

políticas, práticas e procedimentos organizacionais, técnicos e administrativos de uma empresa 

que objetiva obter melhor desempenho ambiental. 

 A implementação de um SGA constitui a estratégia para que o empresário, em um processo 

contínuo, identifique oportunidades de melhorias que reduzem os impactos das atividades da 

empresa sobre meio ambiente, melhorando, simultaneamente, sua situação no mercado e suas 

possibilidades de sucesso.  

 

 Comprometimento e política - É recomendado que uma organização defina sua 

política ambiental e assegure o comprometimento com o seu SGA. 

 Planejamento - É recomendado que uma organização formule um plano para cumprir 

sua política ambiental. 

 Implementação - Para uma efetiva implementação, é recomendado que uma 

organização desenvolva a capacitação e os mecanismos de apoio necessários para 

atender sua política, seus objetivos e metas ambientais. 

 Medição e avaliação - É recomendado que uma organização mensure, monitore e avalie 

seu desempenho ambiental. 
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 Análise crítica e melhoria - É recomendado que uma organização analise criticamente 

e aperfeiçoe continuamente seu sistema de gestão ambiental, com o objetivo de 

aprimorar seu desempenho ambiental global. 

 

A ISO 14001 é a norma que estabelece os requisitos de implementação e operação do sistema 

de gerenciamento ambiental. Sua utilização é um meio de garantir às empresas uma 

administração  

eficaz e eficiente dos assuntos ambientais. 

 

A norma ISO 14001 se propõe a fornecer, a organizações de todos os tipos e tamanhos, 

elementos para um SGA efetivo, que podem ser integrados com outros sistemas gerenciais para 

auxiliá-los a atingir objetivos ambientais e financeiros.  

Esta norma é aplicável a qualquer organização que deseje: 

 

 Implementar e manter um sistema de gestão ambiental; 

 Assegurar-se da efetiva conformidade aos itens estabelecidos em sua política ambiental; 

 Demonstrar a terceiros tal conformidade; 

 Buscar uma certificação de seu SGA por uma organização independente; 
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 Elaborar uma declaração pública de conformidade à Norma. 

Algumas Vantagens: 

 Redução e eliminação de riscos e responsabilidades ambientais; 

 Acesso a novos mercados e melhoria na competividade empresarial; 

 Evitar desperdícios e redução de custos; 

 Fortalece a imagem da empresa junto à sua comunidade, fornecedores, clientes e 

autoridades. 
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3.3 RESPONSABILIDADES SOCIAIS EXTERNAS 

 

A empresa socialmente responsável deve cumprir todos os requisitos que a lei exige.  

Ter um comportamento ético em todos os campos, conhecer o ambiente e entender as mudanças 

nas normas sociais em vigor, para posteriormente alterar seu envolvimento social para 

responder a mudanças nas condições da sociedade,a responsabilidade social com seu público 

interno e externo resulta em maior produtividade, comprometimento e motivação, afetando de 

forma positiva a qualidade de produtos e serviços oferecidos, como:  

 

a) A comunidade deve ser a prioridade para a empresa socialmente responsável, que precisa 

gerenciar o impacto da sua atividade produtiva e manter o bom relacionamento com as 

organizações atuantes, devendo estar acompanhado de políticas e critérios bem definidos. A 

responsabilidade social da empresa na comunidade deve ser condizente com seus valores e 

prioridades, podendo ser realizada diretamente mediante apoio material e de serviços a projetos 

comunitários direcionados a crianças e adolescentes carentes, educação, saúde e trabalho, assim 

como, disponibilizar seus colaboradores em projetos, caracterizando o chamado trabalho 

voluntário, o que possibilita a valorização e disseminação no meio empresarial de ações que 

oferecem oportunidades para o exercício da cidadania e solidariedade dos colaboradores e 

fortalecem a imagem da empresa.  
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b) Quanto aos fornecedores, a transmissão dos valores de conduta ética no cumprimento de 

contratos e no relacionamento com os parceiros é fundamental para uma atuação socialmente 

responsável na cadeia produtiva, garantido cumprimento de padrões de proteção ambiental e de 

segurança e a não-utilização de mão-de-obra infantil. A empresa deve considerar seu código de 

conduta no ato da contratação dos fornecedores e exigir dos trabalhadores terceirizados atitudes 

éticas semelhantes às de seus funcionários. 

 

c) Uma empresa socialmente responsável com seus acionistas, proprietários e investidores 

utiliza princípios éticos, distribui corretamente e com transparência os resultados para seus 

acionistas, já que as práticas socialmente responsáveis só são concretizadas pelos investimentos 

por eles efetuados. Em contrapartida, os mesmos necessitam que a boa reputação e imagem da 

empresa esteja associada a uma conduta positiva diante do mercado, baseada em valores éticos 

e no respeito aos direitos humanos.  

 

d) A empresa socialmente responsável em seus atos com o Governo deve atuar com 

transparência política, estimulando a cidadania na sociedade e devido a muitos problemas 

sociais demanda a parceria entre a iniciativa privada e o Estado para um trabalho mais integrado 

de caráter coletivo e os recursos mobilizados sejam aplicados de modo a produzir resultados 

eficazes em tempos mais curtos.  

e) Com relação aos concorrentes, a empresa deve buscar sempre fortalecer a livre concorrência 

de mercado, não efetuando espionagem industrial ou outras ações ilícitas e imorais para a 

obtenção de vantagem competitiva, mantendo um relacionamento ético com os concorrentes.  

 

f) No que tange aos clientes, a responsabilidade social da empresa está relacionada ao 

desenvolvimento de produtos e serviços confiáveis, que não provoquem danos nem 

expectativas excessivas aos seus usuários e à sociedade (informação correta nas embalagens ou 

descrição dos serviços).  
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g) A sociedade engloba todos os stakeholders. É na sinergia dos esforços entre a iniciativa 

privada, Estado e sociedade que poderão ser solucionados os problemas socioeconômicos dos 

países. 
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CONCLUSÃO 

A busca da excelência pelas organizações tem como alvo a qualidade nas relações entre 

sustentabilidade econômica, social e ambiental.  

A preservação ambiental, além de melhorar a imagem da empresa, traz grandes vantagens 

econômicas. Os custos iniciais com a adoção de uma Gestão Ambiental são logo superados, 

trazendo retorno econômico. 

No mundo empresarial um crescimento da preocupação em preservar o meio ambiente, 

inicialmente apenas para atender as exigências da legislação, mas porque os empresários 

perceberam que é muito mais lucrativo preservar e controlar possíveis danos do que reparar. 

A tendência é que essas empresas procurem aumentar a sua responsabilidade sócio-ambiental, 

pois além dos controles e exigências cada vez mais rígidos, terá que enfrentar uma nova geração 

de consumidores muito mais conscientes e exigentes.
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INTRODUÇÃO 

A Evolução Tecnológica é algo que sempre esteve presente na vida do homem. Abrange desde 

os primórdios até, e principalmente, os dias atuais. Cada vez aumenta mais sua relação com o 

homem, e cada vez aumenta mais seu ritmo de evolução. 

Tecnologias são, de uma maneira geral, todas as criações feitas pelo homem, para ampliar sua 

atuação no planeta e simplificar o modo de vida. Abrange, por exemplo, desde simples 

ferramentas até complexos aparelhos para se explorar o universo. Compreende coisas simples, 

que se tornaram fundamentais no cotidiano, como também instrumentos mais complexos 

indispensáveis a certos ramos profissionais. 

O ser humano, dotado de sua inteligência, buscou formas, durante toda a história, de vencer os 

obstáculos impostos pela natureza. Desta forma, foi desenvolvendo e inventando instrumentos 

tecnológicos .Podemos dizer que a necessidade é a mãe das grandes invenções tecnológicas. 

O Brasil está em terceiro lugar na lista mundial dos países que utilizam tecnologia , portanto a 

tecnologia presente , só tende a crescer ,beneficiando a vida das pessoas ,  piorando a vida de 

outras . 

Este trabalho apresenta um estudo baseado na tecnologia . Afim de explicar o quão a tecnologia 

é importante para a vida do ser humano , que o uso exagerado da tecnologia pode causar danos 

as pessoas, o desenvolvimento da tecnologia no cotidiano do ser humano ,os tipos de 

tecnologias atuais , e  o impacto da tecnologia com a sociedade. 

 

 

 

  



 

 

 

 

CAPÍTULO I :  TECNOLOGIA 

 

1.0  O QUE É TECNOLOGIA? 

         Tecnologia é um produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de 

instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas. É uma aplicação prática 

do conhecimento científico em diversas áreas de pesquisa. 

         A palavra tecnologia tem origem no grego "tekhne" que significa "técnica, arte, ofício" 

juntamente com o sufixo "logia" que significa "estudo". 

         As tecnologias primitivas ou clássicas envolvem a descoberta do fogo, a invenção da roda, 

a escrita, dentre outras. As tecnologias medievais englobam invenções como a prensa móvel, 

tecnologias militares com a criação de armas ou as tecnologias das grandes navegações que 

permitiram a expansão marítima. As invenções tecnológicas da Revolução Industrial (século 

XVIII) provocaram profundas transformações no processo produtivo. 

        A partir do século XX, destacam-se as tecnologias de informação e comunicação através 

da evolução das telecomunicações, utilização dos computadores, desenvolvimento da internet 

e ainda, as tecnologias avançadas, que englobam a utilização de Energia Nuclear, 

Nanotecnologia, Biotecnologia, etc. Atualmente, alta tecnologia, ou seja, a tecnologia mais 

avançada é conhecida como tecnologia de ponta. 

        As novas tecnologias são fruto do desenvolvimento tecnológico alcançado pelo ser 

humano e têm um papel fundamental no âmbito da inovação. 

        Esse tipo de avanço foi crucial para a evolução da civilização tal qual a conhecemos . E é 

algo que não para e praticamente não muda. Ainda precisamos dos recursos naturais para criar 

as tecnologias avançadas que temos hoje, mas não podemos esquecer que tudo começou com 

as necessidades básicas  - abrigo , alimentação , segurança , etc. Assim como o ser humano 

precisava de fogo há milhares de anos atrás , ainda hoje precisamos da evolução dessa forma , 

a eletricidade . 

        Essa  dependência é natural e ate necessária quando as nossas necessidades básicas são 

satisfeitas no processo. É muito difícil imaginar a raça humana sem o fogo , as roupas , a roda 



 

 

 

 

ou as armas , mas a tecnologia é apenas uma ferramenta .Ela pode substituir algumas coisas , 

mas não pode substituir o homem , ou a tecnologia perde sua própria essência de ser. 

         Os avanços da tecnologia provocam grande impacto na sociedade. Pelo lado positivo, a 

tecnologia resulta em inovações que proporcionam melhor nível de vida ao Homem. Como 

fatores negativos, surgem questões sociais preocupantes como o desemprego, devido a 

substituição do Homem pela máquina ou a poluição ambiental que exige um contínuo e rigoroso 

controle. 

Dessa forma, ela pode ser aplicada em diversas tarefas diferentes , aparecendo em situações que 

poucas pessoas consideram envolver a tecnologia. O simples aproveitamento dos recursos 

naturais e a transformação do ambiente ao seu favor,  é capaz de ser considerado como um 

movimento tecnológico. 

  

As tecnologias podem ser: 

 As FERRAMENTAS e as MÁQUINAS que ajudam a resolver problemas; 

 As técnicas, conhecimentos, métodos, materiais, ferramentas e processos usados para 

resolver problemas ou ao menos facilitar a solução dos mesmos; 

 Um método ou processo de construção e trabalho (tal como a TECNOLOGIA DE 

MANUFATURA, a TECNOLOGIA DE INFRA ESTRUTURA ou a TECNOLOGIA 

ESPACIAL); 

 A aplicação de recursos para a resolução de problemas; 

 O termo tecnologia também pode ser usado para descrever o nível de CONHECIMENTO 

CIENTÍFICO, MATEMÁTICO e técnico de uma determinada cultura; 

 Na ECONOMIA, a tecnologia é o estado atual de nosso conhecimento de como combinar 

recursos para produzir produtos desejados (e nosso conhecimento do que pode ser 

produzido). 

 Os recursos e como utilizá-los para se atingir a um determinado objetivo, para se fazer algo, 

que pode ser a solução ou minimização de um problema ou a geração de uma oportunidade, 

por exemplo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferramentas
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quinas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_de_manufatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_de_manufatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Infraestrutura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_espacial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_espacial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento_cient%C3%ADfico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento_cient%C3%ADfico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia


 

 

 

 

A tecnologia é normalmente a consequência da ciência e da engenharia apesar da tecnologia 

como uma atividade humana preceder os dois campos. Por exemplo, a ciência pode estudar o 

fluxo de ELÉTRONS em CONDUTORES ELÉTRICOS, ao usar ferramentas e 

conhecimentos já existentes. Esse conhecimento recém-adquirido pode então ser usado por 

engenheiros para criar novas ferramentas e máquinas, como SEMICONDUTORES, 

COMPUTADORES, e outras formas de tecnologia avançada. Nesse sentido, tanto cientistas 

como engenheiros podem ser considerados tecnologistas; os três campos são normalmente 

considerados como um para o propósito de pesquisa e referência. Esta relação próxima entre 

ciência e tecnologia contribui decisivamente para a crescente especialização dos ramos 

científicos. Por exemplo, a FÍSICA se dividiu em diversos outros ramos menores como a 

ACÚSTICA e a MECÂNICA, e estes ramos por sua vez sofreram sucessivas divisões. O 

resultado é o surgimento de ramos científicos bem específicos e especialmente destinados ao 

aperfeiçoamento da tecnologia, de acordo com este quesito podemos citar a 

AERODINÂMICA, a GEOTECNIA, a HIDRODINÂMICA, a PETROLOGIA e a 

TERRAMECÂNICA. 

 

Histórico da evolução tecnológica: 

 1291 - Na Itália surgem os primeiros espelhos. 

1439 - O alemão Johann Gutenberg. inventa a máquina chamada de Imprensa (prensa por tipos 

móveis). Com está máquina o homem passou a produzir de forma mais rápida e eficiente, os 

livros. Esse invento causou uma revolução na cultura da época. 

1590 - O holandês Zacharias Janssen (1580-1638?) fabrica o microscópio, utilizando técnicas 

usadas na fabricação de lentes para óculos. 

1592 - O astrônomo e inventor italiano cria o primeiro termômetro utilizando o sistema de água 

para a medição de temperatura. 

1643 - O cientista italiano Evangelista Torricelli inventa o BARÔMETRO para medir a 

pressão atmosférica. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/El%C3%A9tron
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1707 - O físico inglês John Floyer inventa o relógio de pulso. Na primeira década de 1900, 

Santos Dumont soliciou a Cartier que adaptasse o relógio de bolso para relógio de pulso. Essa 

adaptação facilitou a Santos Dumont acompanhar o tempo enquanto estava voando. 

1712 - O engenheiro inglês Thomas Newcomen inventa a máquina a vapor.  

1800 - O físico italiano Alessandro Volta cria a bateria elétrica 

1839 - O artista e pesquisador francês Louis-Jacques-Mandé Daguerre tira a primeira fotografia, 

com sua máquina chamada daguerreótipo. 

1860 - O inventor belga Jean-Joseph-Etienne Lenoir desenvolve o primeiro motor a explosão. 

1876 - O americano Alexander Graham Bell inventa o telefone, possibilitando a comunicação 

entre pessoas situadas a longas distâncias. 

1879 - O americano Thomas Alva Edison inventa a lâmpada elétrica 

1901 - É criado o rádio pelo italiano Guglielmo Marconi. 

1903 - Os irmãos  Wright  pilotam o primeiro avião. 

1904 - Criadas pelo engenheiro inglês John Ambrose Fleming surgem as válvulas eletrônicas. 

1906 - O brasileiro Alberto Santos Dumont voa em paris no 14 bis e passa também a ser 

considerado um dos pais da aviação junto com os irmãos Wright. 

1941 - O engenheiro inglês Frank Whittle desenvolve o avião a jato. 

1943 - A empresa japonesa Motorola lança no mercado o walkie-talkie. 

1945 - Os EUA detonam no DESERTO do Novo México a primeira bomba atômica. 

1946 - O engenheiro americano Vannevar Bush desenvolve um computador usando válvulas 

de rádio. 

1947 - A televisão começa a chegar nos lares de pessoas de todo o mundo. 

1948 - Começam a ser utilizados os chips de silício e as válvulas eletrônicas. 

1956 -O pager é lançado nos Estados Unidos. 

1961 - Lançada a Vostok, a primeira nave espacial tripulado por ser humano a sair da atmosfera 

terrestre. 

http://www.suapesquisa.com/o_que_e/deserto.htm


 

 

 

 

1965 - Lançados os primeiros satélites de comunicação. Inaugura uma nova era na transmissão 

de dados eletrônicos. 

1972 - Os discos laser são lançados revolucionando a indústria fonográfica. 

1977 - Lançado nos Estados Unidos o primeiro telefone celular. 

1981 - Primeira viagem de um ônibus espacial. 

1995 - Dave Wineland e Chris Monroe desenvolvem o primeiro transistor do tamanho de um 

átomo. 

1998 - Lançado no Brasil os primeiros DVDs. 

1999 - A INTERNET cresce no mundo todo em velocidade impressionante. Os arquivos de 

MP3 começam a ser usados e transmitidos pelas ondas da Internet. 

 

 

1.1-QUAL A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA 

 Quando pensamos em tecnologia as primeiras coisas que veem na nossa cabeça são os produtos 

sofisticados que estão em alta no mercado de trabalho , ou até mesmo aquela televisão e 

informática ;Mas não podemos deixar de lembrar que a tecnologia vem cada vez mais 

aperfeiçoando e melhorando a nossa qualidade de vida .Já não conseguimos viver mais sem ela. 

Alguns exemplos de que a tecnologia é importante em nossas vidas : 

 Não podemos voar, fomos capazes de inventar artefatos que permitem os voos, como 

paraquedas, avião, asa-delta… 

http://www.suapesquisa.com/internet


 

 

 

 

  Não podemos respirar debaixo d’agua, inventamos uma forma de mergulhar, utilizando 

tubos de oxigênio nas costas… 

 Não podemos voltar no tempo, eternizarmos os momentos por intermédio das 

fotografias e vídeos… 

 Não somos capazes de prever o futuro, desenvolvemos tecnologias para prever 

terremotos e realizar estudos climáticos… 

 Não movemos montanhas, mostramos ser possível quebrar muros como os de Berlim… 

  Não regeneramos o que perdemos, nossa tecnologia nos permite usar próteses de pernas 

e braços… 

 Não somos capazes de estar em dois lugares ao mesmo tempo, por intermédio das 

tecnologias contemporâneas, é possível estar conectado com pessoas do mundo inteiro, 

permitindo nossas “presenças” em vários locais simultaneamente… 

 Não enxergamos no escuro, criamos a energia elétrica… 

 E ainda existem muitos outros exemplos entre outros ... 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Assim analisando estas informações tão reveladoras, percebe – se , mais uma vez  e sob outra 

ótica , como a tecnologia impulsionou , ou impulsiona o desenvolvimento da humanidade. 

Vivemos ATUALMENTE no na era da tecnologia. O mundo passou por grande 

desenvolvimento e transformação tecnológica nos últimos 50 (cinquenta) anos, onde muita 

coisa foi modificada na vida dos seres humanos. A tecnologia causou mudanças significativas 

em nossas vidas, pois ela está presente em praticamente todos os processos da vida do ser 

humano: a tecnologia está nas escolas, está nos escritórios, está no campo nas lavouras e na 

produção de alimentos e etc.. A tecnologia oferece para as pessoas: mais agilidade, conforto e 

eficiência na realização dos processos. Com o advento da tecnologia muitos processos foram 

modificados na vida do ser humano: as comunicações (advento do telefone, do telefone celular, 

dos computadores, etc.), as atividades realizadas em casa (lavar roupas, lavar louças, cozinhar, 

etc.), o ensino nas escolas e faculdades (implantação do computador, do tablet, por exemplo), 

no entretenimento (desenvolvimento da televisão, aparelhos de som, computadores.), na 

indústria (surgimento de máquinas que intensificam a produção), nos negócios (aparelhos que 

facilitam a comunicação – exemplo: realização de conferências com pessoas em locais 

diferentes). 

 

http://tecnologia.culturamix.com/tecnologias/as-mudancas-causadas-pela-tecnologia
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1.2 – EXEMPLOS DE TECNOLOGIAS NO COTIDIANO DAS PESSOAS 

A tecnologia na vida dos brasileiros, pode ser um grande aliado, desde que bem aproveitada e 

com seus devidos limites. Desde a revolução industrial, tem-se inovado cada vez mais em novas 

tecnologias.com a metodologia de facilitar o cotidiano das pessoas, espalhou-se como uma 

epidemia. 

Tecnologias clássicas                          

 AGRICULTURA 

 CONSTRUÇÃO 

 ASTRONOMIA 

 ROUPA 

 FOGO 

 MEDICINA 

 MINERAÇÃO 

 PARAFUSO 

 RODA 

 TRANSPORTES 

 ESCRITA 

 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

TECNOLOGIAS AVANÇADAS 

 HIDRÁULICA 

 PNEUMÁTICA 

 GENÉTICA 

 BIOTECNOLOGIA 

 ARMAZENAMENTO DE ENERGIA 

 PURIFICAÇÃO DE ÁGUA 

 INSTRUMENTAÇÃO 

 METALURGIA 
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 MICRO-ONDAS 

 MICROTECNOLOGIA 

 MICROFLUIDOS 

 ENGENHARIA MOLECULAR 

 NANOTECNOLOGIA 

 REATOR NUCLEAR 

 ENERGIA NUCLEAR 

 FUSÃO NUCLEAR 

 RAIOS X 

 ARMAS NUCLEARES 

 ARMAS QUÍMICAS 

 ARMAS BIOLÓGICAS 

 AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 

 

TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO 

 SATÉLITE ARTIFICIAL 

 FOTOGRAFIA 

 VÍDEO 

 REPRODUÇÃO DE MÚSICA 

 GRAVAÇÃO DIGITAL 

 TECNOLOGIA DE ÁUDIO E SOM 

 INTERNET 

 

TECNOLOGIA ELÉTRICA FUNDAMENTAL 

 ELETRICIDADE 

 RESISTOR 

 INDUTOR 

 ENERGIA ELÉTRICA 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Micro-ondas
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 CAPACITOR 

 GERAÇÃO DE ELETRICIDADE 

 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 DISTRIBUIÇÃO DA ELETRICIDADE 

 CONTROLE DE ENERGIA 

 MOTOR ELÉTRICO 

 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 

 SEMICONDUTOR 

 TUBO DE VÁCUO 

 ELETRÔNICA 

 TRANSISTOR 

 CIRCUITOS INTEGRADOS 

 INFORMÁTICA 

 

TECNOLOGIA DE PONTA OU ALTA TECNOLOGIA (HIGH TECH) 

         A TECNOLOGIA DE PONTA ENGLOBA TODA A TECNOLOGIA QUE 

TENHA SIDO DESENVOLVIDA RECENTEMENTE E QUE SEJA AVANÇADA 

(OU SEJA , QUE ESTEJA ADIANTADA COMPARANDO AOS PRODUTOS JÁ 

EXISTENTES). 

         A TECNOLOGIA DE PONTA COMEÇA COM INVESTIGAÇÕES EM 

LABORATÓRIOS , NOS QUAIS SÃO DESENVOLVIDOS OS PRIMEIROS 

PROTÓTIPOS . UMA VEZ TESTADO O FUNCIONAMENTO DOS MESMOS , OS 

PRODUTOS ESTÃO PRONTOS PARA SEREM LANÇADOS NO MERCADO . 

REGRA GERAL , AS CRIAÇÕES TECNOLÓGICAS COMEÇAM POR SER 

VENDIDAS A UM PREÇO ELEVADO . DEPOIS , O PREÇO ACABA POR 

ABAIXAR AOS POUCOS . 
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         CONVÉM TER EM CONTA QUE A IDEIA DE TECNOLOGIA DE PONTA 

SE REFERE AQUILO QUE HÁ E MAIS AVANÇADO NUMA DETERMINADA 

ÉPOCA . A MEDIA QUE O TEMPO PASSA , OS PRODUTOS DEIXAM DE SER 

INOVADORES , tornam-se obsoletos e acabam por ser substituídos por outros. Estes 

novos produtos são aqueles que terão, por algum tempo, a denominação de tecnologia de 

ponta.  

           Por fim, este conceito está associado ao de vanguarda. Trata-se do produto/bem que 

se encontra na primeira posição ou no ponto mais avançado, adiantando-se relativamente 

aos restantes. Por exemplo, no sector dos telemóveis, os dispositivos que hoje dispõem de 

tecnologia de ponta são aqueles com ecrã táctil, ligação à Internet, câmara fotográfica com 

boa resolução e a possibilidade de reproduzir música e vídeos, entre outras características.  

         Não existe classe de tecnologia com esta classificação a definição 

sofre MUTAÇÕES ao longo do tempo, razão pela qual produtos considerados de 

ponta na DÉCADA DE 1960 são considerados, atualmente, se não de baixa tecnologia, 

completamente obsoletos. Por este motivo, é recorrente o MARKETING aproveitar esta 

expressão para promover qualquer produto novo como sendo de "alta tecnologia" 

 

        High Touch 

         São aparelhos eletrônicos sem botões e tela sensíveis a toque. Exemplo:  Iphone, ou 

um caixa de banco sem teclas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Muta%C3%A7%C3%A3o
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CAPÍTULO II – TECNOLOGIA E SOCIEDADE 

2.0 – COMO A SOCIEDADE É INFLUENCIADA 

Tecnologia e sociedade refere-se ao processo cíclico de co – dependência , co – influencia e co- 

produção da tecnologia e sociedade mutuamente. Trata-se da relevante sinergia que emerge dos 

avanços da humanidade, desde a invenção das ferramentas mais simples até as tecnologias mais 

modernas e complexas , como a imprensa e o computador. 

Um dos grandes exemplos modernos de como a ciência e a tecnologia influenciaram a 

humanidade é o dos telefones celulares .Esses aparelhos influenciaram e influenciam de forma 

relevante o modo de como as pessoas vivem , legando a um grande numero de pessoas a 

capacidade comunicativa sem limites de fronteiras ou situações . O Avanço das tecnologias em 

telefones celulares , exemplo do acesso a Internet a partir destes dispositivos , é um exemplo 

do processo de co – produção entre a sociedade e a tecnologia . Em outras palavras , a demanda 

da sociedade influencia processos de pesquisa e desenvolvimento , dos quais emergem novos 

produtos e tecnologias . 

O caso do telefone celular , é de fato , emblemático . A demanda pelo uso de dispositivo moveis 

fez com que celulares fossem não só plataformas de voz e de acesso à internet , mas  que 

também comportassem recursos integrados como tocadores de musicas , câmeras fotográficas 

, e receptores de GPS. O impacto desses dispositivos passa a ser , então , ainda mais perceptível. 

Se os tocadores de MP3 moveis revolucionaram a indústria da musica no inicio do século XXI 

, os celulares recheados de funções revolucionaram diversas industrias ligadas ao 

entretenimento e serviços .  

A influencia dos novos meios no comportamento humano se reflete na mudança dos padrões 

de comunicação . Computadores ligados à Internet e telefones celulares alteraram 

sensivelmente o modo de se comunicar tanto no universo pessoal quanto no corporativo . A 

comunicação baseada em texto (e-mail , mensagens de texto SMS , chats ) é mais rápida , 

carrega informações mais ricas e é consideravelmente mais barata do que os meos tradicionais, 

como o telefone ou correio impresso . 



 

 

 

 

A tecnologia sem duvida influencia os valores da sociedade, ao mudar expectativas e realidades. 

Por outro lado , há também os valores que influenciam o desenvolvimento e a implementação 

de tecnologias . 

Há basicamente três grandes valores conhecidos que influenciam e são influenciados pela 

tecnologia : a visão de mundo mecanicista , a eficiência , e o progresso social . 

Visão do Mundo Mecanicista 

A visão de mundo mecanicista significa ver o universo como um conjunto de partes menores , 

como uma maquina , que podem ser analisadas e entendidas individualmente .Trata-se 

certamente de um reducionismo perigoso , já pouco comum nos dias atuais. 

Valor da Eficiência  

O valor da eficiência , antes aplicado às maquinas , é atualmente aplicado a todos os aspectos 

da sociedade, de modo que cada elemento (pessoa individual , organização , ou grupos maiores) 

atinja o máximo possível de sua performance , resultado ou habilidade . 

Valor do Progresso Social  

O valor do progresso social baseia – se na crença de que a sociedade possa progredir , e que 

isso é benéfico . Antes da revolução industrial , no entanto , era comum acreditar que o 

movimento social estava sujeito a períodos cíclicos , que regiam também a Historia e o Universo 

.Certamente o fundamento dessa ideia era o caráter cíclico das estações do ano , que regia 

consistentemente a economia agrária e os costumes . 

Oque é preciso ter em conta , de todo modo , é que os avanços tecnológicos não são neutros em 

termos éticos e políticos . Cientistas e investidores de tecnologias são seres humanos , com 

posições e valores singulares que não são deixados de lado na tomanda de decisões e na resposta 

às demandas tecnológicas da sociedade . 

“Vivenciamos hoje a Revolução Tecnológica da Informática, com o desenvolvimento 

exponencial da micro eletrônica, computadores popularizados na sociedade, grande influência 

da mídia, telecomunicações por satélite e uso da Internet. Há enorme aceleração da 

produtividade e da globalização de base financeira. Por outro lado, ocorre crescente desemprego 

por razões estruturais propiciadas pelas mudanças tecnológicas, com crescimento da pobreza e 

da miséria em contraste com grandes realizações científicas e com o poderio das grandes 



 

 

 

 

empresas transnacionais. Ocorre o colapso do socialismo realmente existente. Novas formas de 

política envolvem a luta de minorias, contra as armas nucleares ou contra a poluição. As 

organizações não-governamentais proliferam. Surge, no limite na tecnologia, a questão da 

poluição global da atmosfera: o inverno nuclear, o buraco da camada de ozônio e o efeito estufa. 

Há quem fale no fim da ciência’’(Hogan, 1997). 

A enorme penetração da tecnologia na sociedade atual resulta, assim, de uma sociedade mais 

aberta, de sistemas tecnológicos mais complexos e de uma dependência maior dos sistemas de 

informação e comunicação. Por exemplo, a informática marca sua presença na sociedade atual, 

a ponto de se imaginar impossível, hoje, uma sociedade sem a tecnologia da informação. 

Podemos constatar facilmente que a sociedade atual está sujeita a constantes transformações 

provocadas principalmente pela introdução de tecnologias de informação emergentes que 

mudam também a forma como lidamos com o conhecimento e formas de produção científica. 

Ocorre que alguns indivíduos se adaptam melhor e mais rapidamente às mudanças tecnológicas; 

outros indivíduos se adaptam, mas não de forma tão rápida e temos ainda aqueles que não 

conseguem se adaptar, o que gera um certo "stress". Na realidade, esse "stress" provocado pela 

tecnologia não está na falta de capacidade do ser humano em se adequar às mudanças e sim, na 

má estruturação e disseminação da tecnologia na sociedade, tanto pelos governos quanto pela 

sociedade civil, notadamente pela falta de uma abordagem sistêmica e estratégica. Por exemplo, 

a tecnologia da informação representa um recurso e um instrumento de pesquisa e de renovação 

acadêmica, que beneficia professores, pesquisadores e alunos e apropria sociedade. Com o 

advento da Internet houve um avanço significativo principalmente no que se refere a 

disponibilização e recuperação de informações, entretanto, ainda hoje convivemos com um alto 

índice de exclusão digital, com a falta de planejamento no desenvolvimento de novas 

tecnologias e disseminação do conhecimento, entre outros problemas. 

O desenvolvimento tecnológico acelerou especialmente depois da globalização, adquirindo 

grande importância não só para aos indivíduos, mas, também, para as sociedades em geral. 

Estão acontecendo mudanças radicais induzidas pelo desenvolvimento de novas tecnologias, 

nos mais diversos campos do conhecimento, o que tem aguçado o senso crítico do uso da 

própria tecnologia pela sociedade. Esse contínuo avanço tecnológico modifica a todo o 

momento os aspectos econÃ´micos, sociais e o próprio estilo de vida das pessoas na sociedade. 



 

 

 

 

 

“tudo oque está ao redor do seu humano hoje , é ligado diretamente a tecnologia , tudo oque 

usamos no nosso dia a dia , esta ligado com algum tipo de meio tecnologico , porém , muitas 

pessoas ainda estão com um meio de pensar atrasado.’’ 

 

  

  

 

  

http://3.bp.blogspot.com/-KVJOOw9MNNo/TZnfGS_07WI/AAAAAAAAAJs/dF6EPfS6SKE/s1600/estrutura-e-superestrutura-da-sociedade.jpg


 

 

 

 

2.1 – OS PAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS TECNOLOGICAMENTE 

Ao redor do mundo vamos encontrar todo tipo de cultura e cada um dos países se destacam por 

um motivo em especial. Existem aqueles que recebem destaque pela culinária, pela música, 

pela moda e tantos outros motivos. Da mesma forma existem aqueles que se destacam pelo 

investimento na tecnologia que é algo tão importante no mundo inteiro nos dias de hoje e o que 

movimenta as nossas vidas atualmente. Através de uma pesquisa, destacamos mais abaixo 

alguns países que são considerados os mais tecnológicos do mundo. Esse título não é algo 

oficial, mas tem como base os feitos e descobertas para o mundo. 

Japão 

O Japão é o pais asiático que mais investe em tecnologia e o reconhecidamente mais tecnológico 

do mundo. Por lá você encontrará as mais diversas indústrias de destaque como as de 

automóvel, eletrônica e robótica.  Este último ramo já fez inclusive que o país fosse vencedor 

de diversos prêmios Nobel na área de ciência. Hoje o Japão é o país com maior número 

de EMPRESAS voltadas para a tecnologia e onde estão sediadas as maiores empresas do ramo. 

O mercado tecnológico do Japão é um dos mais procurados do mundo e os produtos japoneses 

já sãos amplamente distribuídos ao redor do mundo. A sua produção hoje já é considerada mais 

que avançada por ser o país com maior número de robots utilizados nas produções industriais. 

 

Estados Unidos 

Os Estados Unidos até pouco tempo atrás não tinha tanto destaque no setor tecnológico. Seus 

projetos e desenvolvimentos sempre foram grandiosos, mas o país sempre se encontrou abaixo 

de governos muito menores e até menos desenvolvidos. Hoje o governo norte americano tem 

um investimento anual de 7 bilhões de dólares somente para as áreas de ciência e tecnologia. 

Foi exatamente esse tipo de investimento que fez com que os Estados Unidos ganhassem um 
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reconhecimento mundial no desenvolvimento industrial das duas áreas citadas mais acima. O 

investimento na ciência e na tecnologia fez também com que a tecnologia espacial ganhasse um 

destaque considerável no país e fizesse com que isso refletisse no mundo.  Além destes vamos 

ver também um grande desenvolvimento de fundamentos bem essenciais nas áreas da 

computação e da biotecnologia. 

 

Suécia 

Este é outro exemplo de um país que cresceu consideravelmente nos últimos anos no setor de 

tecnologia. Hoje o governo da Suécia investe 4% do seu produto interno bruto somente em 

atividades voltadas para pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Muitos estudos de outros 

países são feitos na Suécia devido a grandiosidade de seus laboratórios e profissionais. Se a sua 

área de estudo é voltada para a tecnologia, invista na Suécia que com certeza trará muito mais 

valor ao seu currículo profissional. Este país também lidera o ranking na Europa, sendo o país 

com o maior número de trabalhos científicos publicados per capita. Como a economia da Suécia 

é completamente socialista, o governo passou a ter um grande interesse sobre a tecnologia e os 

temas abordados por estudos científicos tanto de seus nativos como outros vindos de diversos 

países ao redor do mundo. 
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Singapura 

A Singapura sempre teve um certo destaque mundial quando o assunto foi tecnologia. Hoje 

podemos dizer que esse país ocupa uma posição de destaque neste setor estando entre os países 

mais competitivos e com ideias mais inovadoras no ramo tecnológico. 

Esse CRESCIMENTO também não partiu do nada, já que o governo investe em empresas e a 

economia faz com que estas se mantenham estabelecidas no comércio tecnológico mundial. O 

governo do país também tem um fundo de reserva com 1,35 milhões de dólares que são 

destinados a ajudar todos os órgãos do setor público e privado que se destinem a realizar 

pesquisa e desenvolvimento de forma que o país avance tecnologicamente e ganhe mais 

destaque mundial nesse setor. 
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Reino Unido 

Foi no Reino Unido que a industrialização começou e de certa forma a tecnologia. Podemos 

contar como descobertas dessa nação o hidrogênio, a locomotiva, o moto a jato, o motor 

elétrico, a lâmpada incandescente entre tantas outras invenções que deixam o país com um 

elevado e invejável currículo no setor. Todos esses feitos levaram de certa forma o mundo a 

trabalhar de forma diferente então não poderíamos de dar destaque ao Reino Unido nessa nossa 

lista. Apesar de muito tempo ter passado após todas essas criações que citamos, ainda existe 

um grande investimento do governo voltado para o setor tecnológico, visando novidades para 

o futuro. Hoje, de todo o orçamento da nação, cerca de 4,6 bilhões de libras são voltados apenas 

para a tecnologia. Este setor também é um dos mais desenvolvidos do país e tem grande 

destaque no mundo inteiro. 

 

Coréia do Sul 

Para este país vamos destacar principalmente a sua contribuição para a eletrônica, a construção 

de automóveis e de navios, a maquinaria e também a robótica. O Robô mais popular do mundo, 

o Hubo, é uma criação desse país que tem como objetivo futuro disponibilizar mais robôs com 

tal eficiência e que alguma forma contribuam para a sociedade avançar. O maior destaque do 

avanço tecnológico da Coréia do Sul é a internet. A velocidade da internet banda larga coreana 

é praticamente 3 vezes mais rápida do que a americana. Nesse país o investimento  do governo 

para a tecnologia também conta muito, já que eles tem um valor de apoio financeiro ao setor de 

3,36% do produto interno bruto. Além disso, o governo ainda apoia descobertas e projetos de 

jovens que se aventuram pela tecnologia. Esse fator fez com que jovens do mundo inteiro 

competissem em feiras tecnológicas promovidas todos os anos. Aqui no Brasil já tivemos 

grandes representantes e vencedores e tal feira. 
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2.2 - AS MUDANÇAS CAUSADAS PELA TECNOLOGIA 

Vivemos atualmente no na era da tecnologia. O MUNDO passou por grande desenvolvimento 

e transformação tecnológica nos últimos 50 (cinquenta) anos, onde muita coisa foi modificada 

na vida dos seres humanos. A tecnologia causou mudanças significativas em nossas vidas, pois 

ela está presente em praticamente todos os processos da vida do ser humano: a tecnologia está 

nas escolas, está nos escritórios, está no campo nas lavouras e na produção de alimentos e etc.. 

A tecnologia oferece para as pessoas: mais agilidade, conforto e eficiência na realização dos 

processos. Com o advento da tecnologia muitos processos foram modificados na vida do ser 

humano: as comunicações (advento do telefone, do telefone celular, dos computadores, etc.), 

as atividades realizadas em casa (lavar roupas, lavar louças, cozinhar, etc.), o ensino nas escolas 

e faculdades (implantação do computador, do tablet, por exemplo), no entretenimento 

(desenvolvimento da televisão, aparelhos de som, computadores.), na indústria (surgimento de 

máquinas que intensificam a produção), nos negócios (aparelhos que facilitam a comunicação 

– exemplo: realização de conferências com pessoas em locais diferentes). 

O avanço tecnológico exige que as pessoas façam a sua adesão aos processos mesmo que 

involuntariamente, pois o avanço tecnológico gerou a aceleração de processos, o que resulta em 

ganho real de tempo. Os aparelhos tecnológicos são considerados essenciais para as pessoas, 

passando a ser utilitários do nosso dia a dia, tirando aquela antiga visão que era um luxo ter 

esses aparelhos em sua residência. Por isso, quem faz uso de processos defasados tecnológicos, 

principalmente as empresas, ficam fadadas ao fracasso, pois estarão competindo com 

ferramentas diferentes, o que gera perda de tempo, e no mundo capitalista em que vivemos, 

tempo é dinheiro. A tecnologia está ajudando bastante os seres humanos, pois a tecnologia vem 

dando oportunidades de novos campos de trabalho, porém para aquelas pessoas que não 

possuem o nível de estudo adequado, a tecnologia pode se tornar algo negativo, pois devido ao 

desenvolvimento de maquinas e equipamentos modernos para desenvolver alguns tipos de 

atividades, a mão de obra está sendo gradativamente substituída. 

 

 

 

As Mudanças da Tecnologia no Comportamento Humano 
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A tecnologia tem causado inúmeras mudanças na vida dos seres humanos, inclusive na forma 

de comportamento. Com o avançar tecnológico, a comunicação entre os seres humanos mudou 

de forma considerável. É notório que a tecnologia adentrou na vida das pessoas, gerando formas 

de entretenimento que não existiam antes, exemplo: televisão, computadores, vídeo games e 

etc.. Esses aparelhos causaram grandes mudanças comportamentais nos seres humanos. Nós 

vivemos na era da informação, e a tecnologia, através de mecanismos como a internet nos supre 

de forma maravilhosa, a nossa necessidade de informação. Porém para nos atualizarmos 

acabamos perdendo o convívio social que era tão natural e existia em tempos antigos. 

Antigamente, a comunicação entre as pessoas tinha mais calor humano, as pessoas conversavam 

muito mais, hoje em dia, muito do tempo que era gasto com conversas entre as pessoas e 

parentes, hoje é gasto a frente da televisão e do computador. A criação da internet trouxe novas 

formas de comunicação: Msn, Twitter, Facebook, Orkut, e muitos outras plataformas. E essas 

formas de comunicação, favorece a esse tipo de comportamento, que tenham um menor contato 

entre as pessoas, o que cria seres humanos mais egoístas e mais fechados com relação aos 

outros. Nós precisamos tomar cuidado, para que as novas tecnologias sejam usadas apenas 

como uma necessidade do nosso ser, e não como um vicio, onde passamos mais tempo em 

nossos computadores, vivendo de relacionamentos virtuais e perdendo a característica natural 

do seu humano, que é o convívio social. 

 

As Mudanças da Tecnologia nas Atividades do Dia a Dia 

A tecnologia ajudou de forma considerável as donas de casa e os trabalhadores domésticos, 

diminuindo a execução do trabalho braçal, ajudando a essas pessoas a ganharem tempo na 

execução de suas tarefas. Antigamente, atividades como lavar roupa, lavar louças, cozinhar, 

cortar legumes e etc. eram muito mais trabalhosas. Hoje, com o desenvolvimento tecnológico, 

surgiram maquinas que fazem todo esse trabalho pelas pessoas, exemplos: maquinas de lavar 

roupas, maquina de secar roupas, maquina de lavar louças, aparelhos de micro ondas, 

aspiradores de pós, etc.. Bastando que nós façamos apenas a programação do equipamento 

conforme as nossas necessidades, que ele fará todo o trabalho pela gente, diminuindo de forma 

considerável o trabalho braçal. 

 



 

 

 

 

As Mudanças da Tecnologia na Educação 

A educação, atualmente, está cercada de meios tecnológicos – exemplos: computadores, vídeos, 

data show, internet, vídeo conferencias e tablets. As escolas que não oferecem a seus alunos, 

estas ferramentas que são tão uteis ao ensino e a preparação pessoal e profissional do estudante, 

acabam não cumprindo plenamente o seu papel de disponibilizar o conhecimento de forma 

atualizada. A tecnologia causou uma transformação no ensino a distância. Hoje em dia, existem 

formas de ensino a distância, que inclusive são reconhecidas pelo Ministério de Educação, 

sendo consideradas como válidos os seus diplomas. Essa forma de ensino é oriunda do 

desenvolvimento da tecnologia, pois o aluno estuda em sua casa através da internet, assistindo 

vídeos e acompanhando os materiais desenvolvidos pelos professores, tendo apenas as provas 

sendo realizadas de maneira presencial. A grande questão do uso da tecnologia no meio 

educacional é a distribuição desta tecnologia. A distribuição dos meios tecnológicos no meio 

educacional, ainda é um tema polemico principalmente na questão social, pois o uso dos meios 

tecnológicos aumenta ainda mais as diferenças entre o ensino privado e o ensino publico, pois 

como as escolas particulares adotam a tecnologia e a cada ano que passam incrementam esse 

uso como um diferencial perante as outras escolas, enquanto que as escolas publicas na maioria 

das vezes não conseguem acompanhar as escolas particulares, o que gera uma grande 

discrepância entre os dois tipos de escola. 

 

As Mudanças da Tecnologia no Mercado de Trabalho 

Atualmente, existe a necessidade dos profissionais, além dos conhecimentos técnicos e de se 

especializarem através de cursos de nível superior, de pós graduação, etc., necessitam ter bons 

conhecimentos de informática e de tecnologia para se manterem sempre atualizados no mercado 

de trabalho. O mercado de trabalho tem a plena consciência que não adianta apenas ter bons 

conhecimentos da sua área profissional. É preciso que o trabalhador tenha conhecimentos de 

informática, pois para utilizar os conhecimentos adquiridos com plena utilização das 

ferramentas, pois os processos estão praticamente todos informatizados. 

 

 



 

 

 

 

As Mudanças Tecnológicas Nas Empresas 

No mundo globalizado, onde vivemos a era da tecnologia, as empresas que desejam ser manter 

competitivas no mercado e permanecerem vivas e produtivas, precisam implantar e fazer uso 

dos meios tecnológicos existentes e que vão sendo desenvolvidos e implantados a cada instante. 

O uso dos meios tecnológicos ajudam as empresas a trabalharem a redução dos seus custos, 

seja nos processos administrativos ou nos processos produtivos. Por isso é fundamental que os 

funcionários estejam interligados com o meio e o mercado de trabalho, e estejam preparados e 

atualizados em seus conhecimentos de informática para que possam estar inseridos nas 

tecnologias usadas pela empresa e não serem alijados do mercado de trabalho. 

 

  



 

 

 

 

CAPÍTULO III – O PODER DA TECNOLOGIA 

 

3.0 - O MAU USO DA TECNOLOGIA 

 

Hoje temos máquinas que substituem a maioria do trabalho braçal. O maquinário que temos 

que lidar não nos exige esforço sobre-humano e nossa jornada está reduzida (teoricamente) a 8 

horas diárias. No entanto é cada vez mais comum um afastamento por L.E.R. (Lesão por 

Esforço Repetitivo) ou stress. 

Nós criamos máquinas que nos fizeram produzir mais em menos tempo. Nos esforçamos todos 

os dias para ganhar tempo e, infelizmente, utilizamos esse tempo para trabalhar ainda mais. 

Hoje temos diversas doenças ou síndromes que estão diretamente (e equivocadamente) 

associadas a tecnologia. Mas é o seu mau uso que acarreta em problemas. 

 

L.E.R -  Para quem trabalha com computadores, sua maior incidência é nas mãos, antebraços 

e ombros. Na grande maioria das vezes é causado por má postura e uso inadequado de móveis, 

assim como os fatores ergonômicos dos mesmos. 

O computador corretamente utilizado, deve estar numa posição tal que o braço do utilizador 

forme um ângulo de 90 graus com o antebraço ao digitar no teclado. As mãos não devem estar 

apoiadas na mesa e o ombro deve estar relaxado. Ao elevar o ombro para que as mãos alcancem 

o teclado, cria-se tensão no trapézio comprimindo um importante nervo que sai do pescoço e 

percorre o braço, podendo causar inflamação e dor (muita dor). 

 

STRESS -  O uso contínuo do computador sem pausas para descanso, associado ao ritmo 

acelerado da prática diária assim como a forma de trabalho “multi-tarefa”, muito comum no 

meio informático, é uma potencial causa de stress no trabalho. É aconselhável levantar-se 

periodicamente e esticar o corpo, fazer alguns exercícios, distrair-se, beber uma água, ver o 

sol. Qualquer pretexto para abandonar o computador por 5 minutos é bom o suficiente para ser 

estimulado.  



 

 

 

 

 

VARISES - e problemas circulatórios . Muito tempo sentado (ou de pé) faz com que o sangue 

tenha mais trabalho para percorrer o caminho normal dentro do corpo, além de concentrá-lo nas 

pernas por muito tempo. Isso pode acarretar desde simples varises ou casos mais graves. O 

conselho para o stress também vale para esse parágrafo, além de uns exercícios no ambiente 

de trabalho. Ao chegar em casa, é bom passar um tempo literalmente com os pés para cima. 

 

PROBLEMAS DE VISÃO - Os monitores CRT são piores que a televisão por dois motivos 

claros: sua resolução é maior e suas imagens mais estáticas por mais tempo faz com que os 

olhos percebam mais claramente a taxa de atualização da tela; e além disso estamos muito 

próximos a ele, ficando mais expostos. Regular o seu monitor para uma frequência acima de 

75Hz, equilibrar cor, brilho e contraste para que não seja necessário forçar a vista para ler, dar 

um descanso periódico são alguns conselhos para manter a saúde visual. 

 

O EREMITA - Não é bem uma doença, mas um mal que atinge principalmente os workaholics 

e adolescentes. Passar muito tempo com o computador, fazê-lo o centro de sua vida é uma 

atitude que pode parecer muito prática , mas em muitos momentos pode sinalizar uma tendência 

ao isolamento. O convívio social é importante tanto na sua vida pessoal quanto profissional. 

Um happy hour com os amigos, um cinema com a namorada, passear com o cachoro no parque 

são atitudes saudáveis e que não vão tirá-lo de suas obrigações.  

 

Está já comprovado que os equipamentos tecnológicos comprometem o sono e o descanso 

necessário que o corpo e a mente precisam. Segundo recente estudo do Centro de Pesquisa em 

Iluminação (LRC), no Rensselaer Polytechnic Institute, em Nova York, a exposição de duas 

horas em frente a dispositivos eletrônicos provoca a supressão da melatonina em cerca de 23%, 

podendo atrasar a hora de dormir, principalmente, em adolescentes. Isto acontece devido a 

exposição à luz, sobretudo, a de curto comprimento de onda, que pode retardar ou mesmo 

interromper a produção noturna deste hormônio, produzido durante a noite e em condições de 

escuridão.  



 

 

 

 

De acordo com a Consultora do Sono da Duoflex, Renata Federighi, ainda que, nos dias atuais, 

seja indispensável trabalhar e se comunicar por meios eletrônicos, é importante que o indivíduo 

tenha disciplina quanto a utilização destes dispositivos, a fim de que o descanso noturno não 

seja comprometido. “Manter o quarto escuro e silencioso, fazer refeições leves antes de dormir, 

realizar atividades físicas regulares, manter a postura correta, com ajuda de travesseiros 

adequados ao seu gosto e biótipo e, claro, evitar o uso de aparelhos eletrônicos, pelo menos, 

algumas horas antes de dormir, colaboram para que o corpo comece a se preparar para o sono 

e que o descanso seja realmente reparador” 

A especialista ressalta ainda quanto à importância de um sono de qualidade, que precisa passar 

por todas as fases necessárias para que o corpo recupere as energias do dia. “Para que isso 

ocorra, é necessário que todas as fases do sono sejam vividas completamente, desde o estágio 

mais leve, quando a melatonina é produzida, até as fases mais profundas”. Em contrapartida, as 

noites mal dormidas podem trazer diversas consequências ao indivíduo. Em curto prazo, por 

exemplo, causa cansaço, sonolência durante o dia, alterações repentinas de humor, perda da 

memória de fatos recentes, comprometimento da criatividade e dificuldade de concentração. Já 

em longo prazo, pode comprometer o sistema imunológico e abrir as portas para o 

desenvolvimento do temido diabetes e de doenças cardiovasculares ou gastrointestinais, além 

de gerar a perda crônica da memória. 

 

3.1 - O PODER DAS TECNOLOGIAS: ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS 

Nas últimas décadas, têm-se acompanhado o incessante desenvolvimento das novas tecnologias 

e constata-se cada vez mais a influência dessas sobre a sociedade como todo. Especialmente, a 

tecnologia de redes eletrônicas que modifica profundamente o conceito de tempo e espaço. 

Assim, é possível morar em um lugar isolado e estar sempre ligado aos grandes centros de 

pesquisa, às grandes bibliotecas, aos colegas de profissão, a inúmeros serviços. Por outro lado, 

é possível utilizar a tecnologia para destruir o outro, para corromper e para invadir a intimidade 

do outro; ou, ainda, para fugir da realidade, e, nesse caso, o indivíduo pode desligar-se de tal 

forma que, em última instância, pode deixar de estudar, trabalhar, abandonar os valores 

familiares e envolver-se com determinados elementos capazes de levá-lo à morte. 



 

 

 

 

É inegável o encantamento pelas tecnologias porque se participa de uma interação muito mais 

intensa entre o real e o virtual. De tal forma, que o homem realmente se comunica, pois está 

conectado efetivamente com milhares de computadores- e ao mesmo tempo, a comunicação é 

virtual: ele permanece no seu espaço, em casa ou escritório, navega sem mover-se, traz dados 

que já estão prontos, conversa com pessoas que não conhece e que talvez nunca irá encontrar 

de fato. Assim, cada tecnologia modifica algumas dimensões da inter-relação com o mundo, da 

percepção da realidade e da interação com o tempo e o espaço. 

Dito de outro modo, cada inovação tecnológica bem sucedida modifica os padrões de lidar com 

a realidade anterior, muda o patamar de exigências do uso. A comprovação desse fato pode ser 

dada por meio de uma mudança significativa que vem acentuando-se nos últimos anos: a 

necessidade de o homem se comunicar através de sons, imagens e textos, integrando mensagens 

e tecnologias multimídia. Nessa ótica, a comunicação torna-se mais e mais sensorial, mais e 

mais multidimensional, mais e mais não linear. 

Com o aperfeiçoamento da realidade virtual, simulam-se todas as situações possíveis em 

relação ao uso dos sentidos e da intuição. Por outro lado, crescem os motivos de fascinação e 

de alienação com o mundo virtual. Pois essa forma de comunicação serve para reforçar a ela 

própria ou para alienar muito mais facilmente os que dela se utilizam. Uma vez que, de modo 

geral, há mais espaços para fugir, há muitas realidades virtuais para se viver sozinho. E, 

infelizmente, constata-se com uma freqüência alarmante que muitas pessoas fazem essa opção. 

Desenvolvem o que, modernamente, convencionou-se denominar de tecnofilia. Apego 

exagerado à técnica, em detrimento da realidade. Ação que se desenvolve nos indivíduos que 

não apenas se tornam escravos da tecnologia, mas que transferem a ela o poder de direcionar 

suas vidas. 

Há pessoas, especialmente, jovens que vêem no mundo virtual uma saída para seus problemas. 

A partir daí, passam a adotar comportamentos que não os seus, adotam uma identidade falsa e 

são manipulados por pessoas que estão ligados com o objetivo de desviá-los para o mundo do 

crime ou da prostituição, e até mesmo da morte como se vê noticiado com bastante freqüência. 

Além disso, mesmo quando os males vêm com menor intensidade, têm-se jovens alienados, 

viciados em tecnologia e que passam horas e horas diante da tela de um computador, jogando, 



 

 

 

 

navegando ou nas salas de bate-papo sem perceber que estão perdendo a grande oportunidade 

construir suas vidas de acordo com seus objetivos. 

Entretanto, percebe-se que pouco tem sido feito no sentido de redirecionar essa situação. As 

famílias deixam seus jovens a mercê da violência que o uso inadequado da tecnologia de redes 

pode desencadear e só busca uma saída quando o estrago já está feito. Mas que talvez pudesse 

ter sido evitado, se houvesse uma preocupação maior em orientar esse uso de forma positiva e 

não apenas a pressão para o domínio da técnica. Pois de modo geral quem não faz uso das novas 

tecnologias é visto na sociedade como inferior, incapaz de conviver com a modernidade. Logo, 

é preciso ter tudo e acessar a tudo para poder ser respeitado socialmente. 

Por outro lado, não se tem o objetivo de fazer apologia à tecnofobia e traçar uma lista 

interminável de males que podem ser provocados pelas tecnologias, pois essas devem estar a 

serviço do bem-estar social e do desenvolvimento pessoal, econômico dentre outros. Não é 

desejo encorajar ninguém a rejeitar os benefícios que a tecnologia traz para a vida humana. De 

fato, a aversão à tecnologia significa atraso cultural, forma de vida mais primitiva longe dos 

recursos da civilização, maior desperdício de tempo, menos possibilidade de acesso ao 

conhecimento sistematizado e, portanto, inadequação ao estágio de desenvolvimento atual. Mas 

é preciso repensar a importância que se tem dado a tais meios em detrimento da pessoa humana. 

É preciso reconhecer que a melhor tecnologia é a mente humana, infinitamente superior em 

complexidade ao melhor computador, porque pensa, relaciona, sente, intui e pode surpreender. 

Por isso o grande desafio da humanidade é com o próprio homem sua mente e seu corpo, 

integrando os sentidos, emoções e razão. Valorizando o sensorial, o emocional e o lógico. 

Desenvolvendo atitudes positivas, modos de perceber, sentir e comunicar-se de forma mais 

livre, rica e profunda. Essa atitude potencializará ainda mais a vida pessoal e comunitária, ao 

fazer um uso libertador dessas tecnologias maravilhosas e não um uso consumista, de fuga. 

Mas não se pode omitir que as tecnologias são pontes que abrem a mente para o mundo, que 

representam, medeiam o conhecimento do mundo. São diferentes formas de representação da 

realidade, de forma mais abstrata ou concreta, mais estática ou dinâmica, mais linear ou 

paralela, mas todas elas, combinadas, integradas, possibilitam uma melhor apreensão da 

realidade e o desenvolvimento de todas as potencialidades do indivíduo, dos diferentes tipos de 

inteligência, habilidades e atitudes. Ou seja, as tecnologias permitem mostrar várias formas de 



 

 

 

 

captar e mostrar o mesmo objeto, representando-o sob ângulos e meios diferentes: pelos 

movimentos, cenários, sons, integrando o racional e o afetivo, o dedutivo e o indutivo, o espaço 

e o tempo, o concreto e o abstrato. 

Portanto, hoje é preciso que o indivíduo tenha consciência que a busca do conhecimento ocorre 

num processo dialético, bem realizado, e que envolve muitos meios concretos para usufrui-lo. 

É preciso que ele saiba usar as tecnologias para tornar o seu dia-a-dia prazeroso, no qual se 

reconheça uma oportunidade de melhorar do ponto de vista pessoal e coletivo, do contrário, as 

tecnologias estarão a serviço da robotização e não da transformação para melhoria da vida em 

sociedade. Em outras palavras, é preciso encontrar o equilíbrio entre o uso da técnica e a 

valorização do ser humano, atitude fundamental para se usufruir de todos os benefícios que essa 

proporciona e ao mesmo tempo evitar os males inevitáveis que o uso inadequado traz . 

 

3.2 – A INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA NA VIDA DAS PESSOAS 

Televisão  

Cada vez mais pessoas dedicam seu tempo à televisão. É difícil até imaginar que alguém possa 

viver sem elas. Hoje é rara uma casa que não tenha uma tevê, mesmo em regiões pobres. 

Inclusive muitos pensam até em comprar uma antena parabólica para melhorar a recepção, 

deixando até mesmo faltar comida em casa. A televisão influencia em nossas vidas a partir do 

momento em que o expectador quer ter o mesmo vestido daquela atriz da novela das oito; 

quando ele é influenciado pelas propagandas de cerveja a consumi-la, pois ela o deixará mais 

bonito, mais alegre, que ela o fará conquistará todas as “gatinhas” que quiser; quando os jovens 

imitam as lutas e golpes de um desenho animado. Sem falar da alienação que ela traz, deixando 

o expectador frente à tevê por várias horas e fazendo-o esquecer até mesmo de suas obrigações 

(ou as deixando de lado).  

A televisão contribui para a má formação do indivíduo, pois faz com que o indivíduo se 

acostume a receber somente a informação vinda dela, que por muitas vezes é deturpada e 

persuasiva.  

 

Celular  



 

 

 

 

Este pequeno aparelhinho (que nem sempre foi pequeno assim) é o principal responsável pela 

eliminação das barreiras entre a comunicação entre pessoas. Não importa o lugar: desde que 

haja uma torre de celular, você pode tanto receber como fazer ligações de qualquer lugar do 

mundo. O Brasil está em 81° lugar em um ranking de 190 países que mede o uso dos telefones 

celulares , elaborado pela UNCTAD (Conferência das Nações Unidas para Comércio e 

Desenvolvimento). E o número de usuário tende a aumentar. Hoje é comum cada membro de 

uma família ter um celular, eliminando o uso de um telefone fixo. E seu uso pode chegar até ao 

absurdo: a fabricação de celulares para cachorros , confirmando assim sua dependência 

tecnológica. 

Seus benefícios são imensos: localizar uma pessoa, realizar algum trabalho à distância, 

armazenar uma infinidade de contatos e anotações pessoais, úteis no dia-a-dia. O problema é 

quando o celular é encarado como uma dependência, como se fosse uma droga que tem que ser 

utilizada constantemente.  

Internet  

A internet ganhou força no Brasil na década de 90. Na época, os meios de transmissão eram 

bem limitados, o que forçava uma página demorar até 15 minutos para ser aberta, pois, quando 

foi implementada, a velocidade máxima era de 4800 bps (uma conexão discada, tida como lenta 

nos dias atuais, possui velocidade de 56 Kbps). Mas isso não impediu a internet de se 

popularizar entre as pessoas. Os sites de notícias se tornaram pioneiros, surgindo logo após sites 

de compras, pesquisa e entretenimento. Em 1999, mais de 5 milhões de usuários tinham acesso 

à grande rede e, segundo o relatório da ONU , a quantidade de usuários totaliza em 14,3 milhões. 

Isso mostra que, a cada dia que se passa, o uso da internet é inevitável, tanto para estudar como 

trabalhar e se divertir.  

Há vários benefícios, nos quais podemos citar: - Acessar informações de diversos tipos, em 

tempo real 

- Permite o desenvolvimento de novos modos de comunicação e de relacionamento, através de 

ferramentas como MSN e Orkut. 

- Ajuda na aprendizagem e na difusão de conhecimentos 



 

 

 

 

- Favorece o desenvolvimento da economia, surgindo novas profissões e criando novos 

mercados. 

A internet alterou significativamente o cotidiano das pessoas, que agora podem usá-la internet 

para checar os saldos no banco, fazer compras e até mesmo fazer cursos de pós-graduação à 

distância.  

Mas, assim como o celular, a Internet pode gerar um efeito negativo sobre seu usuário, podendo 

causar o que se chama de “Dependência da Internet”. Ela se caracteriza como uma perda de 

controle e desconforto emocional causado pela falta de uso da Internet. Muitos que passam 

horas frente ao navegador Web tendem a utilizá-la para aliviar a depressão e melhorar a tensão, 

além de serem ferramentas que causam prazer e conforto. Aqueles que usam a Internet para se 

comunicar e conhecer novas pessoas podem ter como consequências fora do mundo virtual a 

timidez e a baixa confiança.  

A superexposição de informações das pessoas levou à falta de privacidade das mesmas e ao 

aumento do número de crimes, já que todos os dados de uma pessoa podem ser acessados com 

um clique. Criminosos usam esses dados para fazer ameaças e param em troca de dinheiro. 

Casos de exposição de fotos eróticas são cada vez mais comuns. 

Moda  

 Moda também é tecnologia. E esta se torna um acessório cada vez mais explorado pelos 

designers, estilistas e também cientistas. Vários são os objetivos: criar roupas que respeitem os 

contornos do corpo, melhorar a elasticidade, trazer maior conforto, que não amassem ou até 

que possam ser usadas em mais de uma ocasião, como uma roupa de ginástica que pode ser 

usada no trabalho, apenas sobrepondo outras peças. Para isso são empregadas diversas 

tecnologias, como novas formas de se fazer tecidos (o elastano, por exemplo, faz com que a 

roupa não precise ser passada) e cores diferentes. Nos Estados Unidos, cientistas usam a 

nanotecnologia para criar peças de roupas resistentes ao suor e a sujeira, que podem ser muito 

úteis no setor de esportes e setor militar . São cada vez mais comuns encontrarmos eventos 

como o Ubiquitous Fashionable Computer Fashion Show, que ocorre na Coréia, trazendo 

novidades no mínimo curiosas, como blusas com MP3 embutido, calças jeans com bolso 

adaptado para guardar IPods, entre outras.  

 



 

 

 

 

 

 

Tecnologia que Destrói 

Não se pode falar sobre a tecnologia no cotidiano sem falar dos principais agentes de sua 

evolução: as guerras e conflitos. Foi nos períodos que antecediam as guerras que a tecnologia 

deu grandes saltos, pois é sabido que, para conquistar a vitória, o parque tecnológico deve ser 

o mais potente possível. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, muitos consideram que as 

armas eram muito avançadas para sua época. E evoluíram ao ponto de se utilizar componentes 

químicos para aniquilar os inimigos, como o famoso Agente Laranja utilizado na Guerra do 

Vietnã, que derrubava as folhas das árvores, deixando os soldados desprotegidos, e o Gás 

Cianídrico, utilizado pelos nazistas no extermínio dos judeus. E não somente os armamentos 

evoluíram. Novos tipos de comida surgiram em situações de conflito, como a soja pronta. Mas 

os equipamentos tecnológicos também ajudam a desvendar crimes. O caso mais recente e que 

foi largamente noticiado nos sistemas de televisão foi o da menina Isabella Nardoni, que morreu 

após cair do sexto andar de um apartamento. O luminol, reagente que emite uma luz 

fosforescente que identifica a presença de sangue mesmo lavado, e o Crimescope, que identifica 

materiais orgânicos, como pêlos, são provas concretas de que o avanço da tecnologia é essencial 

para concluir investigações criminais.  

Tecnologia que Forma Cidadãos 

A área da educação sofreu uma profunda mudança com o avanço da informática. Agora temos 

muita informação disponível, vindos de diversos meios. Sites, lousa digital, CD-ROM e jogos 

educativos tornaram-se aliados do professor na busca por conhecimento. Surgiram novas 

formas de ensinar e de aprender um determinado assunto, o que fez com que os professores se 

atualizassem e dominassem o uso das novas ferramentas. Mas a adaptação a essas mudanças 

requerem tempo e dedicação, e ainda sofre muita resistência por parte dos profissionais, que 

ainda vêem a tecnologia como inimiga ao seu emprego. Deve-se lembrar aos educadores de que 

o livro didático, a fala humana e o quadro negro ainda são importantes no processo de educação, 

mas que eles não podem se limitar a apenas ao uso deles.  

É necessário expandir limites. A aprendizagem à distância já é uma realidade, tendo em vista o 

corre-corre cotidiano das pessoas, que não encontram mais tempo para realizar tarefas que não 



 

 

 

 

sejam as do seu emprego. E-books (livros digitais) estão sendo largamente usado por alunos, 

devido a sua portabilidade e a sua facilidade de aquisição. Softwares que testam conhecimentos, 

que realizam simulados e testes de inteligência são cada vez mais comuns, e a busca por esses 

tipos de ferramentas têm aumentado. 

Se a escola não puder se reinventar e tornar-se um ambiente que favoreça ao novo tipo de 

aprendizado, infelizmente ela corre o risco de não sobreviver. Somente serão bem sucedidos as 

instituições mais flexíveis.  

 

  



 

 

 

 

CONCLUSÃO 

A tecnologia sem duvida influencia o mundo inteiro com tamanha sua capacidade. Os avanços 

constituem as ferramentas que cada dia mais fazem parte do dia dia das pessoas. 

A tecnologia tem um ótimo lado positivo ,como um exemplo a internet que vem  beneficiando 

muitas vidas , na educação , no trabalho , na medicina entre muitos outros meios beneficiados. 

Com isso o mundo tende a ganhar e perder ao mesmo tempo , com seus lados negativos da 

tecnologia, também como o desemprego , perda de cultura , os humanos tornando-se mais 

individuais  e etc . 

Esse negativismo vai desaparecer assim que o mercado for nivelado por cima. No entanto 

muitas pessoas ficarão sem seus empregos de forma definitiva.  

A saúde das pessoas so tende a piorar com o uso inadequado da tecnologia , desenvolvendo 

doenças .E também com a rede social a divulgação de fotos e fatos prejudicam a vida de muitos 

adolescentes , trazendo até a morte . 

Mas sem a tecnologia de hoje , os humanos não conseguiriam viver ,ela já se infiltrou de tal 

forma na vida dos humanos que seria impossível tira-lá , pois ela é muito importante para que 

a vida continue . 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho visa reunir informações a fim de contribuir com uma questão importante. Os 

estádios e os aeroportos que servirão de base para a Copa do mundo de 2014, vêm sendo 

discutido há algum tempo. O motivo das calorosas discussões é o atraso que tiveram as obras, 

apenas 20% das obras prometidas foram concluídas. Para nós, brasileiros, é uma vergonha o 

governo gastar tanto dinheiro com um evento como este em nosso país, sendo que o país não 

tem saúde, educação e infra-estrutura necessária para nós brasileiros. Visto que este evento é o 

maior evento futebolístico do mundo, prestes a acorrer em nosso país. Além disso, o futebol 

representa um símbolo cultural muito forte. Para a minha pessoa, um assunto de muito interesse, 

visto que pratico este esporte no qual sou apaixonado, mas irei assistir a essa copa com um 

grande aperto no peito, pois sabemos o quanto o nosso povo sofre neste país, sem educação e 

saúde. E o governo ainda acha certo investir nessa copa. E, além disso, a “nossa” copa está 

sendo uma das mais caras, foram 25,6 bilhões de reais gastos em infra-estrutura e estádios. 

Apresento este trabalho, com o objetivo de me aprofundar na questão de mostrar sobre a história 

da copa do mundo e também mostrar a copa do mundo aqui no Brasil. 
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CAPÍTULO I: HISTÓRIA DA COPA DO MUNDO DA FIFA 

A Copa do Mundo da FIFA é um torneio de futebol disputado a cada quatro anos em um país 

sede escolhido previamente. Sua primeira edição foi no Uruguai em 1930, tendo o anfitrião 

como campeão. Em 78 anos, apenas duas edições não foram disputadas... 1942 e 1946 devido 

aos estragos feitos pela II Guerra Mundial. 

Oito equipes já venceram o torneio: Brasil, Itália, Alemanha, Argentina, Uruguai, Espanha, 

França e Inglaterra. É hoje, juntamente com os Jogos Olímpicos, o maior evento esportivo da 

Terra. 

16 países já sediaram a Copa: Uruguai, Itália, França, Brasil, Suíça, Suécia, Chile, Inglaterra, 

México, Alemanha, Argentina, Espanha, Estados Unidos, África do Sul, Coréia do Sul e Japão. 

E nesse ano ocorrera mai uma Copa do Mundo aqui no Brasil.  

O sonho de um campeonato mundial vem de muito antes, desde o primeiro amistoso 

internacional disputado em 30 de Novembro de 1872, em Glasgow, na Escócia. Um 0x0 entre 

os locais e a Inglaterra. Por causa do aumento de adeptos no final do século XIX, o esporte foi 

introduzido como esporte de demonstração nas Olimpíadas em 1900 e assim foi em 1904 e 

1906, até que se tornou esporte oficial em 1908. 

A FIFA em 1914 reconheceu o torneio olímpico como competição mundial e passou a organizá-

lo... sendo que a primeira disputa oficial foi nos Jogos de 1924, com o Uruguai vencendo e 

repetindo a dose em 1928. Foi então que em 28 de Maio de 1928, a FIFA decidiu criar um 

campeonato mundial, a Copa do Mundo, e para celebrar o centenário da independência uruguaia 

e seu bicampeonato olímpico, escolheu o país como sede de sua primeira edição em 1930. 

 

1.1 COPA DO MUNDO NA CULTURA POPULAR 

Além de vários documentários e até mesmo um filme oficial da Copa do Mundo produzido 

pela FIFA por cada edição desde 1954, o Mundial também inspirou o documentário britânico 

The Game of Their Lives (2002), sobre os sete membros sobreviventes da seleção norte-

coreana que disputou a Copa de 1966, onde eliminaram a Itália, o filme alemão O Milagre de 

Berna (2003), que revive a conquista da Alemanha Ocidental em 1954, e o filme estadunidense 

Duelo de Campeões (2005), que descreve a vitória da seleção dos Estados 
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Unidos em1950 contra a Inglaterra. A Copa do Mundo também foi cenário para filmes como A 

Copa (1999), A Van (1996), A Bola da Vez(2006), Les Collègues (1999), entre outros. Por conta 

do Mundial de 2006, realizado na Alemanha, estudantes alemães fizeram um filme de 

animação, lançado poucas semanas antes do início da Copa e nomeado Helden 06. O filme 

possui personagens de Lego jogando uma partida de futebol. 

O impacto do Mundial sobre a música também é importante. Cada país tem um hino, que é 

tocado inúmeras vezes em referência à seleção nacional.  Vários álbuns musicais já foram 

lançados para a Copa do Mundo e desde a edição de 1962, o Mundial possui uma canção oficial, 

sendo que, a partir do Mundial de 1998, passou a contar também com um hino oficial. Algumas 

canções já foram inspiradas na Copa do Mundo, como é o caso de "Pra frente Brasil", criada 

para incentivar a seleção brasileira na Copa de 1970, e "Coup de Boule", criada após a cabeçada 

de Zidane em Materazzi na final do Mundial de 2006. 

 Muitos produtos são criados, produzidos e vendidos para cada edição da Copa do 

Mundo. Séries de selos do Mundial são emitidos em diferentes países e álbuns de 

figurinhas dos futebolistas e moedas comemorativas da Copa são criados, por exemplo. A Cada 

Mundial também é uma oportunidade de sair uma publicação oficial de um jogo 

eletrônico. World Cup Carnival, World Cup Italia '90, World Cup USA '94, World Cup 98, 2002 

FIFA World Cup, FIFA 06: Road to FIFA World Cup,2006 FIFA World Cup e 2010 FIFA 

World Cup South Africa são os jogos eletrônicos da Copa do Mundo licenciados pela FIFA. 

 

1.2 FUTEBOL NO BRASIL: CRESCIMENTO POPULAR 

A modalidade esportiva do futebol chegou ao Brasil no ano de 1885, trazida da Inglaterra por 

meio de jovens de classe alta, que formaram equipes elitistas em clubes brasileiros da época. 

Entretanto, após quase duas décadas, começaram a surgir equipes de futebol que não estavam 

inclusas no meio social da elite brasileira, ou seja, times de futebol começaram a ganhar força 

pela população brasileira e não apenas pela classe alta. Exemplos são a Ponte Preta (1900) e o 

Corinthians (1910). 

A razão do esporte alcançar rapidamente um grande sucesso nacional foi pelo fato da facilidade 

de ser praticado, tanto como no âmbito das regras, como no âmbito espacial e também de 

equipamentos. Ou seja, pode-se praticar o futebol em diversos ambientes e, além disso, os 
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materiais obrigatórios são simples. Todavia, essa teoria de popularização também deve ser 

combinada pelo contexto cultural brasileiro.  

Ao longo do século, a identificação que o povo brasileiro adquiriu com o esporte foi crescente, 

tornando-o um fenômeno social. O futebol atualmente representa o brasileiro e está presente 

pluralmente em nossas vidas. Músicas, filmes, peças de teatro, televisão, rádios, jornais, roupas 

são elementos que retratam a forte influência na vida dos brasileiros. 

A popularidade do futebol também pode ser expressa na fidelidade que os torcedores possuem 

aos seus times, podendo ser retratada desde o dia de seu nascimento. A cultura do brasileiro em 

dar um time de futebol quando uma criança nasce é muito comum, sendo que ao longo de toda 

a infância existe um processo de valores e hábitos positivos relacionados com a equipe de 

futebol que a família possui. 

O antropólogo Roberto DaMatta defende a hipótese de que o futebol é um fenômeno cultural 

brasileiro e afirma também que cada sociedade possui o “futebol que merece”, uma vez que o 

esporte é uma forma de expressão da sociedade brasileira, de extravasar características 

emocionais, como paixão, ódio, felicidade, tristeza, prazer, dor, fidelidade, resignação, 

coragem, fraqueza e outras. 

 

1.3 A PRIMEIRA COPA DO MUNDO 

Somente treze seleções participaram da primeira Copa do Mundo, sendo que sete eram da 

América do Sul (Uruguai, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Peru), quatro da Europa 

(Bélgica, França, Iugoslávia e Romênia) e duas da América do Norte (México e Estados 

Unidos). Muitas seleções européias desistiram de participar, pois a viagem pelo Oceano 

Atlântico era longa e cansativa. 

As primeiras duas partidas da história da copa do Mundo ocorreram de forma simultânea, sendo 

que os países vencedores foram a França e os Estados Unidos, que ganharam do México e da 

Bélgica, respectivamente. 

O país sede e também seleção favorita, Uruguai, ganhou da Argentina na final do torneio 

mundial, sendo que mais de 93.000 espectadores puderam acompanhar tal vitória. Ou seja, 

Uruguai tornou-se a primeira seleção a conquistar a primeira Copa do Mundo. 
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CAPÍTULO II: FIFA 

Com a popularização do futebol ao redor do mundo e sua crescente prática em diversos países, 

mas principalmente europeus, houve uma necessidade de criar uma organização reguladora do 

esporte.  

Portanto, representantes da França, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Suécia e Holanda se 

reuniram para que no ano de 1904, em Paris, pudesse ser criada a Fédération Internationale de 

Football Association (FIFA), ou seja, uma instituição internacional para organizar competições 

entre nações. Regras para estabelecer uma uniformatização nos jogos realizados foram criadas, 

assim como estatutos. Após essas pequenas reformas, países como a Alemanha, Áustria, Itália 

e Hungria se vincularam à FIFA.  

Os primeiros membros de outros continentes que foram vinculados à organização foram a 

Argentina e o Chile, em 1912 e os Estados Unidos, no ano seguinte. Em 1914, início da Primeira 

Guerra Mundial, 20 países eram considerados membros da instituição, sendo que nos dias de 

hoje, esse número é dez vezes maior. 

No ano de 1928, a FIFA decidiu criar um campeonato mundial próprio, que iria começar em 

1930. O Uruguai, que estava comemorando seu centenário de independência (1928) e também 

havia conquistado as olimpíadas no mesmo ano foi eleito a sede da competição. 

 

2.1 ESTRUTURA E ORGANOGRAMA DA FIFA 

A instituição internacional está dividida em seis confederações regionais para que seu 

funcionamento possa ser realizado de forma mais organizada. Na América do Sul está instalada 

a CONMEBOL, na América do Norte e América Central é a CONCACAF, na Europa está a 

UEFA, na Ásia a AFC é a Confederação responsável, na África é a CAF e na Oceania está a 

OFC. É possível observar de forma ilustrada na Figura 1. 
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Figura 1 – Confederações por continente 

Fonte: FIFA, 2011 

 

Além disso, as competições mais relevantes que a FIFA organiza são: Campeonato Mundial de 

Clubes, Campeonato das Confederações, Campeonato Mundial de Futebol Feminino, 

Campeonato Mundial de Futebol de Areia e Campeonato Mundial Sub-20. Outro papel que a 

FIFA exerce é de eleger o Futebolista do Ano, ou seja, é um prêmio destinado ao jogador ou 

jogadora de futebol que obteve o melhor desempenho ao longo do ano. 

É importante ressaltar que a FIFA possui uma estrutura organizacional bem estruturada, que 

pode ser representada pela Figura 2. 
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Figura 2 – Organograma da FIFA 

Fonte: FIFA, 2011 

 

2.1.1 CONCACAF 



 

 

11 

 

 A Confederação do Norte, América Central e Associação Caribenha de 

Futebol comumente conhecido como CONCACAF, é o órgão continental para A 

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL na AMÉRICA DO NORTE , AMÉRICA CENTRAL e 

do CARIBE . Três SUL-AMERICANOS entidades, as nações independentes 

da GUIANA e SURINAME e o FRANCÊS DEPARTAMENTO de GUIANA 

FRANCESA , também são membros.  

 A CONCACAF foi fundada em sua forma atual em 18 de setembro de 1961, em Cidade 

do México , México , com a fusão da NAFC eoCCCF , o que fez dele um dos então cinco, 

agora seis confederações continentais filiadas com A FIFA . Suas funções administrativas 

principais são a organizar competições para equipes e clubes nacionais, e para realizar A COPA 

DO MUNDO torneios de qualificação. 

 CONCACAF é a confederação FIFA o terceiro mais bem sucedido, apesar de ter os 

países do terceiro menor número. México dominou a região durante os primeiros anos, 

alcançando as quartas de final da Copa do Mundo duas vezes. No entanto, nos últimos anos os 

Estados Unidos tem sido dominante; eles continuam a ser o único país fora da Europa e da 

América do Sul a receber uma medalha na Copa do Mundo, terminando em terceiro lugar em 

1930. Eles também alcançou as quartas de final da Copa do Mundo em 2002. Ambos ganharam 

tudo, mas uma das edições da COPA OURO DA CONCACAF.  O ESTADOS 

UNIDOS tem sido muito bem sucedido em futebol feminino, sendo o único membro da 

CONCACAF para vencer qualquer um dos três grandes competições em todo o mundo no 

futebol das mulheres COPA DO MUNDO(2), as OLIMPÍADAS (4), e da COPA 

ALGARVE (9) . 

 

2.1.2 CONMEBOL 

 A Confederação Sul-Americana de Futebol (espanhol: Confederación Sudamericana de 

Fútbol), mais conhecida pelo acrônimoCONMEBOL, ou CSF, é a entidade que organiza todos 

os campeonatos futebolísticos que envolvam os países da América do Sul. Está sediada na 

cidade de Luque, (perto da capital Assunção) no Paraguai. 

 Os campeonatos mais conhecidos são a Copa Libertadores da América, disputado por 

clubes e a Copa América, disputado por seleções. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Association_football
http://en.wikipedia.org/wiki/Association_football
http://en.wikipedia.org/wiki/North_America
http://en.wikipedia.org/wiki/Central_America
http://en.wikipedia.org/wiki/Caribbean
http://en.wikipedia.org/wiki/South_America
http://en.wikipedia.org/wiki/Guyana
http://en.wikipedia.org/wiki/Suriname
http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/French_Guiana
http://en.wikipedia.org/wiki/French_Guiana
http://en.wikipedia.org/wiki/NAFC
http://en.wikipedia.org/wiki/Confederacion_Centroamericana_y_del_Caribe_de_Futbol
http://en.wikipedia.org/wiki/FIFA
http://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Cup
http://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Cup
http://en.wikipedia.org/wiki/CONCACAF_Gold_Cup
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_women%27s_national_soccer_team
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_women%27s_national_soccer_team
http://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_Women%27s_World_Cup
http://en.wikipedia.org/wiki/Football_at_the_Summer_Olympics
http://en.wikipedia.org/wiki/Algarve_Cup
http://en.wikipedia.org/wiki/Algarve_Cup
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 As associações Guiana, Guiana Francesa e Suriname prefiriram aderir à Confederação 

de Futebol da América do Norte, Central e Caribe, CONCACAF, mesmo fazendo parte da 

América do Sul. 

 Em 1916, após o sucesso de um campeonato realizado na Argentina em virtude das 

comemorações do centenário da independência da mesma, com a presença das seleções 

nacionais da Argentina, Chile, Uruguai e Brasil, o então dirigente uruguaio Héctor Rivadavia 

Gómez propõem a criação de uma entidade sulamericana de futebol. 

 Assim, em 9 de julho de 1916, as confederações da Argentina, Chile, Uruguai e Brasil 

fundam a CONMEBOL. 

 Posteriormente as outras confederações locais filiaram-se a 

Conmebol, Paraguai em 1921, Peru em 1925, Bolívia em 

1926, Equador em 1927, Colômbia em 1936, e por fim a Venezuela em 1952. 

 

2.1.3 CAF 

 A Confederação Africana de Futebol (CAF) (em francês: Confédération Africaine de 

Football) representa o futebol internacional na África, e organiza a Copa das Nações Africanas. 

Sua sede está no Cairo, Egito. A confederação foi fundada em1957, e recebeu um vaga 

garantida na Copa do Mundo pela primeira vez em 1970. Das 32 vagas disponíveis para a Copa 

do Mundo de 2006, teve direito a 5. 

 Desde 1923, o Egito já participava das competições da FIFA, posteriormente 

Etiópia, Sudão e África do Sul. Enfrenta problemas após a rejeição da África do Sul a apresentar 

uma equipe multiracial. 

 No ano 2010, este mesmo país abrigou pela primeira vez uma Copa do Mundo em terras 

africanas, na África do Sul. 
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2.1.4 UEFA  

 A União das Federações Europeias de Futebol (em inglês: Union of European Football 

Associations, em francês: L'Union des Associations Européennes de Football), mais conhecida 

pelo acrônimo UEFA, é o órgão administrativo e de controle do futebol europeu. 

 Representa as confederações nacionais da Europa, organizando nove competições entre 

nações e quatro entre clubes do continente, controlando a premiação, regulamentos e direitos 

de mídia para essas competições. É uma das seis confederações continentais da FIFA. 

 Das confederações, de longe é a mais forte em termos financeiros e de influência no 

cenário internacional, rivalizando apenas em pequena escala com a CONMEBOL, da América 

do Sul.  Virtualmente todos os melhores jogadores do mundo jogam em campeonatos 

europeus, particularmente na Inglaterra, 

França, Itália,Espanha, Portugal, Alemanha, Turquia, Rússia, Ucrânia, Bélgica, Grécia e Países 

Baixos. Muitas das seleções de maior força estão na UEFA. Das 32 vagas disponíveis na Copa 

do Mundo de 2006, 14 foram distribuídas entre seleções da UEFA. 

 A UEFA foi fundada em 15 de Junho de 1954 em Basileia, na Suiça como consequência 

de discussões entre as confederações da França, Itália e Bélgica. A sede ficou instalada 

em Paris até 1959 ano em que acabou por mudar-se para a capital suiça Berna. Henri 

Delaunay foi o primeiro Secretário-Geral e Ebbe Shwartz o presidente. Seu centro 

administrativo desde 1995 é em Nyon, Suíça. Era inicialmente composta por 25 confederações; 

atualmente são 54. A UEFA Champions League é o seu torneio de clubes mais importante.  

 

2.1.5 AFC 

 A Confederação Asiática de Futebol ( AFC ), é o órgão executivo da associação de 

futebol na Ásia. Ele tem 47 países membros, a maioria localizada no continente asiático. Todos 

os países transcontinentais com território na Europa e Ásia são membros 

da UEFA( Azerbaijão, Armênia, Geórgi , Cazaquistão  Rússia e Turquia ). Israel também é 

membro da UEFA, mesmo que reside inteiramente na Ásia. Por outro lado, Austrália, 

anteriormente no OFC, foi na AFC desde 2006, e o da Oceania ilha de Guam, um território 

dos Estados Unidos, também é um membro da AFC. 
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 Um dos FIFA seis confederações continentais 's, o AFC foi formada oficialmente em 8 

de maio de 1954 em Manila, Filipinas , à margem da segunda Jogos Asiáticos . Os 12 membros 

fundadores foram o Afeganistão, Birmânia (Myanmar), China Taipei, Hong 

Kon, Índia, Indonésia, Japão, República da Coréia, Paquistão, Filipinas, Singapura  e Vietnã. A 

sede principal está localizado em Bukit Jalil, em Kuala Lumpur, Malásia. O atual presidente 

é Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa do Bahrain. 

 

2.1.6 OFC 

 A Confederação de Futebol da Oceania (OFC) (em inglês: Oceania Football 

Confederation) é uma das seis confederações continentais de futebol internacional. É a 

autoridade máxima do futebol na Oceania e permite que as nações-membro se qualifiquem para 

a Copa do Mundo. Ao contrário das outras confederações, a OFC não tem direito a uma vaga 

direta para o mundial, tendo o campeão das eliminatórias que disputar um jogo de repescagem 

contra uma seleção asiática. (na verdade, a cada Copa mudam os confrontos de repescagem. 

Para a Copa de 2014, a Nova Zelândia, representando a Oceania, enfrentou o México, filiado à 

CONCACAF (América do Norte e Central), não se classificando para o torneio). 

 A confederação foi formada em 1966 e os membros fundadores foram a Soccer 

Australia, New Zealand Soccer Inc e Fiji Football Association. Em 24 de Maio de 2004, a Nova 

Caledônia se tornou o 12º membro da OFC. 

 A OFC se tornou uma confederação independente em 1996, com o propósito de 

classificação para a Copa de 1998, com apenas "meia vaga" (o direito de competir em dois 

jogos, em ida-e-volta com o time que ficasse em quinto lugar nas Eliminatórias da Ásia). 

 A OFC, e sua "meia vaga", é lembrada pela maioria dos admiradores do futebol da 

Austrália como um impedimento para a classificação para a Copa do Mundo. O antigo capitão 

da Austrália, Johnny Warren, por exemplo, defendia abertamente que o país abandonasse a 

confederação da Oceania e que as duas melhores seleções da região (que seriam a Austrália e a 

Nova Zelândia) deveriam jogar pelas Eliminatórias da Ásia, onde teriam a chance de se 

classificar na seqüência de jogos ao invés de apenas em uma disputa tipo "mata-mata". 
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 Em 2005, a confederação da Austrália entrou em negociação com a Confederação 

Asiática de Futebol com o objetivo de uma possível mudança da OFC para a AFC. Em 23 de 

Março, o comitê executivo da AFC aprovou de forma unânime a proposta da Austrália; O 

próximo passo na mudança da Austrália para a AFC foi o pedido formal para se desligar da 

OFC, o que foi aprovado de forma unânime pelo comitê executivo da OFC em 17 de Abril. Em 

Julho, a FIFA aprovou a transferência e em 1 de Janeiro de 2006, a Austrália deixou a OFC e 

se filiou à AFC. 

 

2.2 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL (CBF) 

Quando é analisado o esporte futebol no Brasil, é necessário citar a Confederação Brasileira de 

Futebol (CBF), uma vez que essa é a entidade nacional relacionada ao futebol mais importante 

. 

Foi fundada no ano de 1919, com o nome de Confederação Brasileira de Desportos (CBD), que 

mais tarde foi modificada para CBF (1979). Nos dias de hoje, a instituição é responsável por 

organizar os campeonatos nacionais de futebol, como por exemplo, o Campeonato Brasileiro e 

a Copa do Brasil. Além disso, administra a seleção brasileira masculina e feminina da 

modalidade esportiva. 

A CBF é uma associação privada, sendo que as Federações estaduais, ou seja, aquelas que 

promovem campeonatos de cada unidade federativa brasileira, devem responder à instituição 

também. 

A sede está localizada na cidade do Rio de Janeiro e sua estrutura interna pode ser representada 

por meio do Anexo I. 

  



 

 

16 

 

CAPÍTULO III: BRASIL COMO SEDE DA COPA DO MUNDO 

Pela segunda vez, o Brasil sediará o evento mais importante do futebol mundial. A primeira foi 

em 1950. Nesta 20ª edição, o torneio será disputado por 32 seleções, em 12 cidades-sede. 

A capital do país terá o número máximo de partidas da Copa do Mundo da FIFA 2014™ (sete 

no total), incluindo o terceiro jogo da Seleção Brasileira na fase de grupos, no dia 23 de junho. 

Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Natal, Curitiba, Porto Alegre, Cuiabá, Manaus, 

São Paulo e Rio de Janeiro também sediarão as partidas do torneio. 

 

3.1 BRASIL NA COPA DO MUNDO 

Na história da Copa do Mundo, o país latino-americano, Brasil, obteve a oportunidade de sediar 

tal competição internacional no ano de 1950. E após quase seis décadas desse marco para a 

sociedade brasileira, o país foi novamente escalado para ser sede.  

No entanto, mesmo depois de tantos anos e de tantas outras modificações políticas e 

crescimento econômico, o Brasil ainda enfrenta problemas que podem atrapalhar o desempenho 

da futura décima nona primeira Copa do Mundo. 

A Copa de 2014 será a mais cara da história. Em comparação com as duas últimas edições, o 

valor já é três vezes maior do que da Alemanha em 2006 e quatro vezes o que foi gasto na 

África do Sul em 2010. O lucro da FIFA também atinge recorde e dobra em relação à previsão 

feita inicialmente, em 2011. 

Entretanto, não é apenas a quantia de dinheiro que sai dos cofres brasileiros que aumenta. O 

lucro da FIFA também vem explodindo com a Copa brasileira. Na primeira avaliação, realizada 

em 2011, a FIFA projetava que teria um gasto de U$3,2 bilhões para organizar o Mundial e 

apresentaria uma receita de U$ 3,6 bilhões. Com a proximidade do evento, a realidade já supera 

qualquer expectativa. O secretário-geral da FIFA, Jerôme Valcke, confessa que a renda superará 

o valor de U$ 4 bilhões, dobrando o lucro da entidade com a Copa. Além disso, o governo 

concederá uma isenção de impostos de R$ 1 bilhão. 
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3.2 COPA DO MUNDO DE 1950 

Após o término da Segunda Guerra Mundial (1929-1945), o continente europeu, de forma geral, 

estava sofrendo graves conseqüências do conflito. No âmbito político, havia duas divisões 

ideológicas e no âmbito econômico, a população européia passava por crises financeiras. Além 

disso, com milhões de mortes na guerra, os países sofriam com o desemprego, falta de mão de 

obra, entre outros fatores. Ou seja, os países europeus não possuíam condições de realizar e 

participar de um evento esportivo de grande magnitude como a Copa do Mundo. Por tal motivo, 

as Copas do Mundo dos anos de 1942 e 1946 foram canceladas pela FIFA. 

O Brasil, aproveitou o cenário mundial e se candidatou para sediar a Copa do Mundo de 1950, 

ressaltando motivos como a popularização que o modalidade esportiva do futebol estava em 

crescimento. Além disso, outro fator influente foi seu excelente desempenho na Copa de 1938, 

que ocorreu na França, em que obteve a terceira colocação. 

A participação e mobilização da mídia brasileira, que acabou influenciando diversos políticos, 

todos com o objetivo de que a Copa de 1950 ocorresse no Brasil, foi crucial. Isso fez com que 

o evento fosse considerado, mesmo nos dias atuais, um dos mais importantes na história do 

país. 

A Copa do Mundo de 1950 foi a primeira em que os britânicos participaram, uma vez que em 

1920 haviam se retirado da FIFA, voltando apenas em 1946. O motivo foi a negação de jogar 

com países que haviam guerreado recentemente. Além disso, possuíam o discurso de que o 

futebol possuía origem britânica, e por tal motivo, o modo de jogar dos outros países tinha 

modificado a forma correta de praticar o esporte. O Uruguai, outro país que boicotou as duas 

edições da Copa do Mundo anteriores às de 1950, também voltou a participar nessa edição de 

1950. 

Entretanto, apesar da grande euforia da sociedade brasileira, a Copa do Mundo de 1950 foi 

frustrantes para muitos, uma vez que o Brasil perdeu do Uruguai na final, não conquistando o 

sonhado título de campeão mundial. 
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3.2.1 Estádios da Copa do Mundo de 1950 

Na época, a instituição nacional responsável pela modalidade esportiva do futebol era CBD. 

Foi determinado por ela que seis cidades iriam participar do evento, sendo: Belo Horizonte, 

Porto alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Curitiba. Dois fatores influenciaram na decisão 

de tais cidades. Primeiramente, essas cidades possuíam infra-estrutura que iria suportar o evento 

e em segundo lugar, os melhores estádios do país estavam localizados nessas capitais. 

A maioria dos jogos foi disputada no estádio do Maracanã, construído especialmente para a 

Copa, no Rio de Janeiro. Todavia, outros cinco estádios também receberam partidas do 

campeonato mundial. 

 

a) Estádio do Maracanã 

 

É localizado no Rio de Janeiro, que era a capital brasileira no ano de 1950. Como já explicado, 

foi construído especialmente para a Copa do Mundo e possuía espaço para 200 mil torcedores, 

sendo o maior do mundo na época. 

Dos 22 jogos realizados na Copa de 1950, o Maracanã realizou oito jogos em seu espaço, sendo 

que a partida inaugural e a final da Copa do Mundo foram realizadas no espaço. 

 

b) Estádio do Pacaembu  

Foi construído há dez anos antes da Copa de 1950 na cidade de São Paulo e dentro dos seis 

estádios que estavam recebendo partidas da Copa do Mundo, esteve em segundo lugar quanto 

ao número de partidas recebidas. 

 

c) Estádio da Independência 

Recebeu três partidas da Copa de 1950 e está localizado em Belo Horizonte. 

 

d) Estádio dos Eucaliptos 
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Inaugurado em 1931, na cidade de Porto Alegre, é pertencente ao time do Internacional. 

Também foi um dos locais de jogo da Copa do Mundo de 1950, quando teve de aumentar a 

capacidade de 10 mil para 30 mil lugares. 

 

e) Estádio do Durival de Brito 

É também conhecido como Vila Capanema e está situado na cidade de Curitiba. Por mais de 

60 anos pertenceu ao Ferroviário Atlético Clube, mas nos dias de hoje, é a casa do Paraná Clube. 

Depois de inaugurado em janeiro de 1947, passou a ser o terceiro maior estádio do Brasil na 

época. 

  

f) Estádio da Ilha do Retiro 

É Conhecido pelo nome do bairro que o abriga, na cidade de Recife. O estádio foi o local que 

representou a região Nordeste do Brasil durante a Copa do Mundo de 1950. Foi adquirido pelo 

Sport em março de 1936 e inaugurado em julho de 1937.  

Para participar do campeonato mundial de 1950, os dirigentes e torcedores do clube de Recife 

participaram das reformas exigidas para que a Ilha do Retiro fosse sede do evento, uma vez que 

o clube estava em crise e não possuía verbas para garantir as exigências da FIFA. A 

arquibancada foi aumentada com o fechamento do anel superior, ampliando a capacidade para 

20 mil pessoas. Também foram construídos os vestiários e túneis para os jogadores e juízes, 

além do alambrado que separava a torcida do campo. Todavia, apesar das reformas e esforços, 

o estádio recebeu apenas um jogo. 

 

3.3 COPA DO MUNDO 2014 E SUAS OBRAS 

 O Brasil se tornou sede da 20ª Copa do Mundo há pouco mais de seis anos, no dia 30 

de outubro de 2007. Desde então, apenas 21 das 108 obras previstas foram concluídas, o que 

corresponde a 19,4% do total. Seis obras foram excluídas da Matriz de Responsabilidades - 

incluindo a ampliação da pista do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre - e 81 estão em 

andamento. 
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 Das 21 obras concluídas, seis são dos estádios do Mundial, usados também na Copa das 

Confederações: Arena Pernambuco, Castelão, Fonte Nova, Mané Garrincha, Maracanã e 

Mineirão. Dessas, apenas as arenas de Belo Horizonte e Fortaleza finalizaram os trabalhos no 

prazo previsto no cronograma. Já as intervenções nos últimos seis estádios da Copa não 

preocupam. Com exceção da Arena da Baixada, 83% pronta, todos têm entre 86% e 92% de 

execução. 

 Cinco obras de mobilidade já foram inauguradas: uma em Belo Horizonte, duas no 

entorno da Fonte Nova, em Salvador, e outras duas na área próxima à Arena Pernambuco. 

Apenas um dos sete projetos nos portos foi concluído, no Recife. Mais nove intervenções em 

aeroportos foram entregues: em Brasília, Campinas, Cuiabá, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, 

e Guarulhos (SP). 

E das 81 obras em andamento, duas estão com 0% de execução: a construção da nova torre de 

controle no aeroporto Gilberto Freyre e as obras no terminal do aeroporto de Porto Alegre. 
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3.3.1 Estádios da Copa do Mundo de 2014 

 Os 12 estádios da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, custaram, somados, 42% a mais 

do que o previsto em seus projetos inciais. Este aumento considera o valor previsto da Arena 

do Corinthians em 2011, enquanto os outros 11 tiveram seus custos previstos na matriz do 

projeto do Mundial, de 2010. 

 O valor total dos estádios subiu dos 5,97 bilhões de reais para 8,48 bilhões de reais. O 

maior aumento foi no Beira-Rio, que cresceu 169% entre o projeto em 2010 e a inauguração, 

em 2014. O Mané Garrincha, mais caro estádio da Copa de 2014 e mais custoso do mundo, 

considerando o valor por assento, aumentou 87,8%. 

 O único estádio que teve o custo final mais baixo que o previsto foi o Castelão. Em 

2010, estima-se que  reforma do palco cearense para o Mundial custaria 623 milhões de reais. 

Segundo a Controladoria-Geral da União (CGU), o custo das obras ficou em 518,6 milhões, 

16,8% abaixo. 

 Mais tardia arena a entrar na lista para a Copa de 2014, a construção da Arena do 

Corinthians estava prevista com custo de 820 milhões de reais em 2011, o mais alto valor inicial 

entre todas as obras. Três anos depois, o estádio em São Paulo custou 1,2 bilhão para ser 

erguido. 
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Os estádios da Copa do Mundo de 2014 

Arena Fonte Nova 

Cidade: Salvador - BA 

Capacidade: 54.610 

Estádio das Dunas 

Cidade: Natal - RN 

Capacidade: 44.070 

Estádio Castelão 

Cidade: Fortaleza - CE 

Capacidade: 63.819 

Arena Pernambuco 

Cidade: São Lourenço da Mata (cidade da Grande Recife) - PE 

Capacidade: 45.425 

Arena Amazônia 

Cidade: Manaus - AM 

Capacidade: 44.351 

Estádio Nacional (Mané Garrincha) 

Cidade: Brasília - DF 

Capacidade: 72.741 

Arena Pantanal 

Cidade: Cuiabá - MT 

Capacidade: 44.335 
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Arena Corinthians 

Cidade: São Paulo - SP 

Capacidade: 67.349 

Estádio do Maracanã 

Cidade: Rio de Janeiro - RJ 

Capacidade: 78.448 

Estádio Mineirão 

Cidade: Belo Horizonte - MG 

Capacidade: 62.329 

Arena da Baixada 

Cidade: Curitiba - PR 

Capacidade: 42.247 

Estádio Beira-Rio 

Cidade: Porto Alegre - RS 

Capacidade: 47.100 

 

3.3.2 Aeroportos para a Copa do Mundo de 2014 

 A situação dos aeroportos é uma preocupação do governo e da Fifa para a realização da 

Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Para tentar colocar os terminais aéreos de cidades-sede do 

torneio em condições de atender atletas e turistas, o governo federal chegou a repassar à 

iniciativa privada o controle de três aeroportos e criou a Secretaria da Aviação Civil. 

 Todo o esforço, porém, parece não ter o efeito esperado. Pelo menos é isso o que mostra 

um novo balanço das obras para a Copa divulgado pela Controladoria-Geral da União (CGU). 

 O documento, atualizado em abril com base em informações do Gecopa (grupo 

interministerial criado para coordenar ações para o Mundial), mostra que, das 31 obras previstas 

em aeroportos para a Copa, só 4 estão correndo dentro do previsto. As 27 restantes, ou seja, 

87% do total de intervenções necessárias para o torneio, estão atrasadas. 
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CONCLUSÃO 

 Analisando as informações colhidas durante a pesquisa, chegamos a conclusão de que a 

copa é um dos maiores eventos do mundo e com toda sua história e cultura esse evento é capas 

de mover milhões de dinheiros a cada 4 anos. Não só com o futebol, mas como vimos no 

trabalho, já foram lançados varios albuns musicais para a Copa do Mundo.  

 Mas também podemos observar que a Copa do mundo no Brasil não foi uma boa escolha 

para os brasileiros, pois temos assuntos muito mais importantes para tratar antes de gastar 

bilhões de reais em um evento de futebol, onde a maior parte deste dinheiro foi para os bolsos 

de corruptos, que estão lucrando muito com este evento. 

 

  



 

 

25 

 

REFERÊNCIAS 

 

BETTI, Mauro. A Copa do Mundo e Jogos Olímpicos: inversionalidade e transversalidades na 

cultura esportiva e na Educação Física escolar. 2009. Disponível em: 

<http://150.162.1.115/index.php/motrivivencia/article/view/15540/14104>. Acesso em: 10 

nov. 2011. 

 

CAPRARO, André. Copa do Mundo de 1950: a imprensa e os jogos realizados em Curitiba. 

2010. Disponível em: <http://www.uff.br/esportesociedade/pdf/es1405.pdf>. Acesso em: 10 

nov. 2011. 

 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL. 2011. Disponível em: 

<http://www.cbf.com.br/institucional>. Acesso em: 10 nov. 2011. 

 

DAOLIO, Jocimar. As contradições do futebol brasileiro. 1998. Disponível em: 

<http://boletimef.org/biblioteca/1873/As-contradicoes-do-futebol-brasileiro>. Acesso em: 10 

nov. 2011. 

 

FIFA. 2011. Disponível em: < http://pt.fifa.com/theclub/index.html >. Acesso em: 10 nov. 

2011. 



3 

 

 

PONTÍFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 

SÃO PAULO 

Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e 

Atuariais. 

 

 

 

 

 

DESPERDÍCIO E CONSUMO CONSCIENTE 

 

 

 

Júlia Felippe de Freitas 

 

 

 

 

1º Semestre 2014 



 

 

4 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO................................................................................................................. 3 

 

CAPÍTULO 1 – DESPERDÍCIO NAS EMPRESAS..................................................... 5 

1.1 EMPRESAS: SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O DESPERDÍCIO......................... 6 

1.2 CONSEQÜÊNCIAS DO DESPERDÍCIO PARA O FUTURO.............................. 10 

1.3 ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA REDUZIR O DESPERDÍCIO.............. 12 

 

CAPÍTULO 2 – CONSUMO CONSCIENTE................................................................ 17 

2.1 –  IMPACTOS INDIVIDUAIS, SOCIAIS, ECONÔMICOS E  

AMBIENTAIS DO CONSUMO...................................................................................... 18 

2.2 – SEIS PERGUNTAS DO CONSUMO CONSCIENTE......................................... 20 

2.3 – INDICADORES DO CONSUMO CONSCIENTE............................................... 22 

 

CAPÍTULO 3 – ENCARANDO A SUSTENTABILIDADE......................................... 28 

3.1 – A SUSTENTABILIDADE NAS EMPRESAS........................................................29 

3.2 – O PACTO GLOBAL E A PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS  

BRASILEIRAS NELE...................................................................................................... 30 

3.3 – ARQUITETURA EMPRESARIAL PÓS-2015..................................................... 34 

 

CONCLUSÃO.................................................................................................................... 38 

 

REFERÊNCIAS................................................................................................................ 42 

 

 



3 

 

INTRODUÇÃO 

As teorias da administração sempre procuram desenvolver modelos de produção que sejam os 

mais eficazes possíveis para as empresas e demonstram que ao aplicar estes modelos, aquela 

empresa irá obter bons resultados. As mais notáveis teorias foram a de Taylor, Ford e Toyota. 

Taylorismo ou Administração científica é o modelo de administração desenvolvido por 

Frederick Taylor, na virada do século XX,  que se caracteriza pela ênfase nas tarefas, 

objetivando o aumento da eficiência ao nível operacional. Taylor concentra seu argumento na 

eficiência do trabalho, que envolve fazer as tarefas de modo mais inteligente e com a máxima 

economia de esforço. Para isso era preciso selecionar corretamente o operário, e treiná-lo na 

função especifica a ser desenvolvida. 

O Fordismo é um termo criado por Henry Ford, em 1914. É um modelo de produção que produz 

uma forma específica de racionalização da produção capitalista baseada em inovações técnicas 

e organizacionais que se articulam tendo em vista, de um lado a produção em massa, e do outro, 

o consumo em massa. Esse modelo revolucionou a indústria automobilistica a partir de janeiro 

de 1914, quando Ford introduziu sua primeira linha de montagem automatizada. Ele seguiu à 

risca os principios de padronização e simplificação de Taylor e desenvolveu outras técnicas 

avançadas para a época. Desenvolvento então, um mercado de massa para os automóveis. 

Logo após a Segunda Guerra Mundial, o fordismo e a produção em massa já estão em crise e 

começam gradativamente a viver um processo de substituição pela produção enxuta, modelo 

de produção baseado no Sistema Toyota de Produção. Este sistema, também chamado de lean 

manufacturing, objetiva aumentar a eficiência da produção pela eliminação contínua de 

desperdícios. A base de sustentação do Sistema Toyota de Produção é a absoluta eliminação do 

desperdício e os dois pilares necessários à sustentação é o just-in-time e a autonomação. 

Apesar do desenvolvimento dos modelos de produção ao longo dos anos, muitas empresas 

atualmente se baseiam no sistema do just-in-case, produzindo em massa para não correrem o 

risco de não conseguir atender as necessidades de seus consumidores de imediato.  

É necessário considerar que para as empresas conseguirem diminuir os desperdicios decorrentes 

da produção admiti-se a necessidade da colaboração por parte dos consumidores. O consumidor 

ao agir conscientemente reduz o seu nivel de exigência para as empresas, através de pequenas 

e grandes medidas tomadas diariamente. 
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Este trabalho abordará o tema do desperdício nas empresas, e como contraponto, as medidas do 

consumo consciente. Na seqüência será apresentado como a sociedade enfrenta os pilares da 

sustentabilidade.  
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CAPÍTULO 1 - DESPERDÍCIO NAS EMPRESAS 

Desperdício é todo e qualquer recurso que se gasta  na elaboração de um produto ou execução 

de um serviço, além do estritamente necessário. É um custo extra que se acrescenta aos custos 

normais do produto/serviço sem trazer qualquer tipo de melhoria ao cliente e pode se apresentar 

de várias formas. 

O Sistema Toyota de Produção é uma gestão focada na redução dos sete tipos de desperdícios: 

defeito, superprodução, espera, transporte, movimentação, processamento inapropriado e 

estoque. Ao eliminar esses desperdícios, a qualidade melhora e o tempo e o custo de produção 

diminuem. 

O maior foco das empresas que aplicam a ferramenta do Sistema Toyota de Produção, o lean 

manufacturing, é combater estes sete tipos de desperdícios. Para que isso ocorra é necessário 

identificar os desperdícios que cada empresa pratica. 

 Existem dois tipos de desperdícios: os que são visíveis e os que são ocultos. Com o objetivo 

de explicar melhor esses dois tipos de desperdício, consideremos a analogia de um iceberg. A 

ponta do iceberg que se encontra acima do nível de água, representa os desperdícios visíveis: 

defeitos, retrabalhos, excesso, refugos e/ou atividades de inspeções. E o restante do iceberg, 

que se encontra abaixo do nível de água, normalmente de tamanho maior do que o seu topo, 

representa os desperdícios ocultos: custos de urgência nas entregas, procedimentos 

desnecessários, falhas de equipamentos, tempo perdido em função de acidentes, excesso de 

inventário, etc. 
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Figura 1.0 – Desperdícios visíveis e ocultos 

 

Os desperdícios podem assumir deferentes formas, com o objetivo de entendê-las será 

desenvolvido neste capítulo uma análise sobre como o desperdício atua dentro das empresas, 

demonstrando suas conseqüências no futuro e quais adaptações podem ser feitas visando reduzir 

o desperdício. 

 

1.1 EMPRESAS: SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O DESPERDÍCIO 

O Brasil vem se enquadrando no contexto global no que diz respeito à qualificação de suas 

empresas nos processos de certificação ISO (International Organization for Standardization), 

principalmente nos setores secundário (indústria) e terciário (prestação de serviço) frente a 

outros países da América do Sul. A expressão ISO 9000 designa um grupo de normas técnicas 

que estabelecem um modelo de gestão da qualidade para organizações em geral, qualquer que 

seja o seu tipo ou dimensão. Esta família de normas estabelece requisitos que auxiliam a 

melhoria dos processos internos, a maior capacitação dos colaboradores, o monitoramento do 

ambiente de trabalho, a verificação da satisfação dos clientes, colaboradores e fornecedores, 

num processo contínuo de melhoria do sistema de gestão da qualidade. 
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Apesar de muitas empresas brasileiras possuírem o certificado ISO, a contribuição para o 

desperdício de algumas empresas continua relativamente grande. 

Desperdícios 

/ Variáveis 

Água Alimento Lixo Energia 

Elétrica 

Mão-de-

obra 

Matéria-

prima 

Grau do 

problema 

Alto Alto Alto Médio Baixo Médio 

Vítimas População, 

empresas e 

indústrias. 

Dois bilhões 

de pessoas 

são vítimas 

da 

subnutrição, 

sendo 165 

milhões 

crianças. 

População 

em geral e 

indústrias. 

População 

em geral. 

Empresas e 

indústrias. 

Fluxo fabril e 

quantidade de 

produto 

acabado. 

 

Total de 

desperdício 

Cerca de 2 

mil litros 

por dia por 

cidadão 

37 quilos 

por 

habitante 

Equivalente 

a 40 bilhões 

de reais ao 

ano 

Equivalente a 

15 bilhões 

 de 

reais ao ano 

- - 

Tabela 1.0 – Relação desperdício com variáveis 

 

Desperdício de água: as indústrias utilizam a água de diversas maneiras, como no resfriamento 

e na lavagem de seus equipamentos e na produção de produtos. Em termos globais, a indústria 

é responsável por 22% de toda a água doce consumida.  
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Produto Volume (litros) 

Carne 15.000 

Frango 6.000 

Cereais 1.500 

Frutas cítricas 

 

1.000 

Raízes e tubérculos 1.000 

Tabela 2.0 – Relação produto e volume de água 

 

A cidade de São Paulo se encontra atualmente em situação preocupante. Uma das maiores 

autoridades brasileiras na questão de recursos hídricos e do abastecimento de água, o professor 

Benedito Braga se preocupa muito com a atual situação do sistema da Cantareira, que no ano 

de 2014, atingiu o pior índice de reserva de água, chegando a apenas 8,2% da capacidade total 

de fornecimento de água para a região metropolitana da cidade. 

Desperdício de alimento: o desperdício ainda é uma das principais razões de fome no mundo, 

todo o dia, no mundo todo são produzidas enormes quantidades de alimentos, no entanto, a 

fome mata uma pessoa a cada 3,5 segundos. Segundo a FAO pelo menos duas bilhões de 

pessoas são vitimas da subnutrição, no mundo, 60% delas na região da Ásia e Pacífico. A 

subnutrição afeta em torno de 165 milhões de crianças, que conseqüentemente nunca 

desenvolveram seu potencial intelectual e físico devido a carência de nutriente. Além das 

pessoas com problemas de subnutrição, outras 1,4 bilhão estão com excesso de peso, incluindo 

500 milhões de obesos. 

Desperdício de lixo: O Brasil é responsável por uma produção de lixo diária de 240 mil 

toneladas. Sendo que a cidade de São Paulo é a que mais produz lixo no país, com cerca de 20 

mil toneladas por dia. O aumento dessa produção deve-se a uma série de fatores como perfil de 

consumo alto de determinada população, maior consumo de produtos industrializados, 

educação ambiental, entre outros. 
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O lixo brasileiro é composto por 52% de lixo orgânico, 26% de lixo plástico, 3% de metais, 2% 

de vidros e 15% de outros materiais. Normalmente seu destino é aterros sanitários, aterros 

controlados, lixões, reciclagem entre outros. Mas no Brasil, um dos principais motivos do lixo 

ser jogado em aterros ao invés de ser destinada a reciclagem é o fato que esse processo chega a 

ser quinze mais caro em relação ao uso de aterros. 

 Desperdício de energia elétrica: a energia elétrica é um bem esgotável, essencial para 

sobrevivência dos seres e historicamente importante no desenvolvimento da sociedade. 

São diversas as causas desse desperdício, mas as principais são sistemas de iluminação, 

aquecimento e refrigeração inadequados, além de processos industriais obsoletos. 

Segundo a Abesco (Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de 

Energia) embora tenhamos perda de energia nas linhas de transmissão, não se compara 

com o excessivo desperdício que ocorre em shopping centers, hospitais, plantas e 

indústrias.  

 Desperdício de mão-de-obra: este desperdício pode ser considerado um desperdício 

oculto, pois muitas pessoas ao empregar outra pessoa não levam em consideração a sua 

falta ou baixa qualificação para realizar um serviço especifico, já que no momento de 

urgência, contratam qualquer um que possa atender prontamente a demanda. O 

trabalhador desqualificado para determinado serviço exige treinamentos extras e 

acompanhamento por tempo prolongado. Este pode se sentir sobre estresse e pressão, 

favorecendo falhas e erros na realização do seu trabalho. Portanto esta empresa ou 

indústria está sempre sujeita a refazer o mesmo serviço, enquanto poderia estar 

aplicando seus recursos em um novo serviço. 

 Desperdício de matéria prima: as organizações na incessante busca por melhores 

posições em um mercado globalizado e competitivo procuram produzir mais com menor 

custo, e também, centralizar esforços na redução das perdas em seus processos. Os 

clientes e suas crescentes demandas obrigam as organizações a ajustarem, 

aperfeiçoarem e desenvolverem maior competitividade por meio de inovações em suas 

operações. Essa adaptação, muita das vezes, baseia-se no uso de padrões e conceitos 

que, de modo geral, são geridos e mantidos de forma desarticulada, o que certamente 

produz resultados indesejáveis, principalmente em seus processos produtivos. O 
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desperdício de matéria prima é um fator de grande relevância, e pode ser um sinônimo 

de falta de qualidade. 

 

1.2 CONSEQUÊNCIAS DO DESPERDÍCIO PARA O FUTURO 

A maioria das pessoas que desperdiçam sem nem pensar no ato, são aquelas que não consideram 

que as conseqüências não às afetarão no futuro. Conforme foi apontado no item anterior, o 

desperdício no Brasil, principalmente de água, comida e lixo, entre outros, atingiram um nível 

extremamente preocupante. 

O nosso planeta azul vive um paradoxo dramático: embora dois terços da superfície da Terra 

sejam cobertos de água, uma em cada três pessoas não dispõe desse líquido em quantidade 

suficiente para atender às suas necessidades básicas. Se o padrão atual de aumento de consumo 

for mantido, calcula-se que essa proporção subirá para dois terços da população mundial em 

2050. A explicação para o paradoxo da escassez na abundância é a seguinte: a água é um recurso 

renovável pelo ciclo natural da evaporação-chuva e distribuído com fartura na maior parte da 

superfície do planeta. Acontece que a ação humana afetou de forma decisiva a renovação 

natural dos recursos hídricos. Estima-se que 50% dos rios do mundo estejam poluídos por 

esgotos, dejetos industriais e agrotóxicos. Calcula-se que 30% das maiores bacias hidrográficas 

tenham perdido mais da metade da cobertura vegetal original, o que levou à redução da 

quantidade de água. 

Os fatores humanos da escassez de água são agravados por eventos climáticos. De todas as 

previsões relacionadas ao aquecimento global, a mais surpreendente talvez seja a de que o clima 

da Terra ficará mais úmido, mas não de forma uniforme por todo o planeta. Haverá mais chuvas 

nas regiões próximas aos pólos e secas mais intensas nas áreas subtropicais. Isso deve piorar 

um problema contra o qual a humanidade já luta há milênios: a natureza nem sempre nos dá a 

água no lugar, no momento e na quantidade que precisamos. Mesmo países com água em 

abundância, como é o caso do Brasil, não estão livres de problemas com essa dimensão. O 

acesso à água potável depende de um sistema eficiente de coleta, tratamento e distribuição. Há 

duas razões principais para isso. A primeira diz respeito ao crescimento populacionais das 

cidades, que leva ao esgotamento das fontes hídricas próximas dos centros urbanos. A solução 

é trazer a água, um recurso pesado e difícil de transportar, de lugares cada vez mais distantes. 
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Parte da água que abastece São Paulo é captada a 100 quilômetros de distância. A segunda 

dificuldade na captação de água limpa a baixo custo para as cidades é a poluição. 

O desperdício de alimentos não agrava apenas a fome, os prejuízos econômicos e ambientais 

são igualmente graves. Os custos econômicos diretos da perda de 1,3 bilhão de toneladas de 

alimentos desperdiçados por ano podem chegar a US$ 750 bilhões de dólares por ano, 

equivalendo a cerca de um terço da produção mundial. 

Quanto mais próximo do consumo um produto alimentar se perde na cadeia, maiores são as 

conseqüências ambientais, a cada etapa, o custo ambiental do inicio da produção de comida 

aumenta ao incorporar custos de processamento, transporte, armazenamento e utilização. Todos 

os agricultores, pescadores, processadores de alimentos e supermercados, governos locais e 

nacionais e consumidores individuais devem fazer mudanças ao longo de toda a cadeia 

alimentar humana, se quiser que o enorme impacto do desperdício seja reduzido. 

Conforme dados levantados pela Abesco, o Brasil desperdiça cerca de R$ 10 bilhões por ano 

em petróleo, eletricidade e gás natural. Além das perdas financeiras para o país, o desperdício 

de energia também contribui para o aquecimento global e é causador de profundos impactos 

sociais e ambientais. Quanto mais necessitarmos de energia, mais usinas geradoras precisarão 

ser construídas e mais poços de petróleo terão de ser perfurados. 

 Para ficar no exemplo das hidrelétricas, imensas áreas precisam ser inundadas, desmatadas e 

algumas populações são obrigadas a abandonar suas casas. E, a energia hidroelétrica também 

causa a emissão de gases de efeito estufa por efeito. Isso ocorre porque a vegetação que fica 

sob as águas das represas se decompõe, liberando grandes volumes de metano, um gás 23 vezes 

mais poderoso em termos de aquecimento global do que o CO2. 

 

1.3 ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA REDUZIR O DESPERDÍCIO 

Em relação a enorme taxa de desperdício em que o país se encontra atualmente, diversas 

medidas podem ser tomadas para reduzir e até mesmo eliminar aqueles gastos e hábito que 

contribuem cada vez mais para o desperdício aumentar. 

A maioria das empresas pensa em aplicar medidas sustentáveis para otimizar as suas ações no 

seu ramo de negócios. Muitas empresas têm certo receio de adotar medidas de combate ao 
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desperdício temendo assumir custos muito altos. Porém, se algumas medidas forem aplicadas 

do modo certo, trazem benefícios a curto e longo prazo.  

Entre tais medidas podemos citar: 

-Instalação de sistemas de autoclismo econômicos e de torneiras ativadas por sensores, ou a 

sensibilização dos colaboradores para a poupança de água potável. 

-Uma medida que não exige investimento qualquer, é mudar os horários das entregas de 

produtos para fugir as horas de trafego mais intenso, e poupar combustível e tempo. 

-As empresas de energia elétrica, tem margem para reduzir entre 20% e 30% a sua fatura 

energética. Antes de fazer uma estratégia relacionada aos gastos da empresa, recomenda-se que 

contrate uma auditoria que permita conhecer em detalhe os consumos energéticos da empresa. 

-Comparar todas as propostas quando for contratar um serviço, para poder optar pelo mais 

vantajoso. 

Essas medidas são o básico que qualquer tipo de empresa deve considerar em adaptar para o 

seu negócio. Para, além disso, todas poderão adotar medidas especificas que reduzirão o 

desperdício próprio de cada empresa. 

A Organização Mundial da Saúde recomenda que cada pessoa use, em média, 40 litros de água 

por dia, entretanto gastamos 200. Nesse ritmo, até 2030, quase metade da população mundial 

terá problemas para obter água. 

Existem inúmeros equipamentos que permitem economizar água em casa ou no escritório, que 

possuem determinadas características para evitar o desperdício de água. O desligamento 

automático em torneiras para pias são comuns em clubes e shopping centers, onde o consumo 

é maior. O sistema de descarga instalada em aviões chega a economizar 80% de água em relação 

às tradicionais, pois usam um sistema de sucção a vácuo. 

Para favorecer a transição entre o atual modelo de produção e de consumo para um paradigma 

mais sustentável, é de grande importância contar com a existência de selos e certificados sociais 

e ambientais. É necessário também contar com as informações nos rótulos dos produtos, o que 

traz o desafio às empresas para que tenham  uma comunicação em que o consumidor deposite 

sua confiança. Esses são pontos importantes que o Instituto Akatu destacou e que precisam ser 

resolvidos com grande urgência. 
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O Instituto Akatu também promove campanhas para ajudar a população economizar, como a 

campanha promovida na semana do dia Mundial da água: #EuAmoÁgua. Esta campanha ensina 

como economizar nos dias de hoje, para todos terem água em qualquer lugar a qualquer hora e 

incentivar o consumo consciente da água em todos os períodos do ano. 

O Mesa Brasil SESC é uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício. 

Seu objetivo é contribuir para a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida de 

pessoas em situação de pobreza, em uma perspectiva de inclusão social. Trata-se 

essencialmente de um Programa de Segurança Alimentar e Nutricional, baseado em ações 

educativas e de distribuição de alimentos excedentes ou fora dos padrões de comercialização, 

mas que ainda podem ser consumidos.  

Assim, o Mesa Brasil SESC busca onde sobra e entrega onde falta. De um lado, contribui para 

a diminuição do desperdício, e de outro reduz a condição de insegurança alimentar de crianças, 

jovens, adultos e idosos. Em ambos os pólos desse percurso, as estratégias de mobilização e as 

ações educativas incentivam a solidariedade e o desenvolvimento comunitário. 

Possui como missão contribuir para Segurança Alimentar e Nutricional dos indivíduos em 

situação de maior vulnerabilidade e atuar na redução do desperdício, mediante a doação de 

alimentos, desenvolvimento de ações educativas e promoção de solidariedade social em todo o 

país. 

Cada vez mais se necessita o cuidado com o meio ambiente. O desequilíbrio provocado pela 

devastação de recursos naturais está colocando em risco, não só espécies animais e vegetais, 

mas a sobrevivência do próprio homem no planeta. Uma das formas de revertermos esta 

situação é o reaproveitamento de materiais recicláveis, evitando uma maior extração de recursos 

e diminuindo o acúmulo de lixo nas áreas urbanas. O reaproveitamento de insumos para a 

fabricação de produtos é uma opção racional em um mundo em que impera a política do 

descartável. Papel, plástico, metal e vidro podem e devem ser reaproveitados. Papel de revista, 

por exemplo, transforma-se em papel higiênico ou em guardanapo. Papelão é reutilizado na 

fabricação de caixas. Papéis brancos transformam-se em bobinas para fax. Copinhos plásticos 

podem ser transformados em embalagens de produtos não comestíveis. Vidro é empregado na 

fabricação de outras embalagens de vidro, assim como o alumínio, que pode ser aproveitado 

para gerar novas latas de cerveja, refrigerantes e conservas. Além da economia que geram a 
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coleta seletiva e a reciclagem de resíduos sólidos também contribuem para a melhoria do meio 

ambiente. O reaproveitamento de uma tonelada de papel, por exemplo, pouparia uma área de 

360 m2 de eucaliptos. O papel reciclado, além de ter qualidade comparável à do obtido com 

celulose nova, é feito através de um processo que reduz em 74% a poluição atmosférica e em 

35% a da água. Com a reciclagem, também são reduzidos os preços dos produtos 

acondicionados em caixas, latas e vidros e aumenta-se a vida dos aterros sanitários, já que 

plásticos e materiais ferrosos não se degradam nem mesmo após muitos anos. 

Os materiais que podem ser reciclados são: papéis, plásticos, metais e vidros. E cada um tem 

um tempo de decomposição diferente, conforme na tabela abaixo: 

Material Tempo de decomposição 

Papel De 03 a 06 meses 

Plástico Mais de 100 anos 

Metal Mais de 100 anos 

Vidro Indeterminado 

Filtro de cigarro 05 anos 

Lixo radioativo 250.000 anos 

 Garrafa plástica 450 anos 

Tabela 3.0 – Tempo de decomposição de diversos materiais 

 

Abramovay (2013) no livro “Lixo Zero”  lembra que, em termos gerais, o Brasil gera uns 

volumes imensos e desnecessários de detritos, que poluem as cidades e a natureza, e 

desperdiçam vasta riqueza, contida no que é tolamente descartado. 

O livro vai a busca das causas e sugere saídas. Para o autor falta estabelecer no país o principio 

do poluidor-pagador, significando responsabilizar que suja por limpar. No seu entender, 
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somente esse principio seria capaz de desarmar uma cadeia de irresponsabilidade cujas 

conseqüências sociais e ambientais são indesejáveis. 

Para aproveitar bem os recursos da natureza através das tecnologias desenvolvidas pelo ser 

humano, precisamos agir de forma racional. A energia elétrica é uma das que mais requerem 

cuidados, pois seu consumo sempre aumenta e há muito desperdício por aí. Mas todos podem 

fazer as suas parte em casa, na escola ou no trabalho, consumindo de forma inteligente, para 

economizar dinheiro e poupar a natureza de um desgaste desnecessário. As recomendações da 

Procel (Programa de Combate ao Desperdício de Energia Elétrica) para reduzir o uso intenso 

de energia elétrica são as seguintes: 

-Ao comprar uma geladeira ou um freezer, máquinas de lavar roupa e louça, conferir se possui 

o Selo Procel de Economia de Energia. 

-No caso de se ausentar da casa por um tempo prolongado, esvaziar a geladeira e desligá-la da 

tomada. 

-O chuveiro elétrico é um dos aparelhos que mais consome energia, por isso o ideal é que se 

evite seu uso nos horários de maior consumo (das 18h às 19h30, e no horário de verão, das 19h 

às 20h30) 

-Enquanto estiver tomando banho, não mudar a posição entre as temperaturas para não ocorrer 

o risco de choques ou queima da resistência. 

-Na hora de dormir, evitar deixar a TV ligada, ou ajustar o programa sleep para ser desligado 

automaticamente após algum tempo. 

-Ao comprar lâmpadas, dar preferência a lâmpadas fluorescentes compactas ou circulares para 

a cozinha, área de serviço, e qualquer outro lugar que fique com luzes acesas por mais de quatro 

horas por dia. 

-No verão, o ar-condicionado chega a representar um terço do consumo de energia da casa, por 

isso deve usar o aparelho regulado ao termostato, com portas e janelas fechadas, de preferência 

com cortinas fechadas para evitar o calor do sol no ambiente. 

A diversidade de organizações que defendem pontos de vista absolutamente diferente deve ser 

radicalizada, assim como melhorar a comunicação com a sociedade, especialmente com a 
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juventude. É um modo de conscientizar as pessoas sobre a quantidade de tudo que tem sido 

desperdiçado nos últimos tempos e apresentar modos de evitar o desperdício futuro desde cedo. 
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CAPÍTULO 2: CONSUMO CONSCIENTE 

As sociedades que possuem um sistema de produção já desenvolvido, em geral aquelas de 

orientação capitalista, possuem um planejamento econômico fundamentado num sistema de 

produção e consumo que encontra suas bases na livre empresa e na competição. 

Nessas sociedades há uma infinidade de produtos destinados àqueles que podem satisfazer suas 

necessidades de adquiri-los, os chamados consumidores. Por consumidor, entendem-se aqueles 

a quem se destinam os produtos que vêm da agricultura e da indústria e que o comércio distribui. 

Muitas vezes são vistos com personagens difíceis de lidar, exigentes, que podem não saber ao 

certo o que querem e, assim, vir a gastar em demasia e de forma impensada. 

O descobrimento de novos materiais e métodos de produção aliaram-se à percepção de novas 

necessidades e com meios sofisticados de despertar o desejo de consumo. Diante disso, o 

consumidor habituou-se a desejar uma gama de bens que de fato desconhece. Na verdade ele 

sofre grande pressão e influência por parte dos produtores, frente aos comerciantes, aos 

publicitários e seus poderosos meios de comunicação. 

Ou seja, nem sempre o consumidor faz uma reflexão crítica antes de iniciar a atividade de 

compra. Por outro lado, este consumidor pode ser orientado, educado para escolher e julgar 

melhor e, conseqüentemente, comprar melhor, o que seria uma forma de fazer com que o 

consumo se tornasse mais racional e satisfatório. 

Nos últimos anos, tem se destacado uma nova postura no comportamento de consumo porque 

as pessoas estão mais sensíveis ao fato de que o modelo de produção e consumo adotado pelo 

mundo nas últimas décadas é insustentável. A explosão de consumo resultou em um modelo de 

desenvolvimento que de um lado está esgotando os recursos naturais do planeta e, de outro, 

causa impactos negativos na qualidade de vida da população. Esse pensamento cresce à medida 

que o consumidor passa a ter mais consciência do poder que existe no seu ato de compra. 

Assim, atualmente discute-se mais sobre o consumo consciente, aquele que visa transformar o 

ato de consumir em um ato de cidadania. Em adição ao bem pessoal, o consumidor consciente 

busca no ato de consumir, equilibrar o seu bem-estar pessoal considerando o impacto de seu 

consumo no meio ambiente e com o bem-estar da sociedade. 
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2.1 IMPACTOS INDIVIDUAIS, SOCIAIS, ECONÔMICOS E AMBIENTAIS DO 

CONSUMO. 

Consumo consciente é ter em mente os impactos provocados pelo consumo. O consumidor 

pode, por meio de suas escolhas, maximizar os impactos positivos e minimizar os negativos 

dos seus atos de consumo, contribuindo para a construção de um mundo melhor. Em outras 

palavras, é um consumo com consciência de seu impacto e voltado à sustentabilidade. 

O consumo consciente é uma questão de hábito: pequenas mudanças em nosso dia-a-dia têm 

grande impacto no futuro. Assim, contribuições voluntárias, cotidianas e solidárias podem 

garantir a sustentabilidade da vida no planeta. 

Segundo o diretor presidente do Instituto Akatu, os atos individuais, na medida em que podem 

influenciar as atitudes coletivas, têm grande poder de gerar sustentabilidade econômica, 

ambiental e social no longo prazo. 

As pessoas no ato individual de consumir causam impactos ao consumo, tanto positivos, como 

negativos, podemos responsabilizar o impacto negativo para os consumidores inconscientes. 

Os consumidores que possuem uma grande demanda de consumo costumam trazer desperdício, 

já que grande parte do que é adquirido não é consumido, como alimentos cuja data de validação 

expira. O desperdício também está presente nos consumidores compulsivos, que no ato de 

comprar, levam para suas casas bens a mais do que realmente precisam.  

Os consumidores conscientes escolhem seus bens adquiridos cuidadosamente, para trazer 

impactos positivos em longo prazo para o consumo. Normalmente, estes consumidores fazem 

uma pesquisa antes, para adquirirem produtos com recursos sustentáveis e de longa duração. 

Aparelhos eletrodomésticos têm que possuir um selo Procel, que indique a sua economia de 

energia, assim como automóveis que poluam menos e utilize menos combustível. Além dos 

produtos de longa duração, esses consumidores assumem pequenas atitudes, mas que causam 

impactos grandes, como planejar as compras do supermercado e de roupas, calçados e 

acessórios, assim evita comprar algo que não é necessário no momento. 

Os impactos individuais englobam os impactos sociais, econômicos e ambientais do consumo. 

Uma pessoa que consome conscientemente traz benefícios para a sociedade e a redução do 

desperdício nas casas e nas indústrias geram menos lixo e poluição, contribuindo para um 

ambiente mais saudável. Atitudes conscientes causam o impacto social de tornar as cidades um 
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ambiente sustentável, incentivando as pessoas a agirem do mesmo modo, através de pequenos 

gestos, como um grande número de lixeiras distribuídas nas ruas e sinalizações de como agir 

conscientemente. 

Entre os impactos econômicos, podemos apontar que aquele consumidor responsável consegue 

controlar mais as suas finanças, ao fazer planejamentos de seus gastos. Assim como uma 

empresa que procura minimizar o desperdício, economiza capital por não ter que aplicar 

dinheiro para refazer um produto que foi desperdiçado. 

É considerável a importância que o impacto ambiental traz ao consumo. A atitude do consumo 

consciente está intrinsecamente ligada a responsabilidade social empresarial. É importante 

lembrar que esta questão engloba temas relacionados a ações da empresa voltadas à proteção 

do meio ambiente, à não utilização do trabalho infantil, à saúde dos seus trabalhadores, à relação 

com os colaboradores e ao respeito com os consumidores. 

Preocupar-se em verificar a procedência dos produtos e o impacto socioambiental gerado por 

determinada empresa é uma ação muito importante neste contexto. Individualmente, as 

consequências das escolhas dos consumidores podem parecer insignificantes, mas se somadas 

às decisões de muitos consumidores, é necessário uma demonstração da insatisfação na hora da 

compra. Banir determinados produtos é uma forma de punir as empresas que não são 

responsáveis. Atitudes como estas influenciam cada vez mais o comportamento empresarial. 

É importante considerar o impacto deste perfil de consumo. Um consumidor responsável 

precisa ter vontade, informação e capacidade de decisão autônoma. Não pode ser influenciado 

pelas imposições da mídia, nem apelos de propagandas. Deve fazer uma opção de compra 

segundo critérios próprios, baseado no julgamento sobre suas necessidades pessoais e levar em 

consideração fatores como a real necessidade de determinado produto, satisfação com relação 

ao preço, qualidade, procedência e impacto no ambiente. O consumidor responsável deve 

raciocinar de forma diferente, tanto na hora de comprar, quanto na hora de consumir. Mudar 

pequenas atitudes no dia-a-dia é o começo para uma grande transformação. Evitar o desperdício 

é o inicio de todo o processo. 
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2.2 – SEIS PERGUNTAS DO CONSUMO CONSCIENTE 

Como tendência, o consumo de produtos e serviços acontece de modo automático e muitas 

vezes impulsivo. É comum não pensarmos em nada além da compra do objeto de desejo em si. 

Conhecer só essa parte e não o todo da história envolvida no consumo leva as pessoas a não se 

darem conta do seu poder de transformar a sociedade, a economia, e o meio ambiente com as 

escolhas que fazem. 

O ato de consumo consciente começa com uma analise previa da necessidade: é realmente 

preciso comprar ou trocar? Decidido que sim, o consumidor se informa sobre os impactos 

individuais, sociais, econômicos e ambientais do produto que deseja. Depois decide sobre qual 

o local ou serviço que usará para comprar e escolhe o fabricante de acordo com a sua 

responsabilidade socioambiental na produção. Por fim, faz um uso otimizado do produto para 

ele ter uma vida útil mais longa e gastar menos recursos (como energia e água), e define uma 

forma de descarte adequada. Só assim – tomando decisões conscientes, o consumidor poderá 

comparar e escolher a melhor opção. As etapas de como consumir consciente, elaboradas pelo 

Instituto Akatu,  podem ser resumidas num roteiro com seis perguntas que orientam as pessoas 

e, assim, ajudar a construir uma sociedade de bem-estar com “o suficiente, para todos, para 

sempre” 

1. Por que comprar? 

Primeiramente deve se perguntar antes da compra, se aquele produto é realmente necessário, 

assim como se perguntar a influência da propaganda está resultando em um impulso 

momentâneo, levando a pessoa a comprar mais do que necessita ou pode comprar. 

É importante lembrar os seus próprios limites e o que é importante na vida de cada um. Isso 

muitas vezes significa “ter” algo não material no lugar do material, como dedicar mais tempo 

a atividades com a família e os amigos. 

2. O que comprar? 

Este é o momento que se define qual produto deseja-se comprar, analisando o que as opções 

disponíveis oferecem e escolhendo as características que realmente atendem as necessidades 

pessoais. Atributos demais que nunca serão usados são puro desperdício. Busca-se definir 
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também a qualidade e durabilidade do produto, suas características de segurança no uso e outros 

critérios que permitem selecionar a escolha do produto. 

3. Como comprar? 

As pessoas têm a constante duvida de como deve comprar, à vista ou a prazo?  Irão conseguir 

manter as prestações pagas em dia, se devem comprar perto ou longe de suas residências, 

utilizarão carro, ônibus, bicicleta ou andarão a pé. Todas as dúvidas presentes no ato de comprar 

podem ser esclarecidas através de pesquisas feitas,  conselho de como outras pessoas compram, 

e sugestões de propostas, por exemplo: utilizar apenas um carro para sair de casa para 

economizar combustível. 

4. De quem comprar? 

Ao escolher a empresa fabricante do produto a ser comprado, é importante considerar as 

características de produção, o cuidado no uso dos recursos naturais, o tratamento e a valorização 

dos funcionários, o cuidado com a comunidade e a contribuição para a economia local. Assim, 

o consumidor pode reconhecer com suas escolhas as empresas que melhor cuidam da sociedade 

e do planeta, além de atender as características definidas na etapa “o que comprar?”. 

5. Como usar? 

É essencial encontrarmos formas de usar de maneira consciente os produtos e serviços 

adquiridos de modo a evitar a troca sucessiva de itens sempre que algo novo surge no mercado 

ou entra na moda. Alguns exemplos são: ser cuidadoso no uso, usar os produtos até o final da 

vida útil, consertá-los se quebrarem antes de pensar em comprar um novo, desligar aparelhos 

eletrônicos quando não estão em uso e usar apenas a água necessária nas diversas atividades 

domésticas. 

6. Como descartar? 

É o momento de se perguntar se o que se quer descartar não tem mais nenhuma utilidade, seja 

para quem usa ou para outras pessoas. Caixas e embalagens podem se transformar em 

brinquedos para as crianças, e roupas antigas com nova costura, móveis reformados e 

eletrodomésticos consertados podem ser doados ou trocados. Quando realmente não houver 

uma nova utilidade para o produto, devem-se descartar os resíduos de maneira correta, 

buscando enviar o que for possível para a reciclagem. 
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Essas etapas foram elaboradas com o objetivo de ajudar os consumidores a tomarem decisões 

conscientes, e demonstrar que pequenas medidas de cada pessoa afeta a sociedade no geral, 

trazendo mudanças significativas ao longo do tempo. 

 

2.3 – INDICADORES DO CONSUMO CONSCIENTE 

O consumo consciente pode ser avaliado através de características como: a cultura em que a 

sociedade está inserida, o poder aquisitivo das pessoas e o seu estilo de vida, questões éticas 

transmitidas para a sociedade. De acordo com essas características, percebe-se que a prática 

educacional pode contribuir para que o consumo seja mais sustentável, equilibrando as suas 

qualidades para a sustentabilidade. 

Foram desenvolvidos instrumentos que avaliam os indicadores do consumo consciente, e o que 

se apresentou como aquele focado exclusivamente no consumo consciente e mais apropriado 

ao contexto brasileiro foi o do Instituto Akatu. No ano de 2007 o Instituto desenvolveu um 

estudo sobre o comportamento de consumo no contexto brasileiro e, juntamente com Silva et 

al., desenvolveram uma pesquisa focando seus indicadores, o que ratifica a possibilidade de 

utilizá-lo como base para se estudar aspectos voltados para uma população. A partir dos 

indicadores apresentados no instrumento, percebe-se que o objetivo principal do Instituto Akatu 

é que haja uma discussão sobre os impactos positivos e negativos do consumo, para que o 

consumidor não seja somente um espectador dos problemas que o consumo causa, mas também 

se torne um ator que procura soluções.  

O Instituto proporciona a auto avaliação do consumo consciente a partir de um questionário 

online e é composto por cinquenta perguntas, que permitem ao consumidor identificar o estágio 

de consciência na sua prática de consumo. O resultado facilita ao consumidor fazer uma 

comparação do seu comportamento enquanto consumidor em relação ao comportamento da 

população brasileira. Assim, a partir desses instrumentos, pode-se observar a articulação de 

indicadores, a qual leva em consideração a busca por uma complementaridade entre as 

diferentes variáveis no sentido de um entendimento global do consumo consciente. 

Indicadores de Consumo Consciente conforme critérios analisados: 

Critério analisado: hábito de poupança. 
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Como melhor se descreve os gastos e hábitos de poupança; 

Impedir de deixar lâmpadas acesas em ambientes desocupados; 

Fechar a torneira enquanto escova os dentes; 

Fechar o chuveiro enquanto se ensaboa no banho; 

Deixar aparelhos eletrônicos desligados quando não estão em uso; 

Planejamento das compras de alimentos; 

Costume de pedir nota fiscal quando faz compras; 

Planejamento das compras de roupas; 

Utilização do verso de folhas de papel já utilizadas; 

Aguardar os alimentos esfriarem antes de colocar na geladeira; 

Possuir eletrodomésticos com rótulos de eficiência energética; 

Utilizar energia renovável; 

Redução do uso de água; 

Não deixar o ar condicionado ligado diariamente para poupar energia. 

 

 C Critério analisado: hábito de poupança. 

1. Como melhor se descreve os gastos e hábitos de poupança; 

2. Impedir de deixar lâmpadas acesas em ambientes desocupados; 

3. Fechar a torneira enquanto escova os dentes; 

4. Fechar o chuveiro enquanto se ensaboa no banho; 

5. Deixar aparelhos eletrônicos desligados quando não estão em uso; 

6. Planejamento das compras de alimentos; 

7. Costume de pedir nota fiscal quando faz compras; 
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8. Planejamento das compras de roupas; 

9. Utilização do verso de folhas de papel já utilizadas; 

10. Aguardar os alimentos esfriarem antes de colocar na geladeira; 

11. Possuir eletrodomésticos com rótulos de eficiência energética; 

12. Utilizar energia renovável; 

13. Redução do uso de água; 

14. Não deixar o ar condicionado ligado diariamente para poupar energia. 

 

 Critério analisado: moradia e transporte. 

15. Número de pessoas que moram em uma mesma moradia; 

16. Número de quartos existentes em uma mesma moradia; 

17. Reforma feita ou prevista para possuir maior eficiência domestica; 

18. Consideração da proximidade e facilidade de acesso entre o local de 

moradia e o trabalho e/ou escola para reduzir o deslocamento pela cidade; 

19. Utilização de veículos motorizados, como carro popular, mini van e 

caminhão; 

20. Somente uma pessoa utiliza o carro ou o caminhão; 

21. Utilização de transporte público; 

22. Utilização de transportes aéreos (avião); 

23. Preferencia por andar a pé ou utilizar bicicleta; 

24. Posse de fogão, água morna e ar condicionado. 

 Critério analisado: consumo de bens (sustentáveis ou orgânicos) e alimentos. 
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25. Consumo de alimentos importados; 

26. Consumo de aves (galinha); 

27. Consumo de carne; 

28. Consumo de frutos do mar; 

29. Consumo de frutas e vegetais; 

30. Consumo de água de garrafa. 

 Critério analisado: origem de produtos, publicidade feita pelas empresas e critério de 

compras. 

31. Consumo de alimentos cultivados na sua região; 

32. Consumo de alimentos plantados por conta própria; 

33. Analise do rótulo antes da decisão da compra; 

34. Distribuição de informação para o maior número de pessoas sobre o 

aprendizado de empresas e produtos; 

35. Mobilização para incentivar as empresas a prevenir ou corrigir os danos ao 

meio ambiente causados por suas atividades; 

36. Incentivo e pratica do consumo de produtos que apoiem ações de inclusão 

social ou de proteção ao meio ambiente; 

37. Deixar de comprar produtos de empresas como punição por terem feito algo 

prejudicial à sociedade ou ao meio ambiente. 

 Critério analisado: geração e gestão de resíduos. 

38. Separação do lixo para a reciclagem (lata, papel, vidro, PET, garrafas); 

39. Preocupação em usar recursos de modo que não tragam prejuízos para a 

sociedade e ao meio ambiente; 
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40. Apoio a campanhas de outras ações que incentivem as pessoas para a 

reciclagem dos materiais, redução do lixo e reutilização dos produtos. 

Como podem ser observados, 40 indicadores foram articulados a partir de instrumentos 

discutidos de modo tais que permita a verificação do consumo consciente de determinada 

população. Trabalhar tais indicadores de forma integrada permite uma melhor visão de práticas 

em todas as áreas estudadas (critérios), de modo tal que se perceba a contribuição que os 

indivíduos enquanto consumidores conscientes fornecem para o alcance do consumo 

sustentável na localidade, mesmo sabendo que outros fatores devem se tornar atuantes. Assim, 

cada um dos critérios foi selecionado das ferramentas de análise existentes para que a ideia de 

articulação proposta pudesse ser efetivada. 

O último critério apresentado – Geração e gestão de resíduos, utilizado a partir dos indicadores 

do Instituto Akatu, indica que se deve começar a levar em consideração práticas inerentes ao 

descarte, reuso e reaproveitamento de materiais em relação aos comportamentos dos indivíduos.  

Para que haja uma visão correta e clara dos resultados, a análise de todos os critérios, e de seus 

respectivos indicadores, deve ser realizada de forma complementar e inter-relacionada, uma 

vez que no todo se discute sobre o consumo consciente. Como já indicado, foca-se no consumo 

consciente que ao englobar o consumo verde contribui positivamente para a efetivação do 

consumo sustentável. No entanto, tais critérios ainda apresentam pouca consistência teórica, a 

qual necessita ser mais aprofundado a partir de articulação realizada.  

Considerando que o consumo é apontado como umas das causas da insustentabilidade e que o 

seu crescimento é um processo que impulsiona as pessoas a comprarem mais e de forma nem 

sempre responsável, descartando o que possui com mais facilidade, é importante desenvolver 

mecanismos para equilibrar a relação entre a produção e o consumo, no sentido de uma 

reestruturação e na busca por alternativas positivas para as atuais práticas. Em função disso, à 

medida que foram articulados os indicadores do consumo consciente utilizado na pesquisa do 

Instituto Akatu, apesar de não assumir um caráter de obrigação social, o mesmo pode contribuir 

nesse sentido à medida que consegue representar as contribuições individuais.  

A importância de indicadores como se encontra no acesso a uma visão ampla sobre os 

comportamentos e práticas quanto à busca pela sustentabilidade.   
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Foram identificadas ao longo das análises que são muitas as práticas dos consumidores 

direcionadas ao consumo consciente, dentre as quais se destacam àquelas relacionadas com a 

economia de energia e água, que podem ter maior destaque pela grande necessidade que se tem 

desses recursos na vida cotidiana. Apesar desse entendimento, foi inferido que muito é feito 

pelo fator econômico e não por haver uma consciência em relação aos efeitos do seu consumo. 

Além disso, identificou-se que grande parte das respostas possui diferenças de médias quanto 

às variáveis ‘renda familiar’ e ‘escolaridade’, o que indica que tais aspectos influenciam na 

efetivação do comportamento consciente. A partir das análises, o objetivo de pesquisa foi 

alcançado contribuindo assim com o avanço nas discussões sobre a temática.  

Além disso, verifica-se que dentro do contexto do consumo sustentável, considerado como 

possível, os consumidores podem ser considerados contribuidores positivos a partir da prática 

de seu comportamento consciente. Assim, em relação ao consumo sustentável, devido à 

amplitude do seu conceito, o mesmo foi considerado como plano de fundo para as análises, ao 

analisar os comportamentos individuais e como esses percebem e/ou interagem com outros 

atores sociais como empresas e governos.  

Assim, para melhor validade dos dados, sugere-se a necessidade de ponderação entre os 

critérios e indicadores considerados, por meio da atribuição de diferentes pesos, bem como a 

construção estatística a partir de validação nomológica (considerando que os dados levantados 

podem ser validados em campo) para alinhamento entre as variáveis, na construção de um 

conjunto de indicadores de consumo consciente que esteja mais bem adequado a diferentes 

contexto e situações. Portanto, sugere-se ser necessário um maior aprofundamento teórico com 

relação aos critérios e indicadores apresentados, bem como sua validação estatística a partir de 

uma visão operacional. Assim, com todas essas considerações, percebe-se que a pesquisa é 

contributiva para novos estudos sobre a temática, pelos resultados que foram identificados, 

devendo haver avanços no que se refere à renda e escolaridade, por exemplo. Além disso, buscar 

criar visões operacionais para o consumo sustentável, aproximando as visões de diferentes 

atores sociais, dentre os quais os consumidores pelo consumo consciente.  
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CAPÍTULO 3: ENCARANDO A SUSTENTABILIDADE 

Como visto nos dois capítulos anteriores, o desperdício é um tema preocupante nos dias de 

hoje, já que o seu aumento é continuo e não são muitas as empresas que procuram reduzi-lo. 

Os consumidores então, tendo em vista a atual situação de desperdício de recursos, adotam 

medidas conscientes e procura incentivar e compartilhar ao máximo com outras pessoas, para 

que a demanda de desperdício, tanto nas empresas quanto nas residências, diminua. 

Assim, entra em questão o tema da sustentabilidade. Este termo muitas vezes acaba se referindo 

a “o que é melhor para o meio ambiente” ou simplesmente “ser descolado”, já que muitas 

pessoas se dizem sustentáveis. Mas o termo realmente significa um principio, segundo o qual o 

uso dos recursos naturais para a satisfação de necessidades presentes não pode comprometer a 

satisfação das necessidades das gerações futuras, preservando o meio ambiente. 

A Rio+20 foi uma conferência realizada entre os dias 13 e 22 de junho de 2012, na cidade do 

Rio de Janeiro, cujo objetivo era discutir sobre a renovação do compromisso político com o 

desenvolvimento sustentável. 

A Rio + 20, em que pese as difíceis e desejadas conquistas, pode ser vista como um marco na 

história do desenvolvimento sustentável, não pelos documentos ou acordos oficiais resultantes 

das negociações diplomáticas entre chefes de governos e estados, mas por diversificar o espaço 

no qual governos locais, empresas, movimentos sociais, ONGs e a mídia pusessem aprofundar 

o debate, compartilhar experiências e estabelecer acordos voluntários para um mundo mais 

sustentável. 

Durante as duas semanas do evento, milhares de pessoas de diferentes culturas e raças, de todas 

as partes do mundo, dialogaram sobre temas centrais para o desenvolvimento sustentável, como 

economia verde, consumo e produção sustentável, governança e indicadores de 

desenvolvimento sustentável. Diante das dificuldades para estabelecer consensos, a solução 

proposta pelo governo brasileiro e expressa no documento “O Futuro que Queremos” – 

considerado conservador pela sociedade civil, ávida por definições claras sobre os próximos 

passos em direção a um planeta mais sustentável – foi, finalmente, aceita. 

A partir do conceito de tornar o planeta mais sustentável, veremos como as empresas e os 

consumidores se posicionam em relação a esta medida, ao longo deste capitulo. 
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3.1 – A SUSTENTABILIDADE NAS EMPRESAS 

Hoje, o termo sustentável é com freqüência adotado por empresas em um comportamento 

freqüentemente denominado greenwashing. Frases como “design sustentável”, “carros 

sustentáveis”, e até “roupas íntimas sustentáveis” são muito comuns e se espalham pela mídia. 

Isso demonstra que um uso tão freqüente da palavra sustentável indica que um conceito 

ambiental importante ganhou valor na cultura popular. Porém, as medidas sustentáveis possuem 

um alto custo.  

A capacidade de transformação de conhecimento em melhor qualidade de vida e em negócios 

ainda é pequena no Brasil, e isso afeta significativamente o desenvolvimento do setor produtivo. 

Boa parte da competitividade brasileira ainda está baseada na produção de bens que fazem uso 

intensivo de recursos naturais, seja na forma de energia e de insumos, seja no seu transporte e 

descarte. E o cálculo dos impactos negativos sobre o meio ambiente e na sociedade ainda não 

é considerado na nossa cadeia produtiva. 

Assim, o Brasil vem buscando, por meio de políticas públicas claras, incentivar a criação de 

instrumentos que promovam o envolvimento de empresas e da sociedade no trabalho de 

constituição de um sistema sustentável, principalmente do ponto de vista das mudanças de 

atitude. Muito disso é resultado das necessidades indicadas pela iniciativa privada. 

Um exemplo de medida eficiente é transformar em regras as boas práticas empresariais, nas 

suas diversas searas – seja no modo de produção, seja na substituição de recursos naturais –, 

consolidando-as como padrão geral. E os meios que podem ser utilizados para transformar boas 

práticas em normas são a regulamentação pública e a autorregulação setorial, muitas vezes 

utilizada conjuntamente. 

Nesse sentido, a indução de políticas públicas utilizaria as organizações já comprometidas com 

pelo menos parte das mudanças necessárias como apoio ao engajamento do mercado em que 

estão inseridas, provocando ações estruturais que resultariam em alterações relevantes nos 

perfis da produção, do consumo e da distribuição de renda. 

Considerando um objetivo mais abrangente, a adoção de políticas públicas representa ampliar 

o leque contributivo das ferramentas já criadas pelas próprias empresas para promover avanços 

concretos na implantação de uma nova economia, equilibrando o patamar das práticas de 

Responsabilidade Social Empresarial. 



 

 

30 

 

Além disso, as políticas públicas devem prever que práticas voltadas para o desenvolvimento 

sustentável, que já produzem algum resultado, devem ser identificadas e reconhecidas, de forma 

que o ciclo de investimentos e de desenvolvimento de ações positivas permaneça sempre em 

atividade. 

Umas das iniciativas do Instituto Ethos, que as empresas podem adotar é o Programa Cidades 

Sustentáveis. 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. Para superar esses desafios é necessário o envolvimento dos 

cidadãos, governo, organizações sociais e empresas. 

O Instituto Ethos, que participa desde o início da coordenação deste projeto, intensificou, a 

partir do final de 2011, a mobilização das empresas junto ao Programa Cidades Sustentáveis. 

O apoio das empresas ao programa é fundamental. Elas podem mobilizar sua rede de 

relacionamento, participar e incidir nas tomadas de decisão, além de gerar impactos tanto 

diretos, por meio de seus produtos e serviços, quanto indiretos, ao atuar com seus clientes, 

colaboradores, fornecedores e parceiros no desenvolvimento sustentável das cidades, com base 

em seu posicionamento político sobre a questão. 

O Programa Cidades Sustentáveis oferece uma série de ferramentas, como uma agenda para a 

sustentabilidade das cidades, que aborda as diferentes áreas da gestão pública, indicadores e 

casos de boas práticas com referências nacionais e internacionais. 

O Programa Cidades Sustentáveis é uma realização da organização Rede Nossa São Paulo, da 

Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis e do Instituto Ethos, com o apoio da 

Avina e do Instituto Arapyaú. 

 

3.2 O PACTO GLOBAL E A PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS 

NELE 

O Pacto Global é uma iniciativa desenvolvida pelo ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, 

com o objetivo de mobilizar a comunidade empresarial internacional para a adoção, em suas 

práticas de negócios, de valores fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos 

humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção refletida em 10 princípios. 
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Essa iniciativa conta com a participação de agências das Nações Unidas, empresas, sindicatos, 

organizações não governamentais e demais parceiros necessários para a construção de um 

mercado global mais inclusivo e igualitário. Hoje já são mais de 5.200 organizações signatárias 

articuladas por 150 redes ao redor do mundo. 

As empresas participantes do Pacto Global são diversificadas e representam diferentes setores 

da economia, regiões geográficas e buscam gerenciar seu crescimento de uma maneira 

responsável, que contemple os interesses e preocupações de suas partes interessadas - incluindo 

funcionários, investidores, consumidores, organizações militantes, associações empresariais e 

comunidade. 

O Pacto Global não é um instrumento regulatório, um código de conduta obrigatório ou um 

fórum para policiar as políticas e práticas gerenciais. É uma iniciativa voluntária que procura 

fornecer diretrizes para a promoção do crescimento sustentável e da cidadania, através de 

lideranças corporativas comprometidas e inovadoras. 

O Pacto Global advoga dez Princípios universais, derivados da Declaração Universal de 

Direitos Humanos, da Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e 

Direitos Fundamentais no Trabalho, da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento e da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção: 

 Direitos Humanos: 

1. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos 

reconhecidos internacionalmente; e 

2. Assegurar-se de sua não participação em violações destes direitos. 

 Trabalho: 

3. As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito 

à negociação coletiva; 

4. A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório; 

5. A abolição efetiva do trabalho infantil; e 

6. Eliminar a discriminação no emprego. 

7.  

 Meio Ambiente: 

7. As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais; 
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8. Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental; e  

9. Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis. 

 Contra a Corrupção: 

10. As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e 

propina. 

 

A partir do primeiro semestre de 2000, a história do Pacto Global começou a ser escrita no 

Brasil, quando o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social conduziu um processo 

de engajamento das empresas brasileiras ao projeto proposto pelas Nações Unidas. Nesta 

primeira convocação, 206 empresas aderiram ao desafio. Em 26 de julho do mesmo ano, em 

Nova Iorque, foi entregue ao Secretário Geral das Nações Unidas o nome das empresas que se 

tornaram signatárias do compromisso. Nesta ocasião, foi proposta a realização em 2002 do 

"Diálogo Empresarial sobre os princípios do Pacto Global" na cidade de Belo Horizonte, um 

evento que contou com a participação de 300 representantes do Brasil, e que buscou debater a 

aplicação dos princípios do Pacto Global no país. 

Em dezembro de 2003, foi criado o Comitê Brasileiro do Pacto Global (CBPG), um grupo 

integrado por instituições representativas do espectro de participantes do Pacto Global: setor 

privado, sociedade civil organizada, academia e agências do Sistema das Nações Unidas no 

Brasil, que tinha por finalidade fortalecer a agenda da responsabilidade social corporativa e do 

Pacto Global no Brasil. 

Em julho de 2007, houve uma expressiva participação da Rede Brasileira do Pacto Global 

durante a realização do segundo UN Global Compact Leaders Summit, em Genebra. A 

delegação brasileira foi composta por: Banco do Brasil, Beraca Sabará Químicos e Ingredientes, 

Bovespa, Copagáz, Dudalina, Fundação Dom Cabral, Instituto Ethos, ISAE-FGV, MDD 

Comércio e Representações de Papel, Petrobras, Promon Engenharia, Repsol, Serasa, Visão 

Sustentável e Dorpas Assessoria Empresarial. 

Hoje, o Pacto Global no Brasil vem impulsionando diversas empresas no país a adotarem a 

cidadania empresarial como padrão para a gestão de seus negócios e outras organizações na 

intensificação deste movimento onde ele já está se encontra consolidado. 
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Os objetivos definidos para o Comitê Brasileiro do Pacto Global são: 

 Massificação dos seus princípios no País 

 Ampliação da adesão de empresas e organizações brasileiras 

 Apoio às empresas brasileiras para a implantação dos princípios 

 Promoção de troca de experiências e aprendizado dos princípios do PG 

 Exercício das funções de articulador internacional com as demais redes do PG e com o 

escritório em Nova Iorque 

 Promoção do vínculo entre os princípios do PG e os Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio 

 Assessoramento ao Presidente do CBPG 

 

Perfil da rede brasileira do Pacto Global: 

 

Atualmente, há 604 empresas brasileiras participantes no Pacto Global. 

3.3 ARQUITETURA EMPRESARIAL PÓS-2015 

O movimento de Sustentabilidade Empresarial está crescendo em todas as regiões do mundo. 

Todos os anos, mais e mais empresas colocam as práticas empresariais responsáveis e as metas 
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de sustentabilidade no centro da sua estratégia de negócios. As empresas estão, cada vez mais, 

ajudando a enfrentar os problemas mais prementes no mundo através de seus próprios negócios 

e, ao mesmo tempo, percebendo os benefícios e as oportunidades ao fazê-lo. Há um crescente 

reconhecimento de que em um mundo globalizado a prosperidade geral só pode ser construída 

sobre as fundações da colaboração entre os setores públicos e privado. Refletindo essa 

realidade, o Pacto Global da ONU tem, atualmente, cerca de 8.000 empresas signatárias, das 

quais cada uma assumiu um compromisso público de respeitar dez princípios universais nas 

áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção, e de apoiar objetivos mais 

amplos das Nações Unidas – como as Metas de Desenvolvimento do Milênio (Millennium 

Development Goals–MDGs). 

Arquitetura para o Engajamento Empresarial Pós-2015 é o culminar de mais de uma década de 

experiência do Pacto Global das Nações Unidas, engajando empresas do mundo inteiro na idéia 

da sustentabilidade corporativa. Inspira-se nos conhecimentos adquiridos por meio de uma série 

de consultas feitas ao redor do mundo sobre a agenda de desenvolvimento pós-2015 e foi 

elaborada em parceria com as empresas LEAD do Pacto Global. 

A Arquitetura para o Engajamento Empresarial pós-2015 ilustra os elementos fundamentais 

dessa construção, necessários para melhorar a sustentabilidade corporativa e contribuir 

eficazmente para o desenvolvimento sustentável, criando valor tanto para as empresas quanto 

para a sociedade. Cada um desses elementos deve ser reforçado e conectado por meio de um 

esforço abrangente e coletivo para que auxilie a sustentabilidade corporativa a revolucionar e a 

redimensionar as empresas, convertendo-as em uma verdadeira força transformadora na era 

pós-2015.  

Empresas individuais, organizações de sustentabilidade corporativa, governos, investidores, 

escolas de negócios, sociedade civil, trabalhista e consumidores têm um papel a desempenhar 

na ampliação da ação empresarial e devem ser capazes de identificar as áreas em que eles 

precisam atuar mais. 

A sustentabilidade empresarial  – composta pela liderança e sustentada pelos pilares do respeito 

aos princípios universais, do engajamento a parcerias e ações globais e do apoio aos objetivos 

mais amplos da ONU – encontra-se na base desta Arquitetura.  Juntos, estes elementos 

representam a busca por um nível de governança e de liderança empresarial nunca antes 

../../../../../TEMP/Downloads/..:Key%20documents:BluePrint_PT.pdf
http://www.pactoglobal.org.br/artigo/56/Os-10-principios
http://www.pactoglobal.org.br/artigo/56/Os-10-principios
http://business.un.org/en/splash
http://business.un.org/en/splash
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alcançado. De acordo com esta nova orientação para os negócios, a definição de 

sustentabilidade empresarial se expande: passa a significar que as empresas 

precisarão  apresentar resultados que tenham valor de longo prazo em termos econômicos, 

sociais, ambientais e éticos. 

Um dos blocos essenciais desta arquitetura é o de prioridades do desenvolvimento sustentáveis 

e objetivas de empresariais de longo prazo. Cada vez mais, constata-se que crescimento 

econômico inclusivo, equidade social e progresso e  proteção ambiental – relativos ao 

desenvolvimento sustentável – contribuem progressivamente para questões como crescimento 

das vendas, produtividade dos recursos e mitigação de riscos operacionais, legais e de 

reputação – referentes aos objetivos empresariais. Nesta nova Arquitetura dos negócios pós-

2015, este bloco assume um papel importante de motivador da liderança, considerada a grande 

pedra fundamental deste projeto. Em contrapartida, a liderança se encarrega de promover o 

avanço deste bloco formado de “materiais” comprovadamente indissociáveis. 

Outro bloco fundamental é o da transparência e responsabilidade, que se encarrega de 

consolidar na base – a liderança – os elementos da confiança e credibilidade. A experiência de 

mais de uma década do Pacto Global da ONU ensina que as empresas têm de se comprometer 

a incorporar medidas robustas de responsabilidade e prestação de contas para garantir um 

progresso real rumo aos compromissos assumidos. O monitoramento deste progresso inclui 

a disponibilização de dados e documentos sobre tais compromissos, avaliação das práticas 

e adoção de normas internacionais para relatórios e sistemas de certificação.  

O terceiro elemento essencial da Arquitetura pós-2015 são as plataformas para ação e parceria. 

Este bloco é visto como um componente promissor porque tem a capacidade de: dar ganho de 

escala e aperfeiçoar os esforços de sustentabilidade empresarial; e de contribuir para uma maior 

participação das empresas nos esforços mais amplos, envolvendo múltiplos atores na promoção 

dos objetivos da ONU. O bloco é composto por plataformas temático-setoriais, iniciativas e 

redes locais e iniciativas empresariais, todas apoiadas por centros virtuais de parcerias, criados 

com ajuda das novas tecnologias. 

O quarto bloco da Arquitetura funciona como uma bússola para a sustentabilidade empresarial, 

já que exprime, de forma conjunta, os elementos condutores e incentivadores dos negócios 

tanto com base nas demandas da sociedade quanto dos mercados. Este bloco representa a 
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capacidade das empresas de se adaptar às mudanças de normas e de expectativas quanto à 

responsabilidade social, bem como sua habilidade em atrair e reter consumidores, investidores, 

empregados e parceiros de negócios por meio de sua agenda de sustentabilidade. 

A Arquitetura pós-2015 prevê também um elemento considerado fundamental para garantir que 

a estrutura construída siga forte e resistente: o monitoramento constante do progresso deste 

desenho e dos compromissos nele contidos. Para que a arquitetura se mantenha dinâmica e 

relevante, o documento destaca que é importante, periodicamente, rever as conquistas da 

comunidade empresarial, identificar lacunas e redefinir prioridades e estratégias em relação a 

todos os quatro blocos desta construção e sua base. 
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As plataformas temáticas, iniciativas setoriais e redes locais têm um papel importante a 

desempenhar na troca de experiências e contribuir para a inovação e com melhores práticas em 

termos de motivar e facilitar a ação e as parcerias na sustentabilidade corporativa. 
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CONCLUSÃO 

O tema desenvolvido neste trabalho foi de grande importância para o melhor entendimento de 

como os atuais modelos de produção dentro das empresas favorecem índices elevados de 

desperdício dentro das suas próprias dinâmicas de funcionamento. Foi possível perceber 

também, em contrapartida, que as empresas podem influenciar os consumidores a consumir 

conscientemente e desenvolver estruturas empresariais sustentáveis. 

No capítulo um, chamamos atenção para a contribuição das empresas para o desperdício. A 

quantidade que as empresas desperdiçam de recursos e serviços aumenta a cada dia. As 

empresas devem considerar  mudanças no modo de funcionamento, como ao invés de praticar 

o sistema do just in case (superprodução), adotar o sistema do just in time (produção enxuta), 

que se baseia na absoluta eliminação do desperdício. 

Apesar dos avanços que o país tem feito para reduzir o desperdício e desenvolver soluções 

sustentáveis, o Brasil se encontra em situações extremas de recursos desperdiçados.  

Há quase um mês, o índice reservatório de água da Cantareira não parava de cair. Na última 

sexta-feira (16), mesmo sem chover o nível da Cantareira foi elevado de 8,2% para 26,7%. Isso 

só foi possível após o começo do uso do volume morto, a água que fica no fundo de uma reserva 

estratégia da represa, abaixo do nível da captação das comportas. O governo estadual gastou 

milhões em recursos para construir canais e instalar bombas para retirar a água de quatro 

represas da região metropolitana. Trata-se de um exemplo forte do quanto as dificuldades de 

planejamento somadas com desperdício favorecem situações muito preocupantes. 

As empresas estão cada vez mais percebendo o impacto de suas atitudes no futuro, e através de 

medidas estratégicas conseguem reduzir o desperdício e seguir rumo a uma sociedade mais 

sustentável. 

No capítulo dois evidenciamos que os consumidores procuram cada vez mais meios de como 

consumir conscientemente. Nos últimos anos, tem se destacado uma nova postura no 

comportamento de consumo porque as pessoas estão mais sensíveis ao fato de que o modelo de 

produção e consumo adotado pelo mundo nas últimas décadas é insustentável. A explosão de 

consumo resultou em um modelo de desenvolvimento que de um lado está esgotando os 

recursos naturais do planeta e, de outro, causa impactos negativos na qualidade de vida da 
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população. Esse pensamento cresce à medida que o consumidor passa a ter mais consciência 

do poder que existe no seu ato de compra. 

Tornou-se muito relevante citar alguns exemplos de instituições que têm oferecido sua 

contribuição para que esse cenário se modifique. 

O Instituto Akatu é uma organização não governamental sem fins lucrativos que trabalha pela 

conscientização e mobilização da sociedade para o Consumo Consciente. Outra instituição 

fundamental para elaboração do tema deste trabalho é o Instituto Ethos, cuja missão é mobilizar, 

sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, 

tornando-as parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável. 

Assim como outras instituições, o Instituto Akatu e o Instituto Ethos desenvolvem projetos, 

ações e campanhas voltadas à conscientização, à mobilização e á mudança do comportamento 

dos consumidores para a adoção de práticas mais conscientes. 

No capítulo três a ênfase recaiu sobre a capacidade de transformação de conhecimento em 

melhor qualidade de vida e negócios.  

O Brasil vem buscando, por meio de políticas públicas claras, o incentivo da criação de 

instrumentos que promovam o envolvimento de empresas e da sociedade no trabalho de 

constituição de um sistema sustentável, principalmente do ponto de vista das mudanças de 

atitude. 

O Pacto Global da ONU está aberto à adesão das empresas – elas podem, voluntariamente, 

alinhar suas estratégias e operações aos dez princípios deste pacto. Adotando tais princípios, as 

empresas, como agentes primários para criação de empregos e riquezas, podem ajudar os 

mercados a avançarem de forma a beneficiar economias e sociedades em diversos lugares do 

mundo. 

Hoje, as empresas participantes do Pacto Global da ONU são de diferentes setores da economia, 

regiões geográficas e buscam embasar seu crescimento em pilares sustentáveis e de maneira 

responsável, que contemple os interesses de seus stakeholders (funcionários, investidores, 

consumidores e da sociedade como um todo). 

A fim de mitigar os riscos e promover efetivamente o Pacto Global da ONU, as empresas, mais 

uma vez, precisam concentrar mais esforços em controles e políticas internas. Dependendo da 
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natureza das operações e do tamanho da empresa, não é possível mitigar todos os riscos olhando 

somente para dentro da própria empresa – aquelas empresas que terceirizam tarefas, precisam 

expandir seu foco até seus prestadores de Serviços. Hoje em dia é necessário, até, estender as 

análises à fornecedores e clientes. 

Os dez princípios do Pacto Global abrangem também o direito ambiental, devido que grandes 

empresas também sofrem com danos ao meio ambiente. Duas empresas que, recentemente, 

sofreram um abalo em sua imagem devido a desastres ambientais foram: BP (British 

Petroleum), com o vazamento de petróleo no Golfo do México, e a Chevron, com vazamento 

de petróleo na costa brasileira. Além de multas milionárias, as empresas sofreram um forte 

golpe em sua imagem corporativa. 

O investimento das empresas no Pacto Global revela-se também um investimento na imagem 

institucional. Trata-se de um investimento na imagem institucional e na área de Gestão de 

Riscos da empresa, de médio e longo prazo. Há a necessidade de investimentos em controles e 

análises "além da própria fronteira", a fim de que as empresas obtenham detalhes das operações 

de seus principais stakeholders (fornecedores e clientes, por exemplo). As empresas estão em 

processo de entendimento de suas responsabilidades que vão além de seus próprios muros. 

Todos somos agentes da sociedade a fim de defender seus interesses e anseios. 

Capaz de trazer enorme ganho de escala às ações do setor privado, o projeto Arquitetos de um 

mundo melhor – Construção da Arquitetura do Engajamento Empresarial pós-2015, é resultado 

de mais de uma década de experiência do Pacto Global das Nações Unidas no envolvimento de 

empresas de todo o mundo para ações e estratégias de sustentabilidade empresarial. 

A cada ano, mais e mais empresas colocam práticas responsáveis de negócios e objetivos de 

sustentabilidade no centro de suas estratégias corporativas. De acordo com o projeto, os 

resultados mostram que, ao fazerem isto, conseguem obter lucros e descobrir novas 

oportunidades. 

A Construção da Arquitetura do Engajamento Empresarial pós-2015 destaca as pedras 

fundamentais necessárias para a construção de uma melhor sustentabilidade empresarial, capaz 

de contribuir efetivamente para o desenvolvimento sustentável, criando valor tanto para os 

negócios quanto para a sociedade. 

http://www.pactoglobal.org.br/Public/upload/ckfinder/files/Publicacoes/Architecture.pdf
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Em nossa opinião a importância deste tema diz respeito ao modo como as empresas e 

consumidores estão cada vez mais inter-relacionados uns com os outros. Os consumidores 

passam a agir conscientemente e requerem que as empresas ajam da mesma forma. Mas as 

empresas ainda têm que atender a demanda daqueles consumidores que agem pensando 

somente em si, consumindo exageradamente e sem responsabilidade nos seus atos, o que se 

revela um grande desafio em termos institucionais. 

Essa divergência de pensamentos entre os consumidores traz um conflito nas empresas, ao 

tentar atender ambas as partes. As empresas tentam funcionar de modo mais consciente, mas se 

deparam com a barreira do modo de consumir nem sempre responsável, muito vulnerável ao 

alto nível de consumo como se isso fosse um bem em si mesmo. 

Assim, é necessária uma colaboração de ambas as partes – consumidor e empresa- para chegar 

a uma igualdade de pensamentos que tomará rumo a uma sociedade efetivamente mais 

sustentável. 

Por isso, neste trabalho, compartilhamos a opinião das pessoas e instituições que têm se 

dedicado ao combate do desperdício e têm lutado pela causa do consumo consciente. 
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INTRODUÇÃO 

Nosso século é diferente de qualquer outro período histórico da humanidade: nunca o 

homem desenvolveu tanta tecnologia, promoveu tanta disseminação de informação, se 

conectou a tantas pessoas de lugares tão diversos do globo e ao que parece nunca esteve tão 

próximo de perder sua própria humanidade. 

A internet é de longe a maior revolução das comunicações desde a televisão, mais 

diferente de qualquer outro meio que a antecede (como a imprensa e o rádio) ela traz algo de 

novo:  absorve tudo que pode recriando o mundo a sua imagem e semelhança. Parece ser 

impossível resistir as inúmeras possibilidades e facilidades que ela oferece. Mais será que seu 

uso indiscriminado realmente está tornando nossas vidas melhores? Será que não estamos 

criando sérios problemas ao absorver esse bombardeio virtual diário sem ao menos questioná-

lo? 

Toda revolução traz consigo um preço e provoca profundas mudanças na sociedade. 

Estamos em meio a uma verdadeira revolução tecnológica, cuja a garota propaganda é ela a 

internet que de forma sorrateira e amigável invadiu a vida de milhares de pessoas e na última 

década já condenou uma geração a ser nativa de um novo mundo: o ambiente virtual. O 

entusiasmo com que recebemos esses avanços parece emudecer qualquer tipo de 

questionamento vindo de nossa consciência, de que talvez o preço que estamos pagando seja 

alto demais. 

Este trabalho tem como objetivo propor uma reflexão a respeito do que esse uso 

desenfreado e compulsivo dos meios tecnológicos, principalmente da internet, tem causado em 

nossa sociedade atual, bem como pensar a respeito da sociedade que estamos formando e o que 

pode ser feito quanto a isso. É natural pensar que o homem muda ao longo do tempo, o que sem 

dúvida é um aspecto importante e até mesmo necessário para seu desenvolvimento. Mais o que 

se observa nesse mundo pós-internet é que estamos mudando drasticamente a forma como 

pensamos: substituindo pensamentos profundos, contemplativos e complexos por aqueles mais 

superficiais, caóticos e imediatistas. 

 

Com o tempo que gastamos vasculhando web pages encolhe o tempo 

que passamos lendo livros, com o tempo que gastamos trocando 

mensagens de texto medidas em bites encolhe o tempo que passamos 
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compondo sentenças e parágrafos, com o tempo que gastamos pulando 

entre links encolhe o tempo que dedicamos a contemplação e quietude. 

Assim, os circuitos que dão suporte a essas antigas funções intelectuais 

enfraquecem e começam a se romper. O cérebro recicla seu neurônios 

e as sinapses não usadas para outros trabalhos mais prementes. 

Ganhamos novas habilidades e perspectivas, mais perdemos as 

antigas.(Nicholas Carr, pag. 167). 

 

Nossa mente nunca esteve tão dispersa, preguiçosa e dependente do que a internet 

oferece: milhares de dados processados numa velocidade assombrosa mais que no fim de horas 

online agregam quase que insignificante qualidade de conhecimento a seus usuários. Nunca 

estivemos tão parecidos com as máquinas, aprendendo a “pensar” de forma binária, vivendo 

num mundo de bits e precisando de intermediários como as redes sociais para desenvolver 

algum tipo de interação social. 

 Este trabalho não trata apenas de alertar ou recomendar um uso mais dosado dos meios 

tecnológicos. Trata sobretudo de propor que pensemos a respeito de como nossa sociedade está 

e que principalmente assumamos a responsabilidade desse cenário fazendo o possível para 

transformá-lo. Sem dúvidas a tecnologia é algo que as sociedades modernas não estão dispostas 

a abrir mão, e é evidente que a mesma tem grande potencial de facilitar e melhorar a vida 

humana. No entanto, devido a uma série de fatores como a própria desigualdade social seu 

acesso e a educação quanto ao seu uso parecem não alcançar a maior parte da população 

mundial. 

Há aqueles que defendem que nos países mais ricos e desenvolvidos, onde o acesso da 

internet é maior, observa-se que a população continua a ter um melhor desempenho nos campos 

do conhecimento: em áreas como a vida acadêmica ou carreira cientifica. E isso seria um 

indicativo de que a internet não contribui para empobrecimento intelectual das pessoas. No 

entanto, vale observar que também são esses os países que apresentam melhores condições de 

vida, educação de base, segurança entre tantas outros fatores que podem pôr fim amenizar no, 

curto prazo, os efeitos do uso desenfreado desses meios tecnológicos.  

Mais já não é tão simples desconectar-se da rede, há uma grande pressão social para que 

se faça parte do mundo virtual: tendo-se perfis em redes sociais, e-mails de contato, entre tantos 

outros aspectos que parece impossível e até estranho não compartilhar dessa cultura 

tecnológica. Talvez nem sequer seja possível divagar sobre um mundo offline, como se 

observava poucas décadas atrás. O fato é que a tecnologia parece ter se tornado muito mais que 
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uma ferramenta ou instrumento de melhoria da vida humana, tornou-se parte do que nos 

constitui causando uma espécie de mutação com o DNA humano. Não apenas dependemos 

dela, mais gostamos disso. 

Assim, é de extrema importância que esse assunto seja discutido e provoque ações nas 

pessoas, principalmente nos jovens que serão os responsáveis por construir o futuro da 

humanidade. Talvez estejamos a poucos passos de um “blecaute” de poetas, pensadores, 

filósofos e artistas. Mais não é tarde para voltar um pouco atrás e repensar que tipo de sociedade 

estamos construindo, afinal talvez o que mais nos diferencie de qualquer outra obra da natureza 

é que somos apesar de tudo construtores de mundos sejam eles melhores ou não. Enfim, este 

trabalho trata de uma simples reflexão: será que somos usuários ou usados pela Internet? 
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CAPÍTULO I - A ERA DA INTERNET 

Vivemos quase em estado pós apocalítico, onde o vírus da Internet parece ter mudado 

nosso DNA, se fundido a nossa estrutura biológica e se tornado elemento de sobrevivência 

social. A grande “teia mundial” parece ter nos fisgado de vez e implantado raízes com 

perspectivas duradouras de vida. 

É natural pensar que na história da humanidade a tendência seja a evolução do próprio 

ser humano como também das ferramentas que o mesmo constrói e que não é novidade 

nenhuma surgirem novas formas de comunicação ao longo do tempo como foi o caso do livro, 

do rádio e da televisão. O que existe de inédito nesse aspecto é que pela primeira vez uma dessas 

invenções conseguiu nos expor à uma imensidão de estímulos numa magnitude imensamente 

maior do que qualquer coisa vista antes. 

Após a popularização da Internet quase tudo mudou no mundo e em vários aspectos 

que vão desde a vida social até a economia. No que diz respeito ao primeiro toda a maneira de 

sociabilização sofreu alterações, como exposto por Robert Kraut “as pessoas misturam o mundo 

online e o offline. Usam a internet para manter contato com quem elas já conhecem e visitam 

pessoas que elas encontraram na rede”.  

Surgiram também as empresas “ponto com”, que hoje são grandes pilares da economia 

mundial além de formadores de opinião como é o caso da Google. Mesmo o capitalismo antes 

selvagem e burguês vestiu nova roupagem e criou sua conta nas redes sociais. Além disso, o 

próprio ser humano passou por transformações profundas e como exposto por Nelson Lerner 

Barth, administrador da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, “as pessoas 

começaram a se comportar como computadores, pensando em várias coisas ao mesmo tempo”. 

Se antes não passávamos de meros telespectadores, ouvintes e/ou leitores hoje temos a 

irresistível tentação de interagir com tudo e ainda produzir informação. É e nesse cenário onde 

as relações entre homem e máquina se estreitam e nossa atenção é fragmentada diante do 

bombardeio de informações e possibilidades dos artefatos digitais que a Internet impera ou 

como diria Nicolas Carr “é nossa serva a tal grau que seria grosseiro notar que também é nossa 

mestra”.   
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1.1 HISTÓRIA DA INTERNET 

 

Em 1958, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou a ARPA (Advanced 

Research Projects Agency), com o objetivo de desenvolver tecnologias que permitissem superar 

militarmente a então União Soviética. Já em 1969 surgiu a Arpanet, um pequeno programa de 

computador elaborado com o objetivo de permitir aos vários centros de computadores e grupos 

de pesquisa, envolvidos nesses projetos, se comunicarem e compartilharem informações on-

line. 

A ideia da Arpanet, em princípio despretensiosa, levou a ARPA a ter interesse em 

construir uma rede de comunicação descentralizada e flexível que permitisse o 

desenvolvimento de um sistema militar de comunicação capaz de sobreviver a um ataque 

nuclear. Assim, já em 1972, a Arpanet fez sua primeira demonstração bem-sucedida numa 

conferência internacional em Washington. 

O próximo passo seria viabilizar uma conexão entre a Arpanet e outras redes de 

computadores: surge ai o conceito de uma rede de redes além do desenvolvimento do protocolo 

TCP/IP até hoje utilizado.  O que contou com a contribuição de grandes universidade norte 

americanas como o MIT (Massachusetts Institute of Technology) e a Universidade de Harvard. 

 

Figura 1 -Representação do alcance global da internet 

Já em meados de 1984 a Arpanet transforma-se na Arpa-Internet e passa a ser dedicada 

à pesquisas. Em 1990 a mesma torna-se obsoleta, e o governo dos Estados Unidos libera a então 

Internet de ser usada apenas no ambiente militar, ou seja, essa rede de redes agora poderia ser 

comercializada. 
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Nesse mesmo ano é criada a Word Wide Web, pelo engenheiro Tim Berners-Lee, que 

permitiu a utilização de uma interface gráfica e dinâmica visualmente mais interessante e 

intuitiva para a Internet. Desse momento em diante, surgem tecnologias para disseminação da 

mesma como, por exemplo, os navegadores (browsers). 

Não tardou muito, cerca de duas décadas, para que a Internet se torna-se uma febre 

mundial, invadisse milhares de lares e mudasse os hábitos de outras milhares de pessoas.  

 

1.2 OS NATIVOS DIGITAIS E A SOCIEDADE CONECTADA  

Quando fala-se em era digital nos referimos ao período pós década de 1980, onde 

invenções como a internet, computador pessoal e fibra ótica ganharam grande importância 

social.  Sendo que passaram a integrar o processo de formação de subjetividades dos indivíduos. 

 

As pessoas nascidas desde meados de 1990 pra cá, fazem parte da chamada geração 

digital, que foi fortemente moldada e mergulhada na efervescência das parafernálias digitais 

surgidas nesse período. Os jovens dessa geração em sua maioria esmagadora, vivem conectados 

o tempo todo e sob forte regime tecnológico tornando-se cada vez mais imediatistas e 

superficiais. 

 

Para Bauerlein, escritor da obra The dumbest generation, “as novas tecnologias 

contribuem para formar narcisistas e sujeitos despreparados para pensar em profundidade 

sobre qualquer tema”, assim os nativos digitais estariam desenvolvendo muito mais 

pensamentos simplistas, acríticos e sem complexidade do que uma cultura mais rica e evoluída. 

   

 Essa sociedade conectada também é adepta de uma nova linguagem onde download, 

Ctrl C, Ctrl V, facebook entre tantos outros tornam-se símbolos representativos dessa nova 

pátria, a internet, e desenvolvem-se novas formas icônicas de comunicação como “=D, = (“que 

expressam esse processo de fusão cultural entre máquina e homem. 
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Danah Boyd, cientista social da Microsoft, disse que “graças aos nossos ubíquos 

sistemas e dispositivos de mensagens, nunca realmente somos capazes de nos desconectar.” E 

ao que parece tal afirmação se perpetuará por longo e talvez infinito tempo principalmente pelas 

próximas gerações, também conhecidas como nativos digitais, cujas formas da intelectualidade 

são moldadas pela internet. 

 

 

Figura 2 - Dados sobre a quantidade de nativos digitais pelo mundo 

No livro Born Digital: Understanding the first generation of digital natives de 2008, os 

autores John Palfrey e Urs Gasser defendem a ideia de que basicamente podemos dividir nossa 

sociedade em nativos e imigrantes digitais. Os primeiros seriam “especialista digitais, 

possuidores de uma capacidade múltipla, ou seja, aptos a utilizar diversas mídias ao mesmo 

tempo, em oposição a seus pais ou professores que nasceram antes e que, portanto, seriam 

imigrantes”. 
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Ao que parece quando navegamos em algum site, ou entramos em contato com qualquer 

aparelho tecnológico que nos conecte ao mundo virtual, há a liberação de dopamina, 

neurotransmissor ligado ao prazer e ao vício, no cérebro o que pode explicar a tendência e 

vontade cada vez maior de continuar on-line recebendo um bombardeio de estímulos e 

informações que mal são processadas por nossa rede neural. 

 

Estar conectado tornou-se uma questão de necessidade social complexa e muitas vezes 

inexplicável para os próprios usuários, que desapercebidamente precisam receber essas 

“diminutas porções de ração social ou intelectual” disponibilizadas na rede. O problema é que 

tudo tem um preço e talvez se soubéssemos o real valor dele não estaríamos dispostos à paga-

lo. 

 

 

1.3 COMO A INTERNET MUDOU NOSSOS HÁBITOS DE GERAR E TRANSMITIR 

CONHECIMENTO 

Somos fortemente influenciados pela novata mais poderosa Cultura Digital que é essa 

cultura da atualidade onde se podem estabelecer relações entre homens e máquinas. Também 

tem como característica a interatividade levada ao seu mais alto grau pela internet, que 

possibilita a comunicação no sentido de todos para todos. 

Mergulhando cada vez mais no mundo virtual, e passando pela superfície do “pensar à 

moda antiga”, a verdade é que parecemos gostar, e muito, do mundo on-line onde, como dito 

por Nicholas Carr “cada novo fragmento de informação tem valor social”.  

Parece ser muito melhor participar do mundo que a internet nos oferece à tornar-se um 

ser solitário na construção de pensamentos profundos e desenvolvimento de autoconhecimento. 

Discutir pontos de vista em fóruns, ou simplesmente ser levado pela maré cibernética parece se 

tornar cada vez mais natural. 
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O que importa no fim das contas é ter um perfil popular nas redes sociais, acessar sites 

como “não se esforce em pensar ponto com “e quem sabe aprender algo novo, como a nova 

hashtag popular no facebook. 

 

1.4 MULTITAREFAS EM DESAPRENDER 

A Associação Americana de Psicologia (APA) define como multitarefa uma tendência 

a fazer mais de um trabalho que prescinda de atenção ao mesmo tempo, como falar ao telefone 

e escrever uma mensagem. A geração digital é uma geração multitarefa. 

Experimentos realizados na Universidade de Stanford, pelo professor Clifford Nass, 

apontam que pessoas acostumadas com o comportamento multitarefa do computador tendem a 

imitá-lo, realizando várias atividades ao mesmo tempo como escrever, ouvir música, falar ao 

telefone, acessar as redes sociais, etc. O que gera sérias consequências pois apesar de essas 

pessoas julgarem ter eficiência na execução dessas multitarefas, na maioria dos casos isso não 

é verdade. 

Além disso, se tornam mais irritadiças e são facilmente distraídas por qualquer estímulo 

precisando de muito mais esforço para realizar tarefas de longo prazo, que exijam um grau 

maior de foco e concentração. A APA também aponta que “nossa capacidade de atenção é 

limitada, quanto mais ela é fracionada, menos funciona” o que está relacionado a própria 

evolução da espécie humana que executa bem uma tarefa de cada vez e mesmo assim com 

certos limites de concentração. 

O ato de deslocar a atenção rapidamente, que acontece quando usamos a Internet, ativa 

várias regiões cerebrais que se estimuladas frequentemente diminuem nossa capacidade de 

segurar a atenção em uma coisa só por longo período de tempo. Encontrar um estado de paz e 

calma interior acaba por tornar-se uma guerra contra a mente. 

Num experimento conduzido pelo professor Gary Small, da UCLA, observou-se que o 

uso diário de computadores ou semelhantes como smartphones e tabletes “estimula a alteração 
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das células cerebrais e a liberação de neurotransmissores, gradualmente fortalecendo novas 

vias neurais de nosso cérebro enquanto enfraquece as antigas”. 

A internet é um ambiente de distrações e interrupções. Em outro estudo, realizado pela 

Rescue Time, mostrou-se que em média um funcionário que trabalha num escritório e usa o 

computador a maior parte do tempo, acessa de 50 vezes por dia o e-mail, 77 vezes programas 

de comunicação instantânea (como facebook e google talk) e 40 vezes páginas da internet. Além 

disso, em pesquisa feita pela companhia Websense, descobriu-se que os funcionários com 

acesso à internet costumam gastar o equivalente a um dia por semana olhando páginas não 

relacionadas ao serviço. O que revela um comportamento compulsivo com a falta de 

autocontrole. 

 

Figura 3 - Representação do significado de multitarefa 

O ambiente criado pela internet descarrega uma série de estímulos sensórias e cognitivos 

que resultam em fortes e rápidas alterações dos circuitos e funções cerebrais. Talvez tais 

mudanças sejam mais impactantes até mesmo que de tecnologias individuais como o alfabeto 

e o sistema numérico. 

A pratica constante da multitarefa, que implica na troca constante de contexto e tarefa 

de maneira rápida mas sequencialmente, resulta no que os neurocientistas chamam de custos de 

comutação que acaba por prejudicar a criatividade e a produtividade. E como já dizia Albert 

Einstein “a imaginação é mais importante que o conhecimento”. 
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No que diz respeito a produtividade as pessoas são fortemente prejudicadas, pois 

pesquisas já indicam que cada vez que interrompemos uma tarefa, ao retoma-la podemos 

demorar mais de dez vezes o tempo da interrupção para voltar ao nível de atenção inicial. 

Para Jordan Grafman, neurocientista do Instituto Nacional de Desordens Neurológicas 

e de Derrame dos EUA, “quanto mais você faz multitarefas, menos deliberativo você se torna; 

e menos capaz de pensar e de raciocinar sobre um problema. Você se torna mais propenso a 

confiar em ideias e soluções convencionais em vez de desafiá-las com linhas originais de 

pensamento”. 

No livro The dumbest generation (A geração mais estupida) o autor, Mark Bauerlein, 

defende que “em vez de mentes juvenis inquietas e repletas de conhecimento, o que vemos nas 

escolas é uma cultura anti-intelectual e consumista, mergulhada em infantilidades e alheia à 

realidade adulta”. 

O fato é que nosso cérebro possui plasticidade, o que significa que hábitos contínuos 

são capazes de modifica-lo. Como a maioria das pessoas, da maior parte do planeta estão 

constantemente conectadas a rede é a internet que tem sido referência na maneira como 

formulamos pensamentos e construímos raciocínios. O problema é que estamos nos tornando 

mais superficiais, distraídos e acríticos e assim como é a máquina processamos uma série de 

dados e informações sem ser capaz de produzir real conhecimento e mergulhar na profundidade 

da criatividade e inteligência humana. 

Em estudo publicado na revista eletrônica PlusONE cientistas chineses, após 

acompanharem estudantes de 18 anos que passavam mais de dez horas por dia jogando na 

internet, descobriram que “regiões cerebrais encarregadas do autocontrole e da capacidade 

de concentração numa única tarefa e de evitar distrações apresentavam um tamanho menor do 

que a média. Os jovens mostravam também desempenho pior de memória.” 

Em resumo podemos dizer que o aprender a fazer muitas tarefas ao mesmo tempo é 

desaprender a fazer de forma satisfatória uma única tarefa de cada vez. Ou pode-se ser mais 

enfático como foi Michael Merzenich ao dizer que “quando realizamos multitarefas on-line, 
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estamos treinando nosso cérebro para prestar atenção ao lixo e as consequências para nossa 

vida intelectual provarão ser mortais”. 

 

1.5 DISTRAÍDOS NO PAÍS DAS MARAVILHAS  

O tipo de ambiente que a Internet propicia ao nosso cérebro é um verdadeiro campo 

minado disfarçado de país das maravilhas. Quando estamos online nossa leitura torna-se 

descuidado, o pensamento apresado e distraído e o aprendizado superficial. 

Como dito por Nicholas Carr “a internet é um ambiente de interrupções e, ao usá-la 

constantemente, estamos treinando a nós mesmos para que fiquemos muito bons em sermos 

interrompidos”. Mesmo ao ter a intenção de estar focado na leitura de algum texto online, não 

somos estimulados a permanecer assim por muito tempo e logo nossa atenção se quebra 

tornando nossos pensamentos fragmentados. 

Muitos estudos mostram que nossos hábitos de leitura estão se modificando. Sabe-se 

que em média a maioria das páginas na internet são vistas por dez segundos ou menos. Em 2006 

realizou-se uma pesquisa, utilizando rastreamento ocular, para descobrir como os internautas 

liam as páginas online. Descobriu-se que os olhos se deslocavam num padrão semelhante a letra 

F, numa velocidade feroz, e que tal padrão não é o mesmo que usamos ao fazer uma leitura 

atenta e reflexiva. 

Em 1997 Jakob Nielsen se perguntou “como os usuários leem na web?”, após uma série 

de pesquisas concluiu: eles não leem. Ao entrar num site de pesquisa, as pessoas estão em busca 

de resultados rápidos e fáceis, ou seja, no fundo estão se autodisciplinando a perca de foco e 

desenvolvimento de pensamento crítico. 

A leitura superficial é tão importante quanto a profunda, visto que em diversas situações 

do dia a dia como, por exemplo, ler uma receita de bolo precisamos ser mais objetivos do que 

reflexivos. O problema é que a internet está elevando esse “ler por cima”, ao status de modo 

dominante de leitura. 
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Partindo do ponto que nosso cérebro possui plasticidade, os hábitos que desenvolvemos 

na vida on-line continuam a reverberar no funcionamento de nossas sinapses mesmo quando 

estamos off-line. Assim, certos circuitos ligados a realização de multitarefas acabam se 

fortalecendo e expandindo, enquanto que aqueles usados no foco, concentração e 

desenvolvimento de pensamentos mais profundos estão enfraquecendo e se desgastando. 

 

1.6 MEMÓRIA BIOLÓGICA VERSUS MEMÓRIA COMPUTACIONAL 

De forma bem simplista e didática pode-se dizer que temos dois tipos de memória, são 

elas: 

Memória de curto prazo (ou de trabalho): é formada por aquilo de que estamos 

conscientes no momento e pode ser acessado rapidamente. Numa analogia seria o 

correspondente a memória RAM (Random Access Memory) do computador. 

Memória de longo prazo: que são nossos conhecimentos, vivências, emoções, etc. 

Enfim, trata-se de conexões mais ricas e profundas enraizadas no córtex. Numa analogia seria 

semelhante ao HD (Hard Disk Drive) de um computador.  

 

Figura 4 - Comparação entre a memória humana e a computacional 

No processo de memorização a atenção é o ponto de partida já que o passo seguinte é o 

cérebro entender a lógica relativa a informação à ser armazenada.  Na sequência temos a fase 

de consolidação ou armazenamento daquela memória para enfim estarmos aptos à recuperação 
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da mesma quando necessário. A memória de longo prazo exige a síntese de novas proteínas e a 

criação de novas sinapses que geralmente acontecem durante o sono. 

O problema é que ao navegar na internet a memória de trabalho e bombardeada com 

tantas informações e distrações que mal podemos iniciar o processo de consolidação daqueles 

dados. O cérebro começa a sofrer forte pressão, resultando num nível de aprendizado bem 

menor se comparado, por exemplo, a leitura em papel. Portanto, como exposto por Carr, “a 

web é uma tecnologia do esquecimento”. Ou seja, mais informação pode significar menos 

conhecimento. 

O que a internet faz não apenas desvia nossas faculdade de raciocínio mais elevado, 

como também obstrui a consolidação de memórias de longo prazo e o desenvolvimento de 

pensamentos mais profundo conseguindo a terrível proeza de esvaziar nossas mentes. 

 Kobi Rosenblum, neurocientista, disse “o processo de criação da memória de longo 

prazo do cérebro humano é um dos incríveis processos claramente diferentes de ‘cérebros 

artificiais’, como aqueles de um computador. Enquanto um cérebro artificial absorve 

informação e a salva imediatamente na sua memória, o cérebro humano continua a processar 

a informação por muito tempo depois de tê-la recebido e a qualidade das memórias depende 

de como a informação é processada”. 

Nossa memória biológica é muito mais complexa e fascinante que a computacional. O 

problema é que estamos nos moldando a imagem e semelhança da máquina, devido aos maus 

hábitos on-line, e por consequência interferindo no processo de formação da mesma. 

Conseguimos processar informações com velocidade mais sem atenção continuada, ou seja, 

“nosso cérebro se tornou propenso a esquecer e inepto para lembrar”. 

Para aprender algo o cérebro envolve uma série de elementos químicos, elétricos e 

genéticos que possuem quase infinitas gradações. Já a memória do computador trabalha com 

bits binários, processados por circuitos fixos com um começo e fim mais sem um meio, ou seja, 

sem um intermédio na transição entre um e outro (o que é oposto a forma como nossa rede 

neural trabalha). 
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Outra grande diferença entre nossa memória e a do computador é que “o total de 

informação que pode ser armazenado na memória de longo prazo é virtualmente ilimitado.”. 

Assim, temos a capacidade cerebral de aprender diversas coisas durante toda a vida sem esgotar 

a possibilidade de memorização. 

A sobrecarga de nos tornamos esquecidos tem gerados serias consequências em muitos 

aspectos como, por exemplo, o aumento de estresse no trabalho. Muitas pesquisas revelam as 

pessoas tem um sentimento de que “a internet fornece quantos dados você precisar. Quando 

não sabemos algo, é porque não procuramos direito. Em tese, estamos sempre devendo”. 

Cria-se também certa confusão mental quanto a separação entre mundo real e virtual. 

Para Clifford Nass, sociólogo da Universidade de Stanford, “a web pode muito bem nos fazer 

tratar os computadores como pessoas e as pessoas como computadores, até o ponto em que 

começamos a tratar os dois da mesma forma”. 

Quanto mais nos afastamos de construir de forma saudável a memória biológica, devido 

ao constante uso da internet, guardar informações tornar-se cada vez mais difícil ao ponto de 

nos tornarmos cada vez mais dependentes do uso da memória artificial do computador e do 

recorrente uso do Google. 

 

1.7 A BEIRA DE UM COLAPSO: LEMBRE-SE INFORMAÇÃO NÃO É 

CONHECIMENTO 

A velocidade com que produzimos e disseminamos informações é tão frenética que em 

pouco tempo poderemos ultrapassar a capacidade de armazenamento virtual de que dispomos. 

Segundo Jean Paul Jacob, “nos próximos anos, vamos gerar mais informação do que em toda 

a história da humanidade”.  

Tendo isso em vista pesquisadores buscam desenvolver novas tecnologias para 

solucionar esses problemas, já que como dito pelo cientista da computação Ed Chi, “as 

ferramentas de busca conseguiram acompanhar até agora o crescimento da rede. Não sabemos 

se, daqui em diante, elas continuarão a ser tão úteis.”. 
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Uma das grandes apostas é conectar à internet a todo tipo de aparelho, desde 

eletrodomésticos até relógios de pulso. “Não vamos mais pensar na rede. Ela será uma 

infraestrutura embutida em tudo o que usamos”, diz André Lemos. Além de tornar os sistemas 

de computadores, celulares, etc. mais inteligentes e capazes de se adaptar as necessidades de 

casa usuário. 

Muitos até comemoram a terceirização da memória e do conhecimento, com promessas 

científicas de que em um futuro não muito distante será possível armazenar nossas lembranças 

em bancos de dados e manter-nos ainda mais conectados em rede. Peter Sunderman defende 

que “com conexões mais ou menos permanentes com a internet, não é mais muito eficiente 

utilizar nosso cérebro para armazenar informação. A memória, deveria agora funcionar como 

simples índice, apontando para os locais na web onde podemos localizar a informação de que 

precisamos, no momento em que precisamos”. 

 O fato é que vivemos numa época onde há muita informação e pouca geração de 

conhecimento. Pensar de fora mais profunda, desenvolver um olhar crítico ou ser focado 

parecem hábitos em desuso junto com as arcaicas práticas de ir numa biblioteca ou simples ler 

um livro que não seja digital. Essa dependência extrapolada de caminhar rumo ao progresso 

tecnológico e ao mesmo tempo tornar as máquinas mais humanizadas está tendo efeito 

inesperado. Ao que parece o ser humano está à beira de um colapso de perder aquilo que o 

define e lhe é mais valioso: a capacidade de pensar, produzir cultura e leva-la adiante. E 

desculpem-me os progressistas, não há forma de fazer esse tipo de terceirização. 
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CAPÍTULO II – OS RESULTADOS DO MAL USO DA 

INTERNET 

 

2.1 NOSSO CÉREBRO POSSUI PLASTICIDADE 

 

Durante muito tempo a ciência acreditou que ao chegar na fase adulta, o cérebro de uma 

pessoa se consolidaria numa “versão final”, onde já não seriam criados novos neurônios nem 

circuitos cerebrais. Em 1972 Michael Merzenich publicou os resultados de uma pesquisa que 

apontava justamente em sentido oposto. No procedimento foi feito um mapeamento cerebral 

em macacos e cortado o nervo sensorial de uma de suas mãos. Os nervos voltaram a crescer 

porém de maneira confusa e desordenada. Passadas algumas semanas verificou-se novamente 

o mapa cerebral dos primatas, e para grande espanto do grupo de cientistas, a confusão mental 

havia se esclarecido. Ou seja, o cérebro havia se reorganizado ou em outras palavras se 

modificado. 

 

 

Figura 5- Estrutura simplificada de um neurônio 

1Ainda não se sabe ao certo como acontece essa “reprogramação” extraordinária e 

complexa do cérebro. Mais sabemos que Freud tinha razão quando conjecturou que o tecido 

                                                 
1  Para seu funcionamento as sinapses envolvem uma série de sustâncias químicas como: glutamato, e ácido gama-

aminobutírico além de moduladores como: serotonina, dopamina, testosterona e estrogênio. 
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nervoso seria composto de células separadas, cujo espaçamento ele denominou “barreiras de 

contato” e que tais barreiras teriam um papel essencial em moldar os pensamentos e memórias 

do indivíduo.  A ciência hoje conhece que o tecido nervoso é composto de neurônios – células 

separadas - que se comunicam por meio das sinapses – barreiras de contato -   que trazem 

(nervo aferente) como também buscam informações (nervo deferente). 

  Assim, o conceito de o cérebro ser estático e imutável está errado. Na verdade o mesmo 

apresenta neuroplasticidade, ou seja, a capacidade de modificar sua estrutura e sua função de 

maneira considerável. Logo, nosso tecido cerebral pode ser moldado a forma de nossas 

experiências e pensamentos. Também é correto dizer que a repetição de certos hábitos fortalece 

os enlaces cerebrais, enquanto a ausência atrofia certos “circuitos”. 

Num experimento da Universidade de Harvard, liderado por Alvaro Pascual-Leone um 

grupo de voluntários aprendeu a tocar uma música simples, no teclado, usando apenas a mão 

direita. Passado um tempo dividiu-se o grupo em dois e ao primeiro foi designada a função de 

tocar a canção no teclado, enquanto que ao segundo apenas imaginar estar tocando as notas sem 

de fato fazê-lo. Para grande surpresa dos cientistas verificou-se que o córtex motor (responsável 

por mover esses dedos) havia se expandido de forma semelhante nos dois grupos, ou seja, o 

simples pensamento de tocar o teclado havia modificado aquela região neural dos voluntários. 

Outro aspecto interessante é pensar em como nosso cérebro e corpo evoluíram para falar 

e ouvir palavras. Escrever e ler não são atos naturais do ser humano, nossas mentes têm que ser 

ensinadas a interpretar caracteres e símbolos em uma linguagem possível de ser entendida.  Esse 

processo de aprendizagem exige ensino e prática mais resulta num fantástico resultado: 

mudamos não apenas nossa forma de comunicação com o mundo, como nossa própria estrutura 

neural e forma de pensar o mundo.  

Pesquisas já apontam que existem muitas diferenças entre o cérebro de pessoas 

alfabetizadas das analfabetas, não somente no que diz respeito a compreensão da linguagem, 

mais também em como processam os sinais visuais, raciocinam e formam memórias.  

“O que aprendemos enquanto vivemos é incrustado nas conexões celulares em 

perpétua mudança dentro de nossas cabeças” (Nicholas Carr - A geração superficial: o que 

a internet está fazendo com nossos cérebro -pag46). 
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Partindo do ponto de que nosso cérebro possui essa fantástica plasticidade e que tanto 

nossas vivências como pensamentos servem de formas para o tecido cerebral é perfeitamente 

coerente concluir que a Internet afeta a estrutura do nosso cérebro. Assim, como dito por Carr 

“devido a extrema maleabilidade do cérebro, o uso prolongado da internet tem consequências 

neurológicas que não se encerram quando saímos da frente do computador”. 

“As tecnologias não são meros auxílios exteriores, mas também transformações 

interiores da consciência.” Walter J. Ong. 

 

2.2 PERDEMOS O FOCO 

Talvez a habilidade mental mais difícil de ser adquirida e desenvolvida nessa geração 

seja o foco. Segundo o dicionário ter foco significa “ser determinado a alcançar ou atingir uma 

meta, ter prioridade em fazer algo não desvirtuando para outro caminho”, enfim focar em algo 

é literalmente ir contra a maré moderna de nossa sociedade que está conectada o tempo todo. 

Vivemos submersos num “mundo de distrações”, onde somos expostos a uma 

quantidade assombrosa de informações, compromissos, demandas, e-mails, comentários, 

atualizações, aplicativos, etc.; que acabam por nos tornar especialistas na execução de 

multitarefas, na maioria das vezes mal realizadas, e exatos opostos à prática de atividades que 

exijam o direcionamento de nossa atenção e pensamento, por certo período de tempo, a apenas 

uma coisa. 

Assim, o excesso de informações acaba por levar a grande maioria das pessoas a perder 

a concentração e o foco desde pequenas atividades até aquelas que realmente sejam importantes 

e demandem essas habilidades. Estamos nos condicionando ao imediatismo da vida conectada 

com as atualizações do facebook, postagens no instragam, curtidas, compartilhamentos ou o 

simples alerta climático no celular. 

Ao que parece a tendência é que além de tal cenário perpetuar-se ele se agrave pois as 

crianças já são inseridas e ensinadas a gostar desse “mundo de distrações” desde muito cedo. 

E como dito por Daniel Goleman, “as crianças de hoje estão crescendo numa nova realidade, 

na qual estão conectadas mas a maquinas e menos a pessoas de uma maneira que jamais 

aconteceu antes na história da humanidade”. 
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Em suma, pode-se dizer que estamos perdendo a capacidade de realizar reflexões e 

desenvolver pensamentos mais profundos e substanciais, que poderiam oferecer benefícios a 

longo prazo, em troca da necessidade de obter novidades a todo instante, que nos trazem 

satisfação e benefícios de curtíssimo prazo e prejudicam nossa capacidade de foco e 

concentração. 

Recentemente surgiu uma nova palavra na língua inglesa: phubbing. Um resultado da 

junção de phone (telefone) com snubbing (esnobar), que tem o objetivo de descrever o “ato de 

ficar conectado a um smartphone ou tablete, em ambientes sociais, e esnobar ou deixar de lado 

as pessoas que estão ao redor”. Assim, o phubber é a pessoa que quando está num ambiente 

público, até mesmo “conversando” com alguém, não deixa de utilizar o tablete ou smartphone 

para navegar na internet, participar de um bate-papo ou utilizar um aplicativo. 

É muito comum ver ou até mesmo ser um phubber em diversas situações do cotidiano, 

como no ambiente de trabalho, dentro do ônibus ou metrô e absurdamente dentro da escola ou 

faculdade durante o período de aula. Já não conseguimos nos concentrar com certo grau de 

qualidade a tarefas, mesmo que pequenas, que nos são apresentadas na rotina social. Destinar a 

atenção, que é brutalmente fragmentada, ao mundo virtual vem se tornando mais importante do 

que vivenciar o mundo real. 

 

2.3 TIPOS DE ATENÇÃO 

Basicamente possuímos dois tipos de atenção são elas: a superior e a inferior. A 

primeira é analítica e “devagar” pois examina todas as opções antes de dar uma reposta. Situa-

se no córtex pré-frontal do cérebro e funciona em sistema descendente (de cima para baixo). É 

essa atenção que possibilita o pensamento de longo prazo, visando a escolha da opção mais 

adequada para certa circunstância. Trata-se de algo extremamente novo na evolução da espécie 

humana, possuindo apenas alguns milhares de anos. 

Já a atenção inferior é intuitiva e “rápida”, levando apenas alguns segundos para operar 

e funciona em sistema ascendente (de baixo para cima). É quase que automática, ou seja, está 

presente quando “agimos sem pensar “. Trata-se de o resultado de milhões de anos de evolução 

da espécie humana. 
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Assim, cada um desses tipos de atenção é necessária e de grande importância para nós. 

Melhorar nosso foco e capacidade de atenção significa treinar o cérebro a exercer da melhor 

forma possível e no momento adequado as atenções superior e inferior. De acordo com 

Goleman “para melhorar a capacidade de atenção do nosso cérebro, precisamos desenvolvê-

la como se fosse um músculo”, ou seja, exercitar o músculo cerebral aperfeiçoa sua capacidade 

de desempenho desde que esse treinamento seja feito de forma a respeitar os momentos de 

atenção passiva e ativa, pois somos humanos e precisamos de momentos de descanso.  

O problema é que o ambiente da internet não nos proporciona um momento de descanso 

e muito menos possibilita exercitar o cérebro com atividades que exijam foco e atenção. Pelo 

contrário estimula a fragmentação de informações e pensamentos prejudicando até mesmo a 

habilidade de ter paciência e calma na busca de um novo conhecimento. 

 

2.4 O TRIPLO FOCO 

É de grande importância que desenvolvamos o triplo foco: interno, no outro e externo.  

O foco interno “nos põe em sintonia com nossas intuições, nossos valores principais e nossas 

melhores decisões”, ou seja, é o que leva uma pessoa a se motivar, ter metas e se controlar. 

Já o foco externo “nos ajuda a navegar pelo mundo que nos rodeia”, ou seja, ajuda-nos 

na compreensão e leitura dos sistemas de maneira mais ampla. “É com ele que conhecemos 

quem são os competidores, como está o mercado, a economia e quais as mudanças 

tecnológicas. Sem isso ninguém consegue ter um bom resultado.” Temos ainda a empatia (foco 

no outro) que “facilita nossas ligações com as pessoas das nossas vidas”, sendo que trata-se 

da forma como entendemos e falamos com as pessoas. Bons líderes apresentam um elevado 

grau de empatia. 

Vale ressaltar que nossa mente não foi projetada para focar continuamente, é como se 

nosso cérebro ficasse à deriva durante a maior parte do tempo. E são nessas divagações que 

“estão a geração de cenários para o futuro, a autorreflexão, a capacidade de se relacionar em 

um mundo social complexo, a incubação das ideias criativas, a flexibilidade de foco, a 

ponderação do que se está aprendendo, a organização das lembranças ou a mera meditação 

sobre a vida”. Pausas de foco, nos são necessárias para revigorar a capacidade de produção 

mental. 
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Geralmente são nesses momentos de descanso que surgem as ideias mais criativas e as 

soluções de problemas complexos. Assim, podemos dizer que a melhor solução para a fadiga 

de atenção é o descanso. Ou seja, para tirar a sobrecarga de informações de nossa mente é 

necessário trocar o esforço de atenção ativa por atividades que não exigem esforço cognitivo, 

ou em outras palavras fazer uma pausa em ambiente tranquilo, longe do bombardeio de 

informações que geralmente estamos acostumados. 

No entanto a maioria das pessoas tende a “descansar” sua mente frente a tela de um 

computador, tablete ou smartphone. Assim, o cérebro acaba por não conseguir ter esses 

momentos de divagações, tão importantes, o que resulta numa espécie de “stress de 

pensamento”, onde o indivíduo já não é capaz de desenvolver raciocínios de qualidade e 

renovar sua própria mente. 

Pesquisas, realizadas em Dunedin na Nova Zelândia, demostram que a questão do foco 

é indicador importante do sucesso financeiro e da saúde, de uma pessoa na fase adulta, tanto 

quando a classe social, riqueza da família ou QI (quociente de inteligência). “Qualquer coisa 

que possamos fazer para aumentar a capacidade de controle cognitivo da criança irá ajuda-la 

ao longo de toda a vida”. 

Em seu livro mais recente, Foco, Goleman defende “quem está no topo nunca para de 

aprender”, ou seja, alcançar o sucesso não é razão para desfocar do caminho do conhecimento, 

muito pelo contrário. Quanto mais uma pessoa consegue alcançar sucesso em uma área mais 

ela tem que aprender sobre a mesma. O foco, novamente, demonstra-se uma ferramenta 

importante e indispensável para saúde da mente e da pessoa. Porém estamos vivenciando um 

período onde “a riqueza de informação, cria a pobreza de atenção”. 

 

2.5 ENTORPECIDOS PELA INTERNET 

Muitos estudos mostram que nossa capacidade de aprender pode ser severamente 

comprometida quando o cérebro é sobrecarregado com diversos estímulos on-line. Mais 

informações significa menos conhecimento. 

Numa pesquisa realizada por Christof van Nimwegen dois grupos foram designados a 

resolver um complicado quebra-cabeça. O primeiro poderia utilizar um sistema de ajuda 

computadorizado para execução da tarefa, enquanto o segundo contaria apenas com as 
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habilidades dos participantes do grupo. Verificou-se durante o experimento que enquanto o 

segundo grupo traçava estratégias, planejava e se organizava melhor o primeiro grupo (que 

usava o sistema de ajuda) tendiam a se basear na simples tentativa e erro, ou seja, não 

apresentavam empenham ou concentração para a solução do problema.  

Cerca de oito meses depois essas mesmas pessoas foram reunidas novamente para jogar 

uma variação, tão complexa quanto antes, do quebra-cabeças. Observou-se que o grupo que em 

princípio não tinha utilizado o software de ajuda resolvia o problema quase que duas vezes mais 

rápido que as pessoas que haviam usado o sistema de ajuda anteriormente. Assim, demonstrou-

se com essa pesquisa que, “quanto mais as pessoas dependiam da orientação explícita dos 

programas de software, menos envolvidas ficavam na tarefa e acabavam aprendendo menos”, 

ou seja, quanto mais brilhante o software, mais passivo e apagado o usuário. 

Se pensarmos no contexto da Internet, o que as empresas que trabalham nesse ramo mais 

buscam é tornar a vida on-line o mais fácil, intuitiva e agradável possível. Ou seja, visam 

transferir a carga da solução de problemas, ou o esforço de pensar e desenvolver estratégias, 

para os softwares de computador. Quanto mais amigável e facilitador de tarefas cotidianas, for 

certo software mais popular e utilizado ele é. 

O grande problema de ser levado por essa corrente é que a medida que utilizamos esses 

tipos de sistemas computadorizados com frequência, acostumamos nosso cérebro à fugir ao 

esforço de pensar e buscar soluções para os problemas que nos são apresentados. Aos poucos 

minamos a capacidade cerebral, primeiramente de forma sutil e quase que imperceptível até 

chegar a um ponto significativo de “preguiça intelectual”. 

Ao pensar sobre o assunto podemos fazer um comparativo com o Taylorismo: 

basicamente esse sistema criou um roteiro, que cada operário tinha que seguir, o que tornou as 

fabricas mais eficientes e permitiu um maior controle do processo produtivo. No entanto muito 

perdeu-se no que diz respeito a iniciativa pessoal, criatividade e extravagância. O operário agora 

só sabia executar a tarefa que lhe era designada, sem ter uma visão mais ampla da organização 

e sem algum incentivo para criação de novas ideias.  

Ao navegar na internet também estamos seguindo scripts pré-determinado por outros. 

Que aos poucos nos entorpecem e nos convencem a simplesmente ser levados pela corrente de 

informações apresentadas, ao invés, de agir de acordo com nosso conhecimento e intuição. 
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Não há nesse mundo on-line algum lugar tranquilo onde o cérebro possa ter um 

momento para se recuperar. Ainda pior são as consequências de automatizarmos nossas mentes 

ao ritmo da rede: acabamos por nos moldar a imagem e semelhança da máquina em detrimento 

da maravilhosa e complexa mente humana, ou como diriam Joseph Weinzenbaum e Richard 

Foreman, acontece “uma lenta erosão do nosso caráter humano e da nossa humanidade”. 

Estudos indicam que quanto mais distraídos nos tornamos, o que é fortemente 

estimulado pela internet, menos aptos somos a experimentar a empatia, compaixão e outras 

emoções, ou seja, a medida que nossa capacidade de contemplação é alterada tanto a 

profundidade de nossos pensamentos quando a de nossas emoções estão sendo fortemente 

prejudicadas. 

Resumidamente podemos dizer que estamos caminhando rumo a tenebrosa profecia de 

Kubrick que diz que “à medida que passarmos a depender de computadores para mediar a 

nossa compreensão do mundo, então a nossa inteligência se achatará em uma inteligência 

artificial”. 

Outro alarme preocupante desse entorpecimento online que temos vivenciado 

principalmente nos últimos dez anos, refere-se ao que pesquisas mais recentes tem apontado 

sobre os impactos que uso exagerado da internet tem sobre o cérebro e a mente. 

Em pesquisa recente publicada na revista Journal of Neuroscience, especializada no 

assunto, apontou-se que as drogas viciam as pessoas porque agem na área do cérebro conhecida 

como “sistema de recompensas” que entre outras coisas é responsável por nossas vontades 

mais básicas como, por exemplo, comer. A partir desse ponto buscou-se resposta para a suspeita 

de que o uso constante da internet estaria prejudicando o cérebro tanto quanto o uso de drogas 

e para grande surpresa dos céticos a resposta foi surpreendente: o cérebro de viciados em 

internet, drogas e álcool sofrem as mesmas alterações. 
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Figura 6 - Representação do entorpecimento causado pela internet 

Na pesquisa realizada foram analisados o cérebro de 35 homens e mulheres com idades 

entre 14 e 21 anos, sendo que entre eles 17 pessoas foram classificadas como portadores de 

2Desordem de Dependência da Internet. Durante os experimentos, os cientistas descobriram 

que haviam diferenças entre a massa branca (parte do cérebro que contém as fibras nervosas) 

das pessoas viciadas na rede e daquelas não viciadas. O estudo apontou para alterações nas 

partes do cérebro relacionadas às emoções, tomada de decisões e autocontrole. 

Para Hao Lei, cientista que lidera o grupo de estudos da Academia de Ciências da China, 

“os resultados também indicam que o vício em internet pode partilhar mecanismos psicológicos 

e neurológicos com outros tipos de vício e distúrbios de controle de impulso”. O que tem se 

confirmando com estudos relacionados aos impactos cerebrais que sofrem pessoas viciadas em 

internet e videogames. 

A publicação encerra-se dizendo: finalmente ouvimos o que os médicos já suspeitavam 

havia algum tempo, que a anormalidade na massa branca no córtex orbitofrontal e outras áreas 

importantes do cérebro está presente não apenas em vícios nas quais substâncias estão 

envolvidas, mas também nos aspectos comportamentais, como dependência de internet. 

                                                 
2 A dependência de internet (DI) é um conceito relativamente novo na psiquiatria, caracterizado principalmente 

pela incapacidade de controlar o próprio uso da Internet, que ocasiona ao indivíduo um sofrimento intenso e/ou 

prejuízo significativo em diversas áreas da vida. Um estudo sobre o assunto apontou que 170 milhões de pessoas 

apresentam sintomas de uso excessivo do meio virtual. A estimativa dos psicólogos é que 4% dos internautas 

desenvolvam a patologia chamada Transtorno de Dependência de Internet (TDI).  
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2.6 GOOGLE E O TAYLORISMO INTELECTUAL 

Em seu livro, Os superficiais: o que a internet está fazendo com nossos cérebros, 

Nicholas Carr dedica um capítulo para dissertar sobre a empresa Google que ao final de 2010 

foi considerada a maior companhia de internet no mundo. Nele o autor compara essa gigante 

organização como a catedral da internet, cuja religião praticada é o taylorismo, e que a cada dia 

possui mais adeptos. 

Nessa linha de pensamento, em primeiro lugar é importante entender o que foi o 

taylorismo (administração científica) que teve como seu maior representante Frederick Taylor. 

Sendo assim, podemos dizer que esse sistema é caracterizado pela ênfase nas tarefas visando 

obter o maior nível de eficiência possível e para tanto foca na racionalização do trabalho e na 

divisão de funções entre os trabalhadores. 

Taylor era totalmente contrário a uma administração baseada em incentivo e iniciativa, 

para ele a eficiência do trabalho é alcançada a partir do momento em que os funcionários (pagos 

para trabalhar) são ensinados a executar cada um sua tarefa especifica, de acordo com o que foi 

planejado pela administração (paga para pensar). 

Assim, nessa visão o homem assemelha-se a uma máquina, ou seja, o trabalhador é 

tratado como uma engrenagem do sistema produtivo, passivo e desencorajado a tomar 

iniciativas. Além disso, esses trabalhadores seriam máquinas possíveis de serem 

“programadas” pelas ideias de uma pequena elite pensante. 

Certa vez Taylor chegou a dizer que “uma vez que seu sistema fosse aplicado a todos 

os atos do trabalhador manual, traria uma reestruturação não somente da indústria mais 

também da sociedade, criando uma utopia de perfeita eficiência”. Concluindo com o seguindo 

pensamento: no passado, o homem vinha em primeiro lugar, no futuro o sistema virá primeiro. 

Essa filosofia de otimização e divisão de tarefas e a previsão de Taylor de que “no futuro 

o sistema virá primeiro” parecem ter se concretizado em nossa sociedade não somente no setor 

de produção industrial, no plano social ou contexto ético: o taylorismo tem adquirido uma nova 

roupagem e se estendido para o plano intelectual, no contexto da mente. 

Podemos fazer um paralelo com o que a internet vem instituindo em nossos padrões de 

pensamento. A mesma é projetada para ser eficiente, conseguir manipular uma grande 
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quantidade de informações e por fim encontrar um “único melhor método” de algoritmo 

perfeito. Ou seja, em síntese ela acaba por “programar” seus usuários a sua própria linguagem 

de máquina, conduzindo e condicionando seus movimentos mentais ao limite de seu algoritmo 

computacional. 

A Google, “conduz milhares de experimentos por dia e usa os resultados para refinar 

os algoritmos que cada vez mais orientam como todos nós encontramos informação e extraímos 

significado delas. O que Taylor fez para o trabalho manual, a Google está fazendo para o 

trabalho mental”. 

 

Figura 7 -  Representação da dependência em usar o Google 

Estamos tão acostumados a usar essa ferramenta de busca on-line, que se quer paramos 

para pensar todo universo de códigos, algoritmos e design que são desenvolvidos para manter-

nos usuários assíduos do site. Para se ter uma ideia, em uma simples rotina de desenvolvimento 

do site “a empresa testou quarenta e uma diferentes tonalidades de azul de sua barra de 

ferramentas para ver qual a tonalidade atraía mais cliques dos visitantes”. Esses e outros tipos 

de testes são bastante comuns e se estendem por todos os componentes do site de busca, como 

o tipo e tamanho da letra utilizada, a posição e quantidade de tempo dos anúncios colocados na 

página entre tantos outros aspectos. 

De acordo com Mayer, executiva da empresa, “você deve experimentar e tornar as 

palavras menos humanas e mais uma peça de maquinário”, ou seja, ensinar e condicionar as 

pessoas a linguagem da máquina. 

Outro aspecto do uso frequente dessa ferramenta de busca é que ao usá-la as pessoas 

encontram informações de forma veloz e superficial sem serem estimuladas à desenvolver certa 
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profundidade de pensamento ou algum envolvimento em relação ao assunto pesquisado e por 

fim acabam por levar esses hábitos para suas vidas reais. 

Irene Au, funcionária da empresa, diz “nosso objetivo é fazer com que os usuários 

entrem e saiam realmente rapidamente. Todas nossas decisões de design são baseadas nessa 

estratégia”. E não poderia ser diferente já que a empresa lucra de acordo com a velocidade de 

consumo de informação das pessoas. Todo seu sistema é projetado para descobrir quais as 

melhores formas de captar a atenção do usuário e encoraja-lo a acessar compulsivamente links, 

anúncios e páginas. Assim, a última coisa que a Google está interessada ou busca encorajar é a 

leitura vagarosa, concentrada e lenta. Em suma podemos dizer que a Google está no “ramo da 

distração”. 

Há ainda um novo projeto da empresa que tem como objetivo digitalizar todos os livros 

do mundo, o que a princípio pode parecer maravilhoso para a grande maioria. No entanto, ao 

transformar as páginas de um livro em imagens online na verdade estamos o desmembrando, 

ou seja, quebrando a linearidade de sua narrativa. O que é contado no livro passa a concorrer 

com os links, ferramentas, abas e anúncios do Google Book Search, fragmentando a atenção do 

leitor. Por fim, o livro deixa de ter o valor como obra literária para se tornar uma pilha de dados 

a serem processados. 

A grande biblioteca que a Google pretende criar, na verdade é uma biblioteca de 

fragmentos que terá leitores cuja compreensão será superficial e sem significado mais profundo. 

Não satisfeita a empresa ainda divulgou que “não estará satisfeita até que acumule 100 por 

centos dos dados dos usuários”. 

 

2.7 PENSANDO NO FUTURO 

De acordo com a neurocientista Susan Greenfield “as crianças que estão crescendo 

agora nesse ambiente do ciberespaço, não vão aprender como olhar alguém nos olhos, não 

vão aprender a interpretar tons de voz ou a linguagem corporal.” É realmente preocupante 

pensar que existe uma grande tendência de as pessoas passarem a viver suas vidas 

exclusivamente em função de ambientes virtuais. 

Ao pensarmos sobre essa geração futura primeiramente é importante compreender que 

viver de uma forma geral afeta nosso cérebro, mais que o que vem acontecendo nos últimos 
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anos é que agora esse ambiente de vivência é muito diferente do que qualquer outro na história 

da humanidade.  

Basicamente podemos observar que estamos sofrendo profundas alterações cognitivas 

devido principalmente a três aspectos da imersão cotidiana no ambiente virtual: “o primeiro é 

o impacto das redes sociais na identidade e nos relacionamentos das pessoas. O segundo é o 

impacto dos videogames na atenção, agressividade e dependência. E o terceiro é sobre o 

impacto dos programas de busca no modo como diferenciamos informação de conhecimento e 

como aprendemos de verdade”. 

Estudos tem demostrando que o uso de videogames, por exemplo, aumenta áreas do 

cérebro que liberam dopamina3 e que em casos extremos, onde as pessoas ficam até 10 horas 

por dia ou mais no ambiente online, as mesmas tem apresentado maior grau de anormalidades 

em exames cerebrais. 

Outro aspecto relevante é notar que o número de incidência do transtorno de déficit de 

atenção e da hiperatividade (TDAH) vem aumentando nos últimos anos, juntamente com o 

crescimento do acesso e uso da internet no mundo. Sendo que nos últimos 10 anos a prescrição 

de drogas como ritalina, usadas no tratamento de TDAH quase que quadruplicaram. 

De certa forma podemos fazer uma comparação entre as redes sociais e a indústria do 

cigarro: nos anos 50 as pessoas começaram a apresentar maior incidência de câncer o que 

coincidia com o aumento do uso e comercialização do cigarro. Na época a indústria de tabaco 

negava o poder viciante do cigarro e sua relação com o detrimento da saúde das pessoas. 

Hoje sabemos o quanto um fumante é prejudicado pelas diversas substâncias presente 

no cigarro e parece ridículo pensar que o mesmo não afeta a saúde. Mais até pouco tempo atrás 

isso não era tão obvio assim. Da mesma forma acontece hoje com as companhias que lucram 

com o uso da internet. Nega-se o poder viciante que elas exercem sobre as pessoas e as 

                                                 

3 A dopamina é um neurotransmissor liberado pelo cérebro que joga um número de papéis nos seres humanos e 

nos outros animais. Algumas de suas funções notáveis estão no: movimento, memória, recompensa agradável, 

comportamento e cognição, atenção, inibição de produção do prolactina, sono, humor, aprendizagem 

 



 

 

32 

 

consequências desse maus hábitos online, ao passo que essas mesmas companhias continuam a 

lucrar grandes quantidades de dinheiro e exercer grande influência social. 

Segundo Susan Greenfield “é preciso admitir que existe um problema, pois estudos já 

apontam a relação entre a utilização intensiva de redes sociais com a liberação de substâncias 

estimulantes no cérebro”, substancias essas responsáveis pelo efeito viciante no uso do 

computador, smartphone, entre outros. 

A projeção é de que também no futuro a geração atual tenha um senso de identidade 

mais frágil, menos empatia, menos concentração e seja mais dependente por viver o “aqui e 

agora” em vez de ter um passado, presente e futuro. Além disso, pode ser uma geração disposta 

a correr menos riscos que nossa geração, ou seja, podem ser excessivamente precavidos diante 

da criação de algo ou de desenvolver ideias novas. 

Outro aspecto a se pensar é que estimativas já apontam que graças aos avanços da 

medicina e tecnologia uma criança tem agora uma em três chances de viver mais de 100 anos. 

Assim, pela primeira vez as pessoas passaram a se questionar sobre o que estão fazendo com 

seu tempo de vida. Fato esse que não existia no passado já que as populações não conseguiam 

desenvolver tal reflexão pois:  as pessoas morriam de doenças ou estavam preocupadas com 

outras coisas. 

De uma forma geral, presume-se que as pessoas não saberão o que fazer com a segunda 

metade de suas vidas, após seus filhos estarem criados.  Assim, a tendência é um mergulho cada 

vez mais profundo das futuras gerações numa vida virtual, onde as pessoas constroem uma 

identidade no ciberespaço que em boa parte é formada pela visão dos outros em repressão a 

compreensão de si mesmo. 

Na Grã-Bretanha, por exemplo, os escritórios de trabalho se tornaram lugares bastante 

silenciosos, porque, em vez de conversarem entre si, as pessoas preferem enviar mensagens. 

Ao que parece Sherry Turkle, escritora do livro Alone Together – Why we expect more from 

technology and less from each other, está correta quando diz “bizarramente, quanto mais 

conectado você está, mais você está isolado”. 

Existem até mesmo aplicativos como o Self Control (auto controle) e o Freedom 

(liberdade), que são controladores do tempo que se passa conectado à internet. As pessoas 
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pagam para que o computador seja desligado a cada hora, evitando assim que elas fiquem uma 

quantidade de tempo muito longa conectadas. 

Tudo isso pode indicar o quão despreparados e dependentes estamos em relação ao uso 

da tecnologia, já que as pessoas estão dispostas a pagar por algo que em princípio elas mesmas 

poderiam fazer facilmente, a menos que estejam obcecadas e tenham perdido o controle. Sob 

esse ângulo podemos concluir que se já nessa geração enfrentamos esses problemas, a menos 

que mudemos certas atitudes, a tendência é que as próximas gerações sejam ainda mais ligadas 

à internet, passando praticamente por um processo de simbiose com a máquina.  

  

2.8 AS REDES SOCIAIS 

Podemos dizer que redes sociais são estruturas sociais virtuais compostas de pessoas, 

que partilham valores e objetivos comuns na internet. De forma mais simplista “são sites de 

relacionamento onde por meio de um perfil todos podem ver os amigos dos amigos” como 

explicado por Cacau Freire, coordenadora do Observatório da Cultura Digital da Universidade 

de São Paulo. Elas, as redes sociais, sofreram um grande boom nos últimos dez anos e passaram 

a integrar a rotina cotidiana de milhões de pessoas no mundo todo. 

As empresas que trabalham nesse ramo estão numa disputa acirrada para desenvolver 

formas de tornar as redes sociais cada vez mais atrativas e “necessárias” no cotidiano de 

milhões de pessoas. O Japão, por exemplo, está desenvolvendo uma tecnologia para celular que 

permita que quando duas pessoas de mesmo perfil se aproximem fisicamente em algum lugar, 

sejam alertadas por seus respectivos celulares. 

Redes sociais como o MySpace, Facebook e Twitter são dedicadas a promover uma 

quantidade assombrosa e continua de atualizações e notícias a seus milhões de usuários 

famintos de serem alimentados pelo imediatismo de novidades. Como explicita o slogan do 

Twitter “o que está acontecendo agora mesmo”. Como resultado observamos a decadência da 

habilidade de concentração e até mesmo da produção de bons textos, as pessoas limitam seus 

pensamentos ao tamanho de 140 caracteres. Um grave sintoma dessa situação é que a paciência 

das mesma está tendendo a cada vez tornar-se melhor, pesquisas já comprovam que a média de 

concentração passou de 12 minutos para cerca de 15 segundos. 
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Além disso, as pessoas tem dispêndio tanto tempo preocupadas com seu perfil virtual e 

o que ou outros pensam a respeito do mesmo, que estão se tornando cada vez mais vazias e 

estranhas em relação a si próprias. Resumindo sua autoimagem é da expansão dos caracteres 

ou curtidas de um post. Como exemplo dessas consequências temos sites como o Klout Score 

(mais importante), onde as pessoas pagam para lerem o quão importantes são e ver qual é sua 

pontuação em relação aos outros. Tudo isso, denuncia que mesmo ao estar conectado, ter uma 

sensação de recompensa e alegria com o número de seguidores e curtidas numa rede social, as 

pessoas tem se sentindo inseguras, com baixa autoestima e constantemente inadequadas. 

Num estudo publicado na revista Frontiers, mapeou-se a reação do cérebro de 31 

usuários do Facebook e chegou-se aos seguintes resultados: uma curtida ou comentário de 

aceitação nessa rede social, ativa a mesma área do cérebro que é estimulada quando, por 

exemplo, uma pessoa ganha dinheiro ou come algo que gosta muito. Ou seja, toda vez que há 

aceitação (seguidores, curtidas, bons comentários, compartilhamentos, etc.) no ambiente 

virtual a pessoa sente bem estar e uma sensação de “felicidade”, buscando aumentar seu nível 

de popularidade da sua vida virtual. O contrário também existe, quando há rejeição nesse 

ambiente, ou seja, quando a pessoa sente-se esquecida (não recebe curtidas, comentários, etc.) 

há a sensação de tristeza e abandono. 

É importante entender que numa rede social sempre estamos expostos a publicações de 

outras pessoas. Mais o que se observa é que e por diversas vezes acabamos por medir nosso 

valor em comparação à popularidade virtual do outro. Assim, ambientes como Facebook e 

Twitter se tornaram o escape da “monotonia” de uma vida cotidiana mais também a prisão de 

uma vida ilusória e tão instantânea quanto as atualizações de status. 

 

Figura 8 - Representação da dependência do uso das redes sociais. 
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Outro aspecto a ser analisado é que as mulheres estão se tornando maioria nas redes 

sociais, sendo que em média gastam mais do que o dobro de tempo dos homens no Facebook. 

Muitas reconhecem, cerca de 21%, que levantam durante a noite para verificar se receberam 

mensagens no referido site. 

Além disso, numa pesquisa realizada pelas empresas Oxygen Media e Lightspeed 

Research ao analisar-se os hábitos online de 1605 adultos no ano de 2010 verificou-se que cerca 

de 40% das mulheres já se consideram dependentes das redes sociais e não apenas do Facebook 

(onde representam 57% dos usuários), mais também possuem mais contas do que os homens 

em 84% dos 19 principais sites de relacionamento.  

Para o filósofo Gilles Lipovetsky “o retrato do indivíduo hipermoderno não é 

construído sob uma visão excepcional. Ele afirma uma compulsão de comunicação e conexão, 

mas também como marketing de si mesmo, cada um lutando para ganhar novos amigos para 

destacar seu perfil por meio de seus gostos, fotos e viagens. Uma espécie de auto estética, um 

espelho de Narciso na nova tela global”. 
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CAPÍTULO III – NÃO É TARDE: PODEMOS MUDAR ESSE 

CENÁRIO 

 

3.1 NÃO FIQUE EM CIMA DO MURO 

O fato é que a tecnologia não é neutra, já na década de 1950 o filosofo Martin Heidegger 

dizia “a onda de revolução tecnologia iminente poderia cativar, enfeitiçar, deslumbrar e 

distrair de tal forma o homem que o pensamento calculista poderia um dia vir a ser aceito e 

praticado como o único modo de pensar”. E concluiu dizendo “em toda parte, nós 

permanecemos sem liberdade e acorrentados à tecnologia, tanto se nós a afirmamos ou 

negamos. Mas nós somos entregues a ela da pior maneira possível se a encaramos como algo 

neutro, pois é essa a concepção que se fala dela, a qual nos apreciamos especialmente prestar 

homenagem, tornamo-nos totalmente cegos para a essência da tecnologia. 

 

Figura 9 - O “pensador” moderno 

Alguns usam o argumento de que o homem poderá se adaptar e sobrevier ao computador 

assim como fez com outras tecnologias (principalmente com o advento do capitalismo). Mais 

a grande questão não trata-se de sobreviver e sim de viver de forma saudável, criativa e 

inteligente. Além disso, será que realmente estamos lidando bem com esses avanços 

tecnológicos e com a cultura altamente consumista e imediatista que nos é imposta? Ou estamos 

lenta e fatidicamente sendo destruídos por ela? 
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Em princípio a tecnologia tem a missão de “libertar o ser humano das forças da 

natureza interiores e exteriores a ele”, porém em lugar disso ela tem escravizado o mesmo e 

toda a natureza. Talvez o grande problema não seja o tipo de tecnologia mais nossa atitude 

perante ela. Somos nós os seres pensantes e inteligentes que à criamos e que podemos dominála, 

mais assim como na literatura a criatura vem consumindo seu criador. 

Está em nós o poder de enfrentar as consequências de nossas escolhas e mais que isso 

trazer mudanças nesse cenário nada romântico de uma futura geração com sedentarismo 

intelectual e fortes carências afetivas e sociais. O primeiro passo é “sair de cima do muro” da 

indiferença e da negação abrindo a possibilidade de encarar como nossa sociedade 

verdadeiramente se encontra e o potencial (mesmo que muitas vezes escondido) que tem para 

tornar-se melhor com as pessoas e com o planeta de forma geral. 

 

3.2 INTERNET SOB UM NOVO PRISMA 

Muitos estudiosos preocupam-se não apenas em diagnosticar os males causados pelo 

mau uso da tecnologia, mais também procuram reverter esse quadro através de pesquisas 

criativas e inovadoras. Se a internet chegou para ficar, que nós seres humanos e pensantes, 

descubramos uma maneira mais inteligente de usa-la. 

Um desses pesquisadores é Massimo Di Felice, professor na Universidade de São Paulo, 

que busca através do estudo das mídias digitais entender as enormes mudanças na relação 

contemporânea do homem com o meio ambiente.  Como dito por ele: “A sociedade 

contemporânea é uma sociedade muito mais complexa. Não está composta apenas por 

humanos, mas por diversos atores, como a tecnologia e as mídias digitais. Qualquer atividade 

social, hoje, acontece em conexão com as redes digitais, desde usar um cartão de crédito, abrir 

o jornal de manhã ou trabalhar. 

Através de iniciativas como o ecoLab (Laboratório Internacional de Pesquisa e 

Inovação em Arquiteturas Digirais para a Sustentabilidade), Di Felice propõe harmonizar e 

integrar conhecimentos aparentemente dissonantes tanto da sociedade civil, instituições 

acadêmicas e públicas com o objetivo de refletir sobre nossa sociedade e produzir inovações, 

principalmente, ligadas a sustentabilidade. O fato é que “com o advento das redes digitiais, 
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temos uma mudança muito importante na essência do conhecimento”, como também das 

escolas e universidades. 

Hoje a disseminação de informações é muito grande, pode-se acessar, reproduzir e levar 

uma quantidade gigantescas de dados num espaço muito curto de tempo. Isso vem mudando as 

próprias estruturas de produção de conhecimento, como é o caso das Universidades que 

oferecem cursos a distância com aulas realizadas no ambiente virtual. Assim, se a maioria das 

pessoas tem acesso a tantos dados o que faz a diferença é conseguir assimilar informações de 

forma original, ou seja, ter a capacidade de ter novas interpretações e ser inovador perante as 

situações que nos são apresentadas. 

Se por um lado a internet vem estagnando a criatividade e pensamento inovador em 

massa, a proposta apresentada por Di Felice é que os meios digitais sejam usados como redes 

de inovação. Ou seja, se tornem mediador entre diferentes atores sociais como empresas, 

entidades públicas e universidades de forma a unir grupos e principalmente ideias na busca de 

soluções e conhecimentos para vários problemas sociais. 

Como exemplo da força que esses meios sociais tem sobre nossa sociedade podemos 

citar o open government que trata-se da “possibilidade de estabelecer processos decisionais 

acompanhados por toda a população -de transformação, discussão, projetos sociais-, de forma 

aberta e transparente”. Isso vem acontecendo em vários países:  numa nova cultura da gestão 

pública, da política e da democracia. O que significa que mais do que nunca temos a 

possibilidade de acompanhar processos decisórios importantes, além de opinar sobre os 

mesmos. 

A proposta é fazer com que a internet torne-se fonte de integração entre as pessoas e que 

elas produzam conhecimento, ao invés de se limitarem aos buscadores online ou softwares de 

ajuda. Assim, como um prisma deixa o arco-íris visível ao nossos olhos, destacando-o da luz 

branca, devemos olhar a internet com uma visão mais clara: sabendo que a mesma possui tanto 

aspectos positivos quanto negativos, mais que o controle está em nossas mãos. 
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3.3 RECOMENDAÇÕES  DURANTE O USO DA INTERNET 

É possível reagir a situação que vivenciamos hoje e mais que isso construir bases sólidas 

para que as futuras gerações consigam usufruiu dos meios tecnológicos de forma saudável e 

criativa. O primeiro passo é ter o conhecimento, discorrido ao longo deste trabalho, de que o 

uso constante de aparelhos eletrônicos como videogames, tabletes, smartphones, etc.; e 

principalmente da internet afetam, e muito, nossa mente. Mais também é necessário algumas 

mudanças de hábitos, comportamentos e atitudes ao navegar na internet. 

Valdemar W. Setzer, professor do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade 

de São Paulo, propõe algumas medidas simples, que se tomadas podem ajudar-nos a reverter 

muito dos males causados pelo mau uso da internet. Essas dicas referem-se a cuidados que 

devem ser tomados durante o período que a pessoa encontra-se conectada à rede. A primeira 

dessas recomendações diz respeito aos diversos links que estão embutidos numa página quando 

realizamos alguma leitura online. O grande problema diante disso é que esses links causam um 

estado de distração no indivíduo e consequente perca de absorção e memorização de conteúdo.  

 

Figura 10 -Pessoa conectada à internet pelo computador. 

Uma solução simples é que a pessoa leia o texto até o fim e só depois escolha algum 

link que a encaminhe a outra página. A ídeia é simples, trata-se de fazer uma leitura de cada 

vez, e ir até o fim de cada texto evitando-se assim que a mente se acostume a dispersão de 

pensamento e não consiga mais ter longos períodos de leitura contínua. O mesmo método vale 

para imagens e vídeos que se encontrem na referida página, ou seja, os mesmos devem ser 

adiados até o fim da leitura do texto que a princípio a pessoa acessou na página. 

A segunda medida a ser tomada refere-se às multitarefas. Nesse caso a dica é treinar a 

disciplina em não executar várias tarefas ao mesmo tempo, ou seja, a pessoa deve concentrar-
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se numa única tarefa. Em suma, fazer ao contrário do que normalmente se faz ao navegar na 

internet: algo muito comum é que ao ler um texto os internautas tenham várias abas no seu 

navegador, estejam online no bate-papo, olhando a caixa de e-mails, ouvindo música, entre 

tantas outras variedades de tarefas. Em um plano ideal, até mesmo a caixa de e-mail, deveria 

ser vista com intervalos intercalados de dias e de forma objetiva, ou seja, vendo-se um e-mail 

por vez. 

Uma terceira recomendação é que em ao abrir uma página com muitas informações 

independentes como, por exemplo, textos, imagens e vídeos, a pessoa se concentre naquilo que 

ela estava procurando em princípio e evite ao máximo se distrair com o restante que lhe é 

apresentado na referida página. 

Por último, mais não menos importante uma quarta dica seria evitar ao máximo o uso 

de sistemas de ajuda (help) no manuseio do computador. Como já foi dito “quanto mais 

brilhante o software, mais apagado o usuário”. O ideal seria fazer o caminho inverso, ou seja, 

procurar compreender a lógica dos programas e deduzir como funcionam. Assim, podemos 

dizer que que a melhor prevenção e o melhor remédio, para reverter o entorpecimento virtual, 

é usar o raciocínio o máximo possível, evitando as armadilhas de seguir algoritmos pré-

determinados que visam a lei do mínimo esforço, o que é bastante estimulado no ambiente 

virtual.  

 

3.4 MUDANÇAS DE HÁBITOS IMEDIATAS 

 Além das dicas citadas acima, que podem ser utilizadas durante o período de navegação 

na internet, é importante que o usuário deixe certos hábitos online para desenvolver uma 

maneira saudável e correta de lidar com as tecnologias, principalmente, com o computador. 

Uma das possível estratégias é estabelecer um período para o uso contínuo da internet, seguido 

de um período de descanso do computador. Algo como: para cada 50 minutos seguidos online, 

uma pausa de no mínimo 10 minutos longe de qualquer aparelho eletrônico. 

Vale observar que atingidos os 50 minutos conectados à internet, a pessoa deve 

interromper imediatamente qualquer tarefa que esteja executando para descansar no período de 

pausa estabelecido (algo em torno de 10 minutos). Com isso o usuário está treinando sua força 

de vontade em reagir contra a internet e a compulsão de se manter conectado. O mesmo tipo de 
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raciocínio e prática pode ser aplicado ao uso de outros meios eletrônicos como o videogame, 

smartphone, etc. 

 Algumas das sugestões de atividades que podem ser praticadas nesse período de pausa 

são: realizar um passeio se possível num ambiente tranquilo, longe de barulho e próximo a 

algum espaço verde (que contenha plantas, árvores, flores, etc.) pois pesquisas já comprovaram 

que o aproveitamento de, por exemplo, a leitura de um texto é maior quando a pessoa passeia 

num “parque florestal isolado”, ao invés, das ruas caóticas e movimentadas das cidades. 

Realizar alguma atividade que envolva a contemplação e traga tranquilidade, como 

observar o céu, plantas ou uma pintura. Ainda é possível desenvolver exercícios de 

concentração mental com os olhos fechados, pensando sobre um único tema de forma objetiva, 

clara e evitando muitas divagações como, por exemplo, dedicar o pensamento a analisar as 

cores, formas, expressões, etc.; de certo quadro sem perder o foco no mesmo. 

Outra possibilidade seria desenvolver alguma atividade artística, como desenho, durante 

esse tempo de descanso (preferencialmente com giz de cera devido a maior plasticidade dos 

traços). Pode-se ainda ler, produzir e decorar poesias, atividade essa que ainda melhora a 

memória. Ler o trecho de um romance, praticar e/ou aprender um instrumento musical ou ainda 

realizar alguma atividade física como flexões e alongamento. 

Enfim, são muitas as possibilidades de transformar os momentos longe do computador 

em algo produtivo e agradável além de saudável para a mente. O ideal é que o indivíduo 

disponha de tempo para pensar sobre si mesmo longe dos comentários, curtidas, vídeos, 

compartilhamentos entre tantas outras distrações presentes no ambiente virtual. 

Uma prática que vem ganhando bastante notoriedade é a que Arthur Zajonc, professor 

de mecânica quântica, descreveu em seu livro: “depois de uma concentração de alguns 

minutos, faça-se total silêncio interior, sem se pensar em alguma palavra, isto é, sem falar-se 

interiormente, ou pensar em alguma imagem”. Esse método do “silêncio interior” vem se 

popularizando nas universidade americanas e funcionado para muitos estudantes que em 

situações de grande dúvida têm encontrado as respostas que precisam em si mesmos, precisando 

para isso apenas ficar alguns minutos longe dos aparelhos eletrônicos e sem pensar em nada. 
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3.5 MUDANÇAS DE HÁBITOS NO LONGO PRAZO 

É preciso entender também que o desenvolvimento de hábitos saudáveis devem ser 

levados para além dos períodos de pausa do uso da internet ou outro aparelho eletrônico. Tais 

hábitos devem ser desenvolvidos no dia a dia, de forma persistente e contínua. 

Como exemplo temos o desenvolvimento do hábito de ler, ao menos, um livro a cada 

mês como, por exemplo, um romance sendo que todos os dias deve-se dedicar ao menos meia 

hora para essa leitura. O grande benefício de desenvolver tal rotina é que a leitura desenvolve 

um processo interior de criação de imagens que ameniza os efeitos distrativos causados pelo 

uso descontrolado da internet. 

Outro aspecto de grande importância é que o usuário de tecnologia compreenda e encare 

a mesma de forma objetiva e não se deixe envolver emocionalmente com a mesma, o que pode 

trazer sérias consequências no que diz respeito ao plano intelectual, psicológico e social. 

Recentemente foi lançado no cinema  o filme Ela, um grande sucesso de crítica, que traz em 

seu enredo o cenário de uma sociedade futurista, bem próxima a nossa, onde Theodore um 

homem solitário inicia um relacionamento amoroso com Samantha seu computador pessoal que 

operava com um sistema de inteligência artificial.  

Apesar de tratar-se de uma obra ficcional observamos que hoje as pessoas já são muito 

dependentes de seus computadores, smarphones, tablets, entre outros; ao ponto de envolverem-

se emocionalmente com essas tecnologias e tentar reproduzir sua humanidade nelas. Talvez não 

seja tão irreal pensar que se continuarmos a dar esses passos, num futuro não muito distante o 

homem se relacione emocionalmente mais com as máquinas do que com as pessoas. Esse 

também é um hábito que deve ser mudado no que se refere ao uso de tecnologias. 
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Figura 11 - Cena do filme Ela 

Quanto a questão da multitarefa, infelizmente passamos a levar esses mal hábito para 

além do ambiente virtual e muitas vezes se quer percebemos como, por exemplo, ouvimos 

música durante a leitura de um livro ao mesmo tempo em que falamos com alguém. O ideal é 

“jamais fazer uma atividade intelectual acompanhada de outra simultaneamente”, o que 

significa que as pessoas devem se esforçar para realizar uma tarefa por vez. Além disso, é 

importante o treino de realizar essas tarefas sem a ajuda de algo exterior como, por exemplo, 

ouvir música para conseguir meditar. Ou seja, não deve-se usar “muletas mentais” e sim buscar 

desenvolver atividades intelectuais através do domínio próprio e aprimoramento do foco. 

Essas são algumas propostas de atitudes que podem ser tomadas como meio de retomar 

uma vida intelectual ativa e saudável, longe do entorpecimento tecnológico tão comum em 

nosso cotidiano. O importante é que a pessoa tenha consciência que o uso descontrolado da 

internet traz prejuízos a ela seja nos aspectos:  social, intelectual, psicológico e até mesmo 

humano, visto que as pessoas tem perdido a capacidade de empatia por estarem se tornando 

mais semelhantes as máquinas. O ideal é que a criatividade seja usada e posta em prática na 

busca de uma melhor qualidade de vida, que em sua grande maioria trata de gestos simples 

como simplesmente desligar o computador e olhar o pôr do sol. 
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CONCLUSÃO 

Nossa sociedade está vivendo novos paradigmas e cenários nunca antes vistos na 

história da humanidade. Estamos sofrendo mudanças não só no que tange a desenvolvimentos 

tecnológicos, políticas sociais e ambientais, mas também em muitos outros aspectos. Estamos 

mudando nossas mentes. 

O fato é que a tecnologia veio com força revolucionária e provavelmente tornou-se uma 

filosofia de vida longa para as próximas gerações. A ideia de uma sociedade futurista e conecta 

parece até mesmo ultrapassada diante do grande fluxo de informações e novidades oferecidos 

pelo mundo da internet. É verdade que muitas pessoas, principalmente as populações de países 

mais pobres, não tem acesso a frenética vida online. Mais também é verdade que os governos 

no mundo todo buscam disseminar esse acesso as pessoas, inclusive revendo aspectos jurídicos 

que passem a englobar questões ligadas ao ambiente virtual. 

Onde a internet chega não há como negá-la ou ignorá-la. Parece ser impossível resistir 

em adentrar as milhares de possibilidades que são oferecidas ao alcance de um click. Tão 

irresistível quanto entorpecedor, já que a grande maioria das pessoas parece não se importar em 

ser levada pelas correntes de informações, guiada pelos algoritmos pré-programados da rede ou 

questionar se esses tipos de hábitos as tem prejudicado.  A tecnologia não é neutra e assim como 

os benéficos e facilidades que traz, cobra um preço que muitas vezes insistimos em não 

enxergar. 

O ambiente virtual é uma verdadeira armadilha de distrações: ao navegar num site a 

pessoa é bombardeada por links, imagens, vídeos entre tantas outras coisas que sua atenção é 

fragmentada em diversas partes. Assim, ela acaba por especializar-se na habilidade de ser 

multitarefa, ou seja, rápida em realizar várias coisas ao mesmo tempo mais de forma a não 

concluir nenhuma delas de maneira satisfatória. Aos poucos a capacidade de desenvolver 

longos e profundos pensamentos, manter o foco em uma única tarefa e ter paciência ao executa-

la são perdidos. Por fim, a pessoa torna-se tão imediatista quanto a própria internet que alimenta 

a mente com informação atrativa mais minimamente substancial. Quanto mais tempo sendo 

alimentado por isso, mais “fome intelectual” a pessoa desenvolve. 

Hoje a ciência já sabe que diferente do que se pensava até pouco tempo atrás o cérebro 

possui a capacidade de neuroplasticidade, ou seja, quando aprende algo novo ele modifica as 
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conexões sinápticas se reestruturando. Assim, se executamos frequentemente uma atividade 

tornamos mais ativas certas áreas cerebrais em detrimento de outras. De forma geral viver muda 

nosso cérebro. O que se observa é que com o uso indiscriminado da internet o mesmo tem 

aprendido a ser mais preguiçoso, deixar de desenvolver uma escrita profunda e reflexiva e até 

mesmo perdido a capacidade de ter empatia em relação aqueles que estão a nossa volta. 

Os chamados nativos digitais, que nasceram do ano 2000 para cá, são a geração que 

possui maior afinidade com as máquinas e esse ambiente virtual. Também é a geração que tem 

apresentado maiores índices de déficit de atenção e problemas de autoestima. Há uma 

supervalorização dos perfis e popularidade dos mesmos nas redes sociais, em detrimento de 

hábitos como a leitura ou uma simples conversa familiar durante o jantar. A perspectiva é que 

nos próximos anos a internet seja ainda mais presente na vida da população mundial e que num 

futuro não muito distante ela possa até mesmo ser associada a nossa própria estrutura física: 

algumas pessoas no mundo já tem implantado chips em seus corpos como meio de sanar 

algumas doenças. 

A grande questão a ser pensada e discutida não é como parar o avanço das tecnologias, 

principalmente da internet, pois ao que parece nossa sociedade não está disposta a abrir mão 

disso. Assim, o ponto é o que fazemos a esse respeito, o que temos nos tornado diante do que 

criamos e que tipo de mundo estamos cultivando. Será que realmente ainda somos senhores de 

nós mesmos? Ou perdemos o controle e liberdade ao tornamo-nos prisioneiros de uma vida on-

line? 

O ser humano continua tendo o potencial maravilhoso de criar e fazer coisas fantásticas. 

Em busca de uma vida mais cômoda e duradoura tem desenvolvido máquinas, que com seus 

sistemas de inteligência artificial, possam desempenhar o máximo de trabalhos rotineiros, para 

que as pessoas tenham o maior tempo disponível para elas. O grande problema disso: são as 

máquinas que viverão nossas vidas e com esse “tempo extra”, a tendência é que as interações 

sócias, relacionamentos, entre tantos outros aspectos da vida humana aconteçam no ambiente 

virtual. Talvez estejamos expostos a tanto tempo nessa radiação cibernética, que já não nos 

lembremos do universo complexo de nossa humanidade. 

Resta-nos então, em um grito de esperança transformar o mundo tridimensional em que 

vivemos algo mais interessante que o ambiente virtual.  Ter a iniciativa de retomar o controle 

de nossas mentes e vontades. Não ter medo ou preguiça de pensar profunda e reflexivamente, 
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e mais que isso fomentar em nossas crianças a importância de uma vida saudável que respeite 

as pessoas e o meio ambiente e que tal vida não encontra-se nos algoritmos binários da rede, 

está ao alcance de um toque ou simplesmente uma caminhada pela cidade. E talvez isso já 

comece agora, através dessa leitura pois como já dizia Albert Einstein, “a mente que se abre a 

uma nova ideia, jamais voltará a seu tamanho original”.  
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INTRODUÇÃO 

Neste trabalho eu irei falar um pouco pra vocês sobre a poluição ambiental. Falarei sobre quais 

são as consequências, as causas, e como pode ser solucionado esse problema, que não começou 

agora, já existe desde quando iniciou a Revolução industrial, mas com o tempo esse problema 

vai se agravando, pois vai aumentando o número de maquinas, tecnologia, indústrias, e 

consequentemente lixo e poluição. Por isso todos nós temos que procurar soluções para 

diminuir essa poluição. 
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CAPÍTULO I: POLUIÇÃO AMBIENTAL 

 

1.0 – O QUE É POLUIÇÃO AMBIENTAL ? 

A poluição pode ser definida como a introdução no meio ambiente de qualquer matéria ou 

energia que venha a alterar as propriedades físicas, químicas ou biológicas desse meio, em 

quantidade superior ao que o meio ambiente consegue absorve, afetando, ou podendo afetar, 

por isso, a "saúde" das espécies animais ou vegetais que dependem ou tenham contato com ele. 

O marco desse problema foi a Revolução Industrial, trazendo consigo a urbanização e a 

industrialização. Com a consolidação do capitalismo, propiciado por este momento histórico, o 

incentivo à produção e acúmulo de riquezas, aliada à necessidade aparente de se adquirir 

produtos novos a todo o momento, fez com que a ideia de progresso surgisse ligada à exploração 

e destruição de recursos naturais. 

A poluição ambiental é provocada primeiramente pela não conscientização da população. Os 

homens são uma espécie de predador para a natureza. Poluem por intenção ou por seus erros. 

A maioria dos atos humanos é poluidor. 

 

1.1 – QUAIS SÃO OS TIPOS DE POLUIÇÕES EXISTENTES ?  

Existem vários tipos de poluições, como por exemplo:  

- Poluição sonora: É considerado como poluição sonora qualquer ruído que ultrapasse os 

limites estabelecidos pela legislação ou, que seja capaz de provocar desconforto, e prejudicar a 

saúde humana. 

A poluição sonora, assim como a poluição visual é considerada como uma forma mais “recente” 

de poluição porque esta fortemente relacionada à grande concentração de pessoas, indústrias, 

veículos, meios de comunicação e outros ruidosos integrantes dos grandes centros urbanos. 

 

Por ser um tipo de poluição impossível de enxergar, a poluição sonora muitas vezes passa 

despercebida, ou então, as pessoas acabam se acostumando a ela. O que pode ainda ser agravado 

pela característica de causar perda gradativa de audição. 
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Exemplos de poluição sonora são os sons produzidos por motores de carros e motos, buzinas, 

carros de som, aviões, etc. 

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) o nível máximo de ruído que o ouvido 

humano pode aguentar sem que haja prejuízos é de 65 dB (decibéis). A partir daí podem ser 

causados problemas que vão desde o estresse e a insônia por causa do barulho, até a perda 

irreversível da capacidade auditiva. 

No Brasil, as principais leis que regulamentam os níveis de ruído são as resoluções CONAMA 

001/90, que adota os padrões estabelecidos na NBR 10.151 para avaliação dos ruídos em áreas 

habitadas, e a CONAMA 002/90 que criou o Programa Nacional de Educação e Controle da 

Poluição Sonora – Silêncio. Outra norma utilizada no controle deste tipo de poluição é NBR 

10.152 que estipula limites em decibéis para a emissão de ruídos em determinados locais de 

acordo com o ambiente e o tempo de exposição a que as pessoas ficam submetidas. 

 

-Poluição Visual: A poluição visual é a forma de poluição que causa mais polêmica com relação 

à criação de medidas para coibi-la, pois é alvo de uma série de discussões que vez ou outra 

esbarram em conceitos estéticos relacionados ao espaço urbano e mesmo na identidade deste 

espaço. 

  Talvez por ser um tema relativamente recente, tão recente quanto o surgimento da consciência 

ambiental nas metrópoles, é que se torna tão difícil chegar a um consenso sobre o que é ou não 

poluição visual. 

  Há aqueles que defendam que este seja um termo criado apenas para justificar uma espécie de 

“ditadura estética” que atenta contra a liberdade de expressão. Entretanto, existem também 

aqueles para os quais o excesso de publicidade, por outro lado, descaracteriza o espaço urbano 

além de causar grande confusão, estresse e outros problemas relacionados à grande quantidade 

de informação. 

A poluição visual se encaixa naquilo que é definido pela Lei 6.938/81 em seu Art. 3º, III, alínea 

d, como a “... degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 

indiretamente... afetem as condições estéticas e ou sanitárias do meio ambiente;”. A poluição 

visual, então constituiria um dano ao meio ambiente à medida que o excesso de publicidade, 

seja ela legal ou não, as pichações, o lixo nas ruas, os emaranhados de fios e outros aspectos, 

afetam inegavelmente as condições estéticas do meio urbano. 
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Segundo a Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605/98, Art. 65, apenas a pichação é considerada 

crime a qual é aplicada a pena de detenção e multa. Aos meios de publicidade, o controle se dá 

por meio de leis que tentam regulamentar a atividade. Porém, a maioria delas tem caráter apenas 

arrecadatório ocupando-se muito pouco do aspecto ambiental e prático da questão. 

Alguns municípios, entretanto, têm adotado medidas específicas por conta própria para tentar 

minimizar este tipo de poluição. Em São Paulo, a Lei Municipal n. 12.115/96 é que 

regulamentava a fixação de anúncios publicitários pela cidade. Em 2006 a lei foi revogada pela 

nova Lei Municipal n.º 14.233 que ficou conhecida como “Lei Cidade Limpa”. A medida 

paulistana criou restrições para aos anúncios indicativos (fixados no próprio local do 

estabelecimento) e proibiram anúncios publicitários em táxis, ônibus, bicicletas e outdoors, 

painéis, backlights e frontlights em fachadas de prédios. A medida, é claro, recebeu várias 

críticas, mas é fato que causou grandes transformações na cidade. 

Segundo uma pesquisa realizada pelo IBOPE, 86% dos entrevistados responderam que a cidade 

de São Paulo é muito poluída visualmente e 80% afirmara que o problema é grave ou 

gravíssimo. Ou seja, ainda que a lei tenha descontentado grande parte dos cidadãos e gere 

controvérsias, ainda mais pelo fato de mexer com o lado econômico da questão, o fato é que a 

poluição visual é tida sim como uma causa de grandes incômodos, principalmente, pelos 

habitantes destas cidades. 

 

-Poluição Atmosférica: Poluição atmosférica é a contaminação da atmosfera por resíduos ou 

produtos secundários gasosos, sólidos ou líquidos, que podem ser nocivos à saúde dos seres 

humanos, causar danos em plantas, atacar diferentes materiais, reduzir a visibilidade e produzir 

odores desagradáveis. 

A cada ano, os países industrializados geram milhões de toneladas de contaminantes. Os 

contaminantes mais comuns e amplamente dispersos são o monóxido de carbono, o dióxido de 

enxofre, os óxidos de nitrogênio, o ozônio, o dióxido de carbono ou as partículas em suspensão. 

O nível de poluição é medido pela concentração de contaminantes. 

Muitos contaminantes procedem de locais facilmente identificados. O dióxido de enxofre, por 

exemplo, procede de centrais energéticas que queimam carvão ou petróleo. Outros se formam 

pela ação da luz solar sobre materiais reativos previamente emitidos à atmosfera. Por exemplo, 

o ozônio (um perigoso contaminante que faz parte da poluição), é produzido pela interação de 
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hidrocarbonetos e óxido de nitrogênio sob influência da luz solar. O ozônio também tem 

causado muitos prejuízos nas lavouras. Por outro lado, o descobrimento, na década de 80, de 

que alguns contaminantes atmosféricos, como o clorofluorcarboneto (CFC), estão produzindo 

a diminuição da camada de ozônio, fez com que o CFC venha sendo cada vez menos utilizado. 

A concentração de dos elementos contaminantes se reduz à medida que estes são dispersos na 

atmosfera, processo que depende de fatores climatológicos, como a temperatura, a velocidade 

do vento, o movimento de sistemas de alta e baixa pressão e a interação destes com a topografia 

local, por exemplo, montanhas e vales. A temperatura normalmente diminui com a altitude, 

mas quando uma camada de ar frio fica sob uma camada de ar quente produzindo uma inversão 

térmica, a mistura atmosférica acontece muito lentamente e os contaminantes se acumulam 

perto do solo. As inversões podem ser duradouras sob um sistema estacionário de altas pressões 

unido à baixa velocidade do vento. Num período de três dias de escassa mistura atmosférica 

pode levar a concentrações elevadas de produtos perigosos em áreas de alta contaminação e, 

em casos extremos, produzir doenças e até a morte. Em 1948, uma inversão térmica sobre 

Donora (Pensilvânia) causou doenças respiratórias em mais de 6000 pessoas e a morte de vinte 

delas. 

 

-Poluição da água: Poluição da água é a introdução de partículas estranhas ao ambiente natural, 

bem como induzir condições em um determinado curso ou corpo de água, direta ou 

indiretamente, sendo por isso potencialmente nocivo à fauna, flora, bem como populações 

humanas vizinhas a tal local ou que utilizem essa água. 

 

Hoje em dia a poluição da água é questão a ser tratada em um contexto global. Considera-se 

que esta é a maior causadora de mortes e doenças pelo todo o mundo e que seja responsável 

pela morte de cerca de 14000 pessoas diariamente. 

A água é geralmente considerada poluída quando está impregnada de contaminantes 

antropogênicos, não podendo, assim, ser utilizada para nenhum fim de consumo estritamente 

humano, como água potável ou para banho, ou então quando sofre uma radical perda de 

capacidade de sustento de comunidades bióticas (capacidade de abrigar peixes, por exemplo). 

Fenômenos naturais, como erupções vulcânicas, algas marinhas, tempestades e terremotos são 

causa de uma alteração da qualidade da água disponível e em sua condição no ecossistema. 
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Há três formas principais de contaminação de um corpo ou curso de água, a forma química, a 

física e a biológica: 

• a forma química altera a composição da água e com esta reagem; 

• a forma física, ao contrário da química, não reage com a água, porém afeta negativamente a 

vida daquele ecossistema; 

• a forma biológica, consiste na introdução de organismos ou microrganismos estranhos àquele 

ecossistema, ou então no aumento danoso de determinado organismo ou microrganismo já 

existente. 

 

Além das formas, temos duas categorias de como pode se dar a poluição: 

a) poluição localizada, onde a fonte de poluição origina-se de um ponto específico, como por 

exemplo, uma vala ou um cano. Exemplos de tal forma são o despejo de impurezas, por parte 

de uma estação de tratamentos residuais, por parte de uma empresa ou então por meio de um 

bueiro. 

 

b) poluição não localizada é uma forma de contaminação difusa que não possui origem numa 

única fonte. É geralmente o resultado de acumulação do agente poluidor em uma área ampla. 

A água da chuva recolhida de áreas industriais e urbanas, estradas bem como sua consequente 

utilização é geralmente categorizada como poluição não localizada. 

 

Como principais contaminantes da água, pode-se citar: 

• elementos que contenham CO2 em excesso (como fumaça industrial, por exemplo) 

• contaminação térmica 

• substâncias tóxicas 

• agentes tensoativos 

• compostos orgânicos biodegradáveis 

• agentes patogênicos 
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• partículas sólidas 

• nutrientes em excessos (eutrofização) 

• substâncias radioativas 

 

Como recurso hídrico indispensável, torna-se cada vez mais importante a conscientização sobre 

a melhor forma de tratamento da água como sustentáculo da vida no planeta. Ainda mais se 

pensarmos que as maiorias das comunidades espalhadas pelo planeta possuem pouca 

consciência sobre a melhor forma de tratamento de um de seus recursos mais importantes. 

 

-Poluição do solo: Poluição do solo é a atividade de introdução de organismos xenobióticos 

(do grego "xenos", estranho ou estrangeiro, e "bios", vida, formando "forma de vida estranha 

àquele ambiente") por meio químico, pela mão do homem, podendo ser também uma alteração 

do solo por ambiente em si, naturalmente. 

A poluição deriva geralmente da ruptura de tanques sépticos, da introdução de pesticidas, 

infiltração de água contaminada através do solo, despejo de óleo e combustíveis, locais 

inapropriados de despejo de lixo, agrotóxicos, etc. Os componentes geralmente envolvidos em 

contaminação do solo são hidrocarbonetos, solventes, pesticidas, chumbo e demais metais 

pesados. 

 

A preocupação com a contaminação do solo deriva necessariamente dos riscos que proporciona 

à saúde e manutenção de todo organismo vivente na área, bem como o possível contato humano 

diretamente com o meio, com os vapores do agente contaminante e contaminação dos caminhos 

e lençóis de água presentes naquela área. Em várias ocasiões o ser humano está à mercê de um 

contato com a poluição infiltrada no solo, permitindo a propagação de doenças. 

O registro e mapeamento de áreas contaminadas e sua consequente recuperação demandam uma 

boa quantidade de tempo e trabalho, dependendo de estudos profundos de geologia, hidrologia, 

química e simulação computadorizada. 

Um atual desafio relacionado ao tema é o dos pesticidas utilizados nas lavouras para a 

eliminação de pragas. Com o constante aumento da população e ocupação de áreas cada vez 

mais próximas a regiões de cultivo, torna-se questão de suma importância o equacionamento 
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da utilização racional de materiais agrotóxicos e a consequente manutenção de um solo livre de 

poluentes e agentes tóxicos, que, fatalmente, entrarão em contato com o ser humano. Temos 

como principais pesticidas os inseticidas, utilizado no combate a insetos vetores de doenças 

contagiosas; a seguir temos os herbicidas, utilizados na destruição de vegetação e ervas 

daninhas bem como espécies parasitárias, e finalmente, os fungicidas, atuantes no combate a 

fungos que ameacem o desenvolvimento da cultura a ser desenvolvida. 

Importante lembrar que o grau de concentração de cada agente danoso à saúde dos organismos 

vivos é um ponto importante na contaminação do solo. A presença dos agentes contaminantes 

em determinado solo reflete de forma direta na presença de vida naquela área, ocasionando sua 

degradação, redução do número de espécies presentes no terreno e a acumulação de agentes 

tóxicos na vegetação. Assim, indiretamente, por meio da cadeia trófica, a ocorrência de um solo 

com agentes contaminadores pode assumir um aspecto bastante relevante, pois tais agentes, 

absorvidos e acumulados pela vegetação serão transmitidos à fauna em doses muito superiores 

às que estes teriam por contato direto com o solo. 

 

-Poluição Nuclear: A poluição nuclear é causada pela destinação incorreta ou vazamento de 

resíduos radioativos proveniente de diversas fontes que utilizam a energia nuclear, como, por 

exemplo, as usinas nucleares ou aparelhos de raios-x, e se caracteriza pelo alto grau de 

periculosidade devido a capacidade de causar alterações nas estruturas das células provocando, 

assim, alterações no organismo como um todo. 

Na prática, o lixo nuclear polui menos do que o lixo comum produzido pelas indústrias e 

residências porque o primeiro possui um rigoroso controle de destinação e gerenciamento 

enquanto que o segundo encontra-se em qualquer lugar e, embora legalmente devesse, não é 

bem gerenciado. A grande e importante diferença é que o lixo nuclear possui a capacidade de 

permanecer ativo por milhares de anos exigindo o monitoramento constante e, no caso de 

acidentes as conseqüências são muito piores podendo, inclusive, causar danos por várias 

gerações, como no caso do acidente com o Césio-137 em Goiânia para o qual foi criada uma 

Superintendência permanente para tratar das vítimas do acidente (Superintendência Leide das 

Neves). 

O principal argumento da corrente contra a energia nuclear é justamente o perigo de que 

acidentes como esse, voltem a acontecer. 
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Com a criação de novas usinas termonucleares para geração de energia a quantidade de resíduos 

que deverá ser estocada, também aumentará. Esses resíduos são provenientes não apenas das 

usinas termonucleares, mas durante todo o processo, desde a fase de mineração até a fase final 

de reprocessamento do combustível nuclear, quando o urânio não queimado do reator e o 

plutônio gerado são separados dos produtos formados na fissão. Esses resíduos serão 

classificados de acordo com o nível de radioatividade sendo classificados como baixa, média 

ou alta atividade e armazenados segundo normas da CNEN (Comissão Nacional de Energia 

Nuclear). Mas, mesmo assim permanecerão por um bom tempo como uma potencial fonte de 

poluição e perigo. 

De fato, a grande resistência atual quanto à utilização da energia nuclear concentra-se na 

produção e gerenciamento dos resíduos radioativos gerados pelas usinas. A França, que 

atualmente tem cerca de 80% de suas necessidades energéticas supridas por usinas nucleares, 

conta com a desaprovação de 55% da população quanto à forma como os resíduos são 

gerenciados. E quase 80% da população européia concordam que não há uma forma segura de 

descartar os resíduos nucleares. 

Entretanto, antecipando-se às iniciativas da Comunidade Européia de tentar acelerar as 

discussões a respeito, a França lança mão de incentivos fiscais para as cidades que se 

dispuserem a receber os resíduos gerados por suas usinas nucleares e aprova uma lei onde 

estipula que os resíduos serão armazenados em abrigos subterrâneos, traçando um cronograma 

para cumprir seu objetivo até 2015. 

Inclusive, um dos argumentos daqueles que são a favor da implementação de um programa 

energético baseado na energia nuclear argumentam que a tecnologia evoluiu muito nos últimos 

anos tornando as usinas termonucleares muito mais seguras. 

Com certeza, se compararmos as termoelétricas movidas à energia nuclear com aquelas 

movidas a carvão, que respondem por 53% da energia gerada nos EUA, por exemplo, 

chegaremos à conclusão óbvia de que a primeira polui muito menos, visto que a segunda emite 

níveis de CO2 (dióxido de carbono) altíssimos, sendo um dos principais responsáveis pelo 

efeito estufa. Conclusão óbvia, mas que, porém não exclui as formas de energia alternativas 

como a energia eólica ou biomassa (ver biocombustíveis) que, de fato não poluem. 

Só o Japão produz anualmente mais de 1 tonelada de resíduos radioativos que são enviados para 

França e Reino Unido para o reprocessamento. 
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Ou seja, a energia nuclear polui sim. O que acontece é que isso pode ser evitado armazenando-

se e monitorando os resíduos. Situação que, porém, eleva e muito, os custos da energia nuclear. 

 

1.2 – CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DA POLUIÇÃO 

O homem tem transformado profundamente a natureza, destruindo espécies animais e vegetais, 

desviando cursos de rios, cortando montanhas, drenando pântanos e amontoando toneladas de 

detritos no ar, na água e no solo. 

A saúde e o bem-estar do homem estão diretamente relacionados com a qualidade do meio 

ambiente, isto é, com suas condições físicas, químicas e biológicas. 

Como já foi dito, entende-se por poluição a deterioração das condições ambientais, que pode 

alcançar o ar, a água e o solo. A relação homem Ambiente e a degradação da natureza, a relação 

homem ambiente é muito desfavorável para o meio ambiente. 

Desde o surgimento da espécie humana, o homem está degradando, primeiro através de 

queimadas, depois com a evolução, surgem novas maneiras de agredir a natureza. Com o 

advento da revolução industrial e do capitalismo a máquina que isso se tornou destrói a 

natureza, apesar do homem depender da natureza para tudo. Ele a destrói. 

A indústria é a maior responsável pela degradação ambiental, não respeita as florestas e as 

derrubam para utilizar-se de seu local e construir seus parques industriais ou para usar a 

madeira. Lança poluentes como enxofre que gera a chamada chuva ácida, chuva essa que causa 

danos às plantações, as florestas e indiretamente ao homem, que consome alimentos 

envenenados, devido à esse tipo de chuva. A indústria produz também o "CFC", um gás capaz 

de subir a grandes altitudes e impedir o processo de renovação da camada de ozônio, que é 

responsável pela retenção dos raios ultravioletas do sol. A destruição dessa camada produz o 

aumento da temperatura ambiental da Terra, provocando o descongelamento das geleiras 

polares e o aumento do nível das marés. A indústria cria ainda veneno como o "DDT", um 

produto químico capaz de matar os insetos que atacam as lavouras, mas que mata os que são 

benéficos à elas, e como não é biodegradável, penetra nos alimentos envenenados e causando 

doenças até aos homens que os ingerem.  

As indústrias a partir da queima de combustíveis fósseis, junto com os automóveis bens criados 

por elas mesmas, e com a respiração humana, produzem "CO2", um gás que é renovado pelas 
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plantas, só que as queimadas e o desmatamento diminuem essa plantas e esse "CO2" restante 

não passando pela renovação contribui para outro efeito danoso ao meio ambiente. A inversão 

térmica que também contribui para o aumento da temperatura e descongelamento das geleiras.  

Outro bem nocivo gerado pelas indústrias, é o plástico, substância não degradável que se 

acumula pelas ruas e lixeiras das cidades. 

Como esses poucos exemplos, existem muitos outros e por trás de todos eles na mão do homem, 

não se importando com os seus semelhantes ou com o meio ambiente. 

A alguns anos surgiu na Europa e nos países desenvolvidos uma consciência de preservação ao 

meio ambiente, como o "greenpeace", também surgiu entre as indústrias essa consciência 

através de selo de qualidade ISO 14000 que é a prova de produtos de alta qualidade e 

biodegradáveis, é imprescindível que os países subdesenvolvidos tomem também essa 

consciência antes que seja tarde demais. 

 

-Poluição da água: As águas subterrâneas, os rios, lagos e mares são o destino final de todo 

poluente solúvel lançado no ar e no solo. A poluição da água tem causado sérios problemas 

ecológicos, no Brasil, em rios como o Tietê (SP) e Paraíba do Sul(SP-RJ). A maior 

responsabilidade pela devastação da fauna e pela deterioração da água nessas vias fluviais cabe 

às indústrias químicas instaladas em suas margens. 

Os resíduos fecais constituem os principais poluentes presentes nos esgotos domésticos. Eles 

contêm principalmente restos orgânicos e bactérias coliformes. Tais poluentes causam 

distúrbios intestinais, diarreia e intoxicações. 

O grande acúmulo de restos orgânicos facilita a proliferação de bactérias aeróbias, que são 

consumidoras de oxigênio. Com o consumo do oxigênio, desenvolvem-se bactérias anaeróbias, 

produtos dos gases de putrefação, responsáveis pelo cheiro da água, e tóxicas para os seres 

vivos. Assim, a vida aquática se extingue. 

Os fertilizantes usados na lavoura, quando arrastados pela água da chuva, podem poluir rios e 

lagos. Os nitratos e fosfato, principalmente, favorecem uma proliferação exagerada de algas, 

que podem cobrir completamente a superfície da água. Esse processo, denominado 

eutrofização, limita e inibe o desenvolvimento de outros organismos. 
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Os agrotóxicos usados na lavoura, principalmente os organoclorados e os organofosforados, 

são muitos tóxicos. Os organismos aquáticos, desde os microscópios até as formas maiores, são 

afetados pelos inseticidas. Os que não morrem acumulam tais materiais; quando são comidos 

por outros, o efeitos tóxicos é transferido para organismos maiores. Peixes, aves e mamíferos 

sofrem os efeitos tóxicos dos inseticidas. No homem, a intoxicação provoca dores de cabeça, 

diarreias, vômitos, dificuldades respiratórias, choque e morte. 

Os detergentes impedem a decantação e a deposição de sedimentos e, como reduzem a tensão 

superficial, permitem a formação de espuma na superfície da água. Tal fato impede o 

desenvolvimento da vida aquática. 

Os ácidos, principalmente o sulfúrico e o nítrico, acidificam a água de rios e lagos, 

comprometendo toda a vida aquática.  

Eles chegam até os rios e lagos com as chuvas ácidas, em consequência da poluição atmosférica 

por dióxidos de enxofre e óxido de nitrogênio. 

O petróleo polui a água do mar durante o transporte, pois ocorrem vazamentos e a limpeza dos 

petroleiros é feita no mar. Ele se espalha sobre a água, formando uma camada que impedi as 

trocas gasosas e a passagem da luz. Com isso, ocorrem os organismos componentes do 

plâncton; muitos peixes ficam com as brânquias obstruídas, o que os impedem de respirar; e as 

aves marinhas, com as penas lambuzando de petróleo, perdem a capacidade de voar e de boiar, 

o que as condena à morte. 

Os metais pesados, principalmente chumbo, mercúrio e cádmio, quando ingeridos com a água, 

causam problemas semelhantes ao que provoca quando inalados.  

O mercúrio, entretanto, torna-se mais tóxicos na água porque é convertido em dimetil-mercúrio 

é mais facilmente assimilável e fica depositado nos tecidos gordurosos dos animais. Tem, 

portanto, efeito cumulativo ao longo das cadeias alimentares. 

-Poluição atmosférica:  A poluição atmosférica caracteriza-se basicamente pela presença de 

gases tóxicos e partículas sólidas no ar. As principais causas desse fenômeno são a eliminação 

de resíduos por certos tipos de indústrias (siderúrgicas, petroquímicas, de cimento, etc.) e a 

queima de carvão e petróleo em usinas, automóveis e sistemas de aquecimento doméstico. 
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O ar poluído penetra nos pulmões, ocasionando o aparecimento de várias doenças, em especial 

do aparelho respiratório, como a bronquite crônica, a asma e até o câncer pulmonar. Esses 

efeitos são reformados ainda pelo consumo de cigarros. 

Nos grandes centros urbanos, tornam se frequentes os dias em que a poluição do ar atinge níveis 

críticos, seja pela ausência de ventos, seja pelas inversões térmicas, que são períodos nos quais 

cessam as correntes ascendentes do ar, importantes para a limpeza dos poluentes acumulados 

nas camadas próximas à superfície.  A maioria dos países capitalistas desenvolvidos já possui 

uma rigorosa legislação antipoluição, que obriga certas fábricas a terem equipamentos especiais 

(filtros, tratamento de resíduos, etc.) ou a usarem processos menos poluidores. Nesses países 

também é intenso o controle sobre o aquecimento doméstico a carvão, o escapamento dos 

automóveis, etc. 

Tais procedimentos alcançam resultados consideráveis, embora não eliminem completamente 

o problema da poluição do ar. Calcula-se que a poluição do ar tenha provocado um crescimento 

do teor de gás carbônico na atmosfera, que teria sofrido um aumento de 14% entre 1830 e 1930.  

Hoje em dia esse aumento é de aproximadamente de 0,3% ao ano. Os desmatamentos 

contribuem bastante para isso, pois a queima das florestas produz grande quantidade de gás 

carbônico. Como o gás carbônico tem a propriedade de absorver calor, pelo chamado "efeito 

estufa", um aumento da proporção desse gás na atmosfera pode ocasionar um aquecimento da 

superfície terrestre. Baseados nesse fato, alguns cientistas estabeleceram a seguinte hipótese: 

com a elevação da temperatura média na superfície terrestre, que no início do século XXI será 

2ºC mais alta do que hoje, o gelo existente nas zonas polares (calotas polares) irá se derreter. 

Consequentemente, o nível do mar subirá cerca de 60m, inundando a maioria das cidades 

litorâneas de todo o mundo.  

Outra importante consequência da poluição atmosférica é o surgimento e a expansão de um 

buraco na camada de ozônio. 
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CAPÍTULO 2 – LIXO E POLUIÇÃO 

 

2.0 – PROBLEMAS CAUSADOS PELO LIXO. 

O lixo contribui para a poluição visual, a do solo, a da água e a do ar. Atinge o ser humano com 

doenças transmitidas por pragas, insetos ou animais que se alimentam do lixo. 

Insetos como os que transmitem a malária, a dengue e a febre amarela costumam se concentrar 

em áreas sujas que contenham água parada. Os ratos são transmissores da peste bubônica, da 

leptospirose, do tifo e da disenteria, que podem causar até a morte do indivíduo. 

O urubu, apesar de considerado como símbolo da sujeira, é animal protegido por lei que proíbe 

sua matança. Sua utilidade está no fato de retirar o material orgânico da superfície do solo. Por 

outro lado, é transmissor da leptospirose. 

 

2.1 – A ORIGEM DO LIXO. 

O lixo pode ser de origem: 

Residencial: é o lixo produzido em nossa casa - restos de alimentos, sacos e embalagens 

plásticas, garrafas, latas, papéis, entulho, etc. 

Industrial: lixo que tem origem nas fábricas - produtos químicos, metais, óleo, plásticos, 

embalagens, papéis, borracha, etc. 

Hospitalar: lixo proveniente de hospitais, ambulatórios, consultórios, clínicas veterinárias, 

farmácias e laboratórios de análises clinicas - produtos químicos, seringas, embalagens de 

remédios, plásticos, curativos, partes de membros amputados, órgãos humanos, etc. 

Comercial: lixo produzido por lojas, hotéis, escritórios, restaurantes, escolas, supermercados, 

oficinas - peças metálicas, papéis, papelão, sacos plásticos, embalagens, restos de alimentos, 

etc. 

Radioativo: lixo de usinas nucleares - aparelhos radioativos subprodutos nucleares, resíduos da 

geração de energia nuclear, etc. 
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2.2 – SOLUÇÃO PARA A REDUÇÃO DE LIXO. 

A solução para os problemas causados pelo lixo é a reutilização dos produtos e a reciclagem. 

Hoje já podemos reciclar quase tudo, como papéis, vidros e plásticos, ficando de fora somente 

alguns produtos por questões de segurança ou dificuldade de manuseio. Alguns desses produtos 

são as latas de aerossol que contém CFC, um dos principais fatores para a destruição da camada 

de ozônio; e as lâmpadas fluorescentes que, quando quebradas, liberam vapor mercúrio, um 

produto altamente tóxico. 

 Mas, o mais importante é a redução da quantidade de lixo, pois, se cada um de nós 

continuarmos produzindo lixo no ritmo atual, em alguns anos não haverá mais local para 

depositá-lo. 

Reduzir 

-Comprar produtos duráveis e resistentes, que não necessitem reposição constante. 

-Planejar compras para não haver desperdícios. Por exemplo, preferindo itens com opção de 

refil. 

-Assinar jornais e revistas em conjunto. Além de mais econômico, ajuda a consumir menos 

papel. 

Reutilizar 

 -Reaproveitar materiais, criando novas formas de uso para eles. 

-Restaurar e consertar, aumentando a vida útil dos produtos. 

-Doar materiais que possam servir para outras pessoas, para não acumular inutilidades ou 

mandá-las para o lixo. 

Reciclar  

-Transformar materiais que não servem mais em produtos iguais novos. 
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CAPÍTULO 3 – SOLUÇÕES PARA A REDUÇÃO DA 

POLUIÇÃO 

 

3.0 – SOLUÇÕES PARA DIMINUIR A POLUIÇÃO. 

Vou citar agora algumas alternativas para diminuir a poluição, que são essas: 

 

-Diminuir o uso de combustíveis fósseis (gasolina, diesel, querosene). 

- Os automóveis devem ser regulados constantemente para evitar a queima de combustíveis de 

forma desregulada. 

  

- Instalação de sistemas de controle de emissão de gases poluentes nas indústrias. 

 

- Ampliar a geração de energia através de fontes limpas e renováveis: hidroelétrica, eólica e 

solar. 

 

- Sempre que possível usar o sistema de transportes públicos (metro, autocarro) ou ainda 

bicicleta e a pé. 

 

- Colaborar para o sistema de reciclagem. 

 

- Recuperação do gás metano nos aterros sanitários. 

 

- Usar ao máximo a iluminação natural dentro dos ambientes domésticos. 

 

- Não desmatar florestas. Pelo contrário, devem-se plantar mais árvores como forma de diminuir 

a poluição do ar. 
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- Uso de técnicas limpas e avançadas na agricultura para evitar a emissão de carbono. 

 

- Na construção de prédios, implantação de sistemas que economizem energia (uso da energia 

solar para aquecimento da água e refrigeração). 

 

3.1 – PROTOCOLO DE KYOTO. 

 Esse Protocolo tem como objetivo firmar acordos e discussões internacionais para 

conjuntamente estabelecer metas de redução na emissão de gases-estufa na atmosfera, 

principalmente por parte dos países industrializados, além de criar formas de desenvolvimento 

de maneira menos impactante àqueles países em pleno desenvolvimento. 

 Diante da efetivação do Protocolo de Kyoto, metas de redução de gases foram implantadas, 

algo em torno de 5,2% entre os anos de 2008 e 2012. O Protocolo de Kyoto foi implantado de 

forma efetiva em 1997, na cidade japonesa de Kyoto, nome que deu origem ao protocolo. Na 

reunião, oitenta e quatro países se dispuseram a aderir ao protocolo e o assinaram, dessa forma, 

comprometeram-se a implantar medidas com intuito de diminuir a emissão de gases. 

 As metas de redução de gases não são homogêneas a todos os países, colocando níveis 

diferenciados de redução para os 38 países que mais emitem gases, o protocolo prevê ainda a 

diminuição da emissão de gases dos países que compõe a União Europeia em 8%, já os Estados 

Unidos em 7% e Japão em 6%. Países em franco desenvolvimento como Brasil, México, 

Argentina, Índia e, principalmente, China, não receberam metas de redução, pelo menos 

momentaneamente. 

 O Protocolo de Kyoto não apenas discute e implanta medidas de redução de gases, mas também 

incentiva e estabelece medidas com intuito de substituir produtos oriundos do petróleo por 

outros que provocam menos impacto. Diante das metas estabelecidas, o maior emissor de gases 

do mundo, Estados Unidos, desligou-se em 2001 do protocolo, alegando que a redução iria 

comprometer o desenvolvimento econômico do país. 
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CONCLUSÃO 

Enfim, concluindo o trabalho, todos nos podemos perceber o quanto a poluição, não importa o 

seu tipo, é prejudicial para a nossa saúde e para o meio ambiente. Logo temos que tomar 

medidas o mais rápido possível para diminuir e se possível acabar com esse problema, pois se 

não nem nos seres humanos nem o planeta resistirá. 
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INTRODUÇÃO 

O futebol mundial vem crescendo em proporções gigantescas em todo o mundo durante as 

ultimas décadas. Esse crescimento acaba por expandir esse esporte, que já é à muito tempo o 

mais popular do mundo, à locais aonde ele não costumava chamar a atenção, como Japão, 

China, Estados Unidos da América e países do Oriente Médio, tornando-o assim mais acessível, 

com maiores possibilidades de negócios e horizontes antes inimagináveis devido à esse mundo 

cada vez mais globalizado, interativo e publicitário. 

Nesse trabalho veremos como o futebol da Inglaterra, país onde esse esporte foi criado, se 

encontrava em uma época de crise, suas características e modelos. Explicaremos como esse 

futebol ressurgiu após uma época de instabilidade e crise para se tornar o pais com o 

campeonato mais popular e economicamente lucrativo do mundo. 

Entenderemos também como se encontra o atual futebol brasileiro, seus moldes, semelhanças 

e diferenças aos demais países “grandes” do futebol e, por fim, faremos uma análise sobre como 

o processo de reconstrução do futebol inglês pode ser usado como exemplo para melhorarmos 

o futebol brasileiro e o colocar junto ao seu tempo. 
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CAPÍTULO 1: O FUTEBOL INGLÊS 

 

1.1 O FUTEBOL INGLÊS DE ANTIGAMENTE: 

Não se sabe onde nasceu o futebol, existiram esportes parecidos na China antiga, na Itália por 

volta de 1700, e até no Japão, porém pesquisadores concluíram que o gioco de calcio saiu da 

Itália e chegou a Inglaterra por volta do século XVII. Na Inglaterra, o jogo ganhou regras 

diferentes e foi organizado e sistematizado.  

O campo deveria medir 120 por 180 metros e nas duas pontas seriam instalados dois arcos 

retangulares chamados de gol e seria concedido 1 “ponto” ao time que conseguise colocar 

dentro desse gol uma bola de couro enchida com ar. Com regras claras e objetivas, o futebol 

começou a ser praticado por estudantes e filhos da nobreza inglesa. 

 Aos poucos foi se popularizando e tomando conta das ruas e avenidas inglesas. Seu processo 

de oficialização e formação começou em 1848 e foi terminar apenas em 1907, com a ultima 

mudança radical no jogo, o impedimento. 

Desde então o futebol ingles esteve forte e brigando pela hegemonia nesse esporte. Possuia um 

campeonato nacional fortíssimo e respeitado, além de terem conquistado a Copa do Mundo de 

1966 em seus próprios domínios. 

O futebol inglês era comandado pela Football League, que promovia campeonatos divididos 

em divisões, chamados de Football League First Division. Football League Second Division e 

assim por diante. Além de representar os clubes em acertos comerciais e de patrocínio. Os 

últimos times de cada divisão desceriam para as divisões inferiores e os quatro primeiros das 

divisões inferiores subiriam de divisão. O campeão recebia um prêmio em dinheiro e teria o 

direito de participar de competições internacionais assim como os outros primeiros colocados.  

Com isso o futebol inglês se manteve, formou grandes times,  grandes torcidas e uma tradição 

gigantesca pelo seu bom campeonato e bom desempenho em competições internacionais. Os 

principais jogadores dessa época se concentravam em ficar nos times ingleses onde a 

visibilidade era maior e os salários mais vantajosos, sem diminuir de tamanho com o 

crescimento de ligas em outros países como Itália, Espanha, Brasil e Argentina. 

http://www.suapesquisa.com/paises/inglaterra
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1.2 A CRISE: 

Apesar do sucesso europeu durante a década de 1970 e início da década seguinte, o final dos 

anos 80 marcou uma decadência no futebol inglês.  

Os estádios, que ja tinham sido os melhores do mundo, estavam em situações precárias e 

desatualizados comparado aos de outros países. Possuíam também o problema da violência nos 

estádios com os Rooligans  ( gangues de torcedores de times ingleses) que causavam baderna, 

brigas, clima ofensivo com outros Rooligans  e depredação de patrimônio publico e privado, 

chegando a ganhar fama internacional. 

 Com isso o futebol inglês entrou em crise. Os jogadores que antes escolhiam por jogar 

na Inglaterra começaram a se transferir para outras ligas, como a italiana e a espanhola, que ate 

aquela altura, possuíam mais dinheiro, visibilidade e patrocínio. Aos poucos os estádios foram 

se esvaziando, a audiência baixando e a situação já era desesperadora tanto para os clubes 

quanto para os torcedores. 

 Estava clara a necessidade de uma Revolução para ressuscitar não só a economia desse 

esporte, como também a paixão do inglês pelo futebol. Apesar disso esse quadro se manteve 

ate o fim da década de 80 onde duas tragédias, envolvendo dois dos grandes problemas 

britânicos obrigaram governantes, entidades e times a tomarem atitudes. 

A primeira foi a Tragédia de Heysel, quando Liverpool ( Inglaterra ) e Juventus          ( Itália ), 

duas das equipes mais tradicionais e com os torcedores mais apaixonados do mundo se 

enfrentaram pela final da Liga dos Campeões da Europa ( o maior torneio Interclubes 

internacional do mundo ) de 1985 em Bruxelas, onde devido à selvageria dos Rooligans do 

Liverpool as arquibancadas do Estadio de Heysel se tornaram verdadeiros campos de batalha e 

o resultado foi 38 mortos, 454 feridos, sendo destes 270 hospitalizados. 

Essa barbárie gerou sérias consequência aos times ingleses que foram proibidos de participarem 

da Liga dos Campeões por tempo indeterminado e acendeu um holofote gigantesco para esse 

problema inglês.A segunda tragédia aconteceu em 1898 e é conhecida como a Tragédia de 

Sheffield. O Estádio de HillsBorough do Sheffield Wednesday em Sheffield recebeu 

superlotação e ocasionou a morte de 89 pessoas prensadas contra o alambrado ou contra o chão. 

Com essas duas tragédias não havia mais a necessidade de uma mudança radical, mas sim uma 

obrigação pelo fato de os olhos do mundo estarem para lá e os patrocínios e crescimento do 

futebol inglês estarem, cada vez mais, diminuindo.  
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1.3 O RESSURGIMENTO:  

Como resposta as tragédias que ocorreram nesses últimos 5 anos de instabilidade foi 

apresentado em 1898 e publicado em 1990 um relatório intitulado de relatório Taylor cujo 

desenvolvimento foi supervisionado por Lorde Taylor de Gosforth que obrigava aos clubes ou 

proprietários dos estádios de executarem uma serie de mudanças e reformas para que todos os 

estádios do pais seguissem um modelo. 

Esse modelo foi essencial para o pais diminuir com o problema da violência pois varias normas 

serviam para controlar esses torcedores. Câmeras foram instaladas e a segurança virou tema 

fundamental para o projeto e desenvolvimento dos estádios. Ate hoje os estádios ingleses são 

os mais vigiados e seguros do mundo.  

Com o relatório Taylor e o bom desempenho da seleção britânica na Copa do Mundo de 1990, 

onde chegou às semifinais, um aumento no dinheiro em circulação no futebol inglês aumentou 

e gerou conflitos entre a Football League ( associação que controlava o futebol inglês e seus 

campeonatos ) e os clubes pela cota de televisão que os clubes recebiam. Com a Football 

League, todos os clubes recebiam quantias muito parecidas, por volta de 2 milhões de libras, 

porém perceberam que poderiam ganhar bem mais. 

Um grupo formado pelos maiores times ingleses se juntou e decidiu romper com a Football 

League e formar uma liga independente com um campeonato independente chamado de 

“Premier League”, onde a Football League apenas iria supervisionar e organizar as divisões 

inferiores, passando assim a negociarem individualmente as cotas de televisão. O lucro 

aumentou em média de 2 milhões de libras para 44 milhões de libras por time. Além das cotas 

de televisão, foi possível aos clubes negociarem o “naming rights” do campeonato e dividindo 

esse patrocínio entre os times. 

Com isso houve um crescimento gigantesco do futebol inglês, onde os estádios passaram por 

reformulações para cada vez mais estarem de acordo com o relatório Taylor e controlarem cada 

vez mais a segurança e infraestrutura, gerando aumento de renda e uma melhora muito grande 

dos times ingleses no cenário internacional. 
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1-4- O ESTÁDIO DE WEMBLEY: 

O antigo estádio foi primeiramente conhecido como British Empire Exhibition Stadium ou 

Empire Stdium. Foi construído por Sir Robert McAlpine para a Exposição do Império Britânico 

de 1923 com um custo total de 750 mil libras. Como de comum na época, o estádio seria 

demolido ao término das exposições, mas um empresário resolveu comprar o campo. Arthur 

Elvin tentou comprar o estádio por 127 mil libras. 

Após a morte do proprietário original, surgiram complicações quanto ao herdeiro do campo e 

Elvin viu uma excelente situação para negociar e acabou por comprar o estádio por um preço 

menor. O estádio foi ampliado e inaugurado oficialmente pelo rei Jorge V e aberto ao público 

no dia 28 de abril de 1923. O Estádio do Imperial foi construído em exatamente 300 dias com 

custo de 750 mil libras, sendo descrito como a "maior arena esportiva do mundo" dias antes da 

primeira partida. O primeiro jogo no estádio foi realizado já no dia de inauguração na Final da 

Copa da Inglaterra entre o Bolton Wanderers e West Ham United. O evento ficou conhecido 

como White Horse Final e recebeu um público recorde de 127 mil torcedores, número superior 

a capacidade oficial do estádio. 

Em 1934 foi construída a Arena Wembley, adjacente ao estádio. Até que, em 2003, o estádio 

foi demolido para a construção de um novo estádio. 

Hoje, o Estádio de Wembley  é o estádio nacional da Inglaterra. Com capacidade para abrigar 

90 000 espectadores, é o maior estádio do Reino Unido e 2º maior estádio da Europa, sendo 

ultrapassado somente pelo Camp Nou, em Barcelona. É administrado pela Football 

Association, a entidade máxima do futebol inglês. 

Projetado pela parceria HOK Sport-Foster and Partners, foi construído entre 2003 e 2007 no 

local do antigo Estádio de Wembley, do qual herdou o nome e notoriedade. Sua construção teve 

como objetivo abrigar maior público em competições de futebol, rúgbi e atletismo, bem como 

acolher espetáculos musicais. A primeira etapa da construção foi o fechamento do antigo 

estádio em 2000, sendo seguida pela demolição do mesmo em 2003 (com atraso de meses no 

cronograma oficial). Originalmente, esperava-se que o Novo Wembley fosse inaugurado a 

tempo da final da Copa da Inglaterra de 2005-2006, mas devido aos atritos entre as construtoras, 

foi concluído em em março de 2007 ainda em tempo de sediar a final daquele ano. Por seu perfil 

sustentável e moderno e infraestrutura funcional, Wembley é classificado como estádio 4 

estrelas da UEFA, podendo sua capacidade ser estendida para 105 000 espectadores. 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Football_Association
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O estádio de Wembley abrigou a final da Liga dos Campeões da UEFA em 2011 e em 2013. A 

primeira atuação musical que lotou por completo o estádio foi da cantora Tina Turner com 

recorde de bilheteria até hoje, outros shows de grande publico foram da banda Queen ,Bon Jovi 

e Muse em 2007. 

Ele é considerado por muitos o “templo” do futebol no Mundo e sua importância para a 

Inglaterra está presente em âmbitos muito além do futebol, como também na economia, turismo, 

fatores históricos e sociais. 

 

1.5- O ATUAL FUTEBOL INGLÊS: 

Atualmente o futebol inglês é um sucesso, grandes clubes mundiais se mantiveram fortes e 

crescendo como o Manchester United F.C., Liverpool F.C. e Arsenal F.C.. O investimento 

estrangeiro também apareceu e impulsionou times que não tinham tanta expressão para se 

tornarem grandes potencias, como o Manchester City F.C. e o Chelsea F.C.. Todos eles com 

belíssimos, modernos e seguros estádios que atraem não só torcedores como turistas do mundo 

inteiro, além abrigar os jogos de grande parte dos melhores jogadores e técnicos do mundo que 

optam por atuar na Premier League. 

A Premier League possui um patrocínio milionário com a Barclays, hoje são pagos pelos 

“naming rights” do campeonato cerca de 378 milhões de reais ou, pelo câmbio atual, cerca de 

152 milhões de euros, sendo chamada então, desde de 2004, de Barclays Premier League.  

Esse dinheiro é dividido entre os times seguindo critérios internamente acordados e estipulados 

entre os clubes da primeira divisão. 

É hoje a liga com maior numero de investimentos estrangeiros, audiência e renda no mundo. 

Sendo considerada pela maioria como a melhor liga existente. É também transmitida em 212 

territórios e em mais de seiscentos milhões de lares com uma média de publico entre as duas 

maiores do mundo, perdendo apenas para a Bundesliga na Alemanha.  

A Barclays Premier League já registra um novo recorde nesta temporada de 2013/2014. O 

investimento de patrocínios de camisa saltou £ 18.65 milhões entre as últimas temporadas, 

registrando um total de £ 165.7 milhões. 

É na Inglaterra também que está localizado um dos estádios mais famosos e considerado um 

dos “templos do futebol” no mundo. O Estádio de Wembley (em inglês: Wembley Stadium) é 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_dos_Campe%C3%B5es_da_UEFA
http://pt.wikipedia.org/wiki/2011
http://pt.wikipedia.org/wiki/2013
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
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o estádio nacional da Inglaterra, localizado no subúrbio londrino de Wembley Park. Com 

capacidade para abrigar 90 000 espectadores, é o maior estádio do Reino Unido e 2º maior 

estádio da Europa, sendo ultrapassado somente pelo Camp Nou, em Barcelona. É administrado 

pela Football Association. Wembley não ficou atraz quando começou, na Inglaterra, à 

renovação geral dos estádios. Foi reformado de 2000 à 2007, quando foi completamente 

demolido e reconstruido para se manter como um dos maiores e melhores estádios do mundo. 

  

Atualmente a Barclays Premier League é composta por 18 times espalhados pela Inglaterra:  

 Arsenal  

 Aston Villa 

 Chelsea  

 Crystal Palace 

 Everton   

 Fulham United 

 Hull City 

 Liverpool  

 Manchester City 

 Manchester United 

 Newcastle  

 Norwich City 

 Southampton 

 Stoke City 

 Sunderland 

 Tottenham 

 West Bromwich 

 West Ham 

 

Além de 2 times do Pais de Galês 

 Cardiff City 

 Swansea City 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wembley
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_dos_maiores_est%C3%A1dios_de_futebol_do_mundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_dos_maiores_est%C3%A1dios_de_futebol_do_mundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Camp_Nou
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Football_Association
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Totalizando assim 20 times que jogam duas vezes contra todos os oponentes ( uma dentro de 

casa e outra fora de casa )  para no final, quem possuir mais pontos ( vitória 3 pontos, empate 1 

e derrota 0 ) ser coroado como campeão. 

 

1.6 – A RELAÇÃO DA POPULAÇÃO INGLESA COM O FUTEBOL: 

 Os ingleses são os inventores do futebol ou pelo menos conhecido como os inventores. 

Para um conhecedor do esporte é impossível não relacionar um pouco que seja da formação, 

criação e historia do futebol com os ingleses, muito menos não aceitar a Inglaterra como um 

dos países mais futebolístico do mundo. 

 Curiosamente, apesar de em grande parte dos países no mundo o futebol ser o esporte 

número um, na Inglaterra, um dos países mais importantes do esporte, isso não acontece. Muitos 

fatores contribuem para isso, como o grande número de outros esportes como concorrência, ou 

até o jeito mais reservado e recatado dos ingleses.  

O futebol figura apenas como segundo colocado em uma lista liderada por Críquete e tendo em 

terceiro o Rúgbi.  

Isso não significa que os ingleses não sejam apaixonados pelo futebol, muito pelo contrário, o 

Campeonato Inglês, Premier Legue, tem uma das melhores médias de publico de todo o mundo 

e é o que possui mais telespectadores em todo o planeta. Claro que os telespectadores não são 

todos ingleses e o grande publico que vai aos estádios é favorecido pela ótima infraestrutura ao 

redor e dentro dos mesmos. O fanatismo é presente claramente em todos os times, inclusive os 

de menor importância. 

Tal fanatismo se tornou um grave problema devido a brigas entre as torcidas e nas torcidas, 

com formações dos tais grupos de torcedores, os Rooligans. 

Portanto vemos que os ingleses amam o futebol, porém não são todos, pelo fato de terem a 

atenção dividida. Diferentemente do Brasil, onde quase todos seguem o futebol e os que não 

gostam, muitas vezes não gostam de esporte em geral. 
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1.7 – A COPA DO MUNDO DE 1966: 

A Inglaterra, nas décadas de 60 e 70, vivia um auge em seu futebol, seus clubes cresciam e sua 

economia era forte, mantendo no país vários bons jogadores e chamando a atenção de todo o 

mundo. 

A força inglesa no futebol não estava apenas dentro de campo, era o inglês Arthur Drewry o 

presidente da Fifa no 32ª Congresso da entidade, em 22 de agosto de 1960, que decidiria onde 

seria realizada a Copa de 1966. O resultado foi o que se esperava, a Inglaterra, que concorria 

com Espanha e Alemanha ( os espanhóis desistiram antes de a votação começar ), foi a 

escolhida, porém viram os alemães perderam por um placar apertado perto do que se esperava: 

34 a 27. 

Diferente do que se viu no projeto para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, não houve 

reformas, apenas pequenas adaptações nos estádios já existentes. Quatro estádios construídos 

no século 19 e outros quatro no começo do século 20 foram utilizados no Mundial. O mais novo 

era o de Wembley, com 43 anos de vida. 

A Copa de 1966 foi marcada, assim como a do Brasil mesmo antes de seu inicio, por diversas 

polêmicas. Desde o inicio de toda a organização para os jogos, já circulavam informações e 

notícias de que a escolha da Inglaterra como sede teria sido manipulada e organizada pelo atual 

presidente da FIFA, Arthur Drewry, investigações foram feitas mas não mudou o fato de os 

jogos serem na Inglaterra. Mais próximo aos jogos, outra polêmica, dessa vez com a 

distribuição dos ingressos para a população, decorrente do favorecimento das classes sociais 

mais ricas, prática muito comum aqui no Brasil. Dentro de campo as polêmicas foram ainda 

maiores: escândalos de erros de arbitragem a favor da Inglaterra aconteciam frequentemente 

em quase todos os jogos, os mais marcantes foram: nas quartas de final, contra a Argentina, 

quando o meia argentino Rattin foi expulso de forma extremamente duvidosa e na final, onde 

os Alemães tiveram um gol claro anulado contra os anfitriões nos últimos minutos de jogo. A 

grande campeã foi a Inglaterra. 

As mudanças e consequências dessa Copa do Mundo são visíveis analisando a história inglesa. 

Pelo fato de os estádios terem comportado muito bem o publico na ocasião, a necessidade de 

reformas e modernizações quase que não existia, fazendo com que os estádios ingleses, anos 

mais tarde, estarem em estado critico, ocasionando tragédias gigantescas. Financeiramente a 

Copa do Mundo teve dois lados, positivamente foi a grande quantidade de dinheiro que entrou 
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para a Inglaterra, dinheiro para os clubes, visibilidade e fortalecimento do governo, porém, 

assim como a Copa enriqueceu mais os clubes e o governo, enriqueceu também a Football 

League, entidade que comandava o futebol inglês até o momento que, posteriormente, seria 

identificada como uma das grandes causas da crise no futebol inglês e um “câncer” para o 

sistema de obtenção de cotas de televisão para os clubes. 
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CAPÍTULO 2: O FUTEBOL BRASILEIRO 

 

2.1- FUTEBOL BRASILEIRO ATUAL: 

O futebol no Brasil atualmente possui trinta milhões de praticantes (aproximadamente 18% da 

população total), 800 clubes profissionais, 13 mil times amadores e 11 mil atletas federados. O 

melhor time brasileiro no Ranking Mundial de Clubes da IFFHS atualmente, é o Sport Clube 

Internacional, que ocupa a 4° posição. O único clube brasileiro a liderar o ranking mundial da 

IFFHS por 4 vezes foi a Sociedade Esportiva Palmeiras. Segundo a revista “Placar” um a cada 

50 brasileiros do sexo masculino não gosta ou acompanha futebol. 

Observando esses dados já percebemos o quanto esse esporte meche com o brasileiro. O Brasil 

vive em um esquema onde o futebol desenvolve papel fundamental na vida de todos os 

brasileiros, inclusive daqueles que não acompanham, seja indo ao estádio, torcendo em casa, 

ligando a TV e tendo programas de futebol em quase todos os canais, comerciais ou anúncios 

publicitários fortemente voltados ao futebol ou até pelo fato de alguma pessoa muito próxima 

ser apaixonada por futebol. 

Vendo esse cenário deve-se imaginar que nossos clubes estão entre os melhores do mundo, que 

nossa infraestrutura é moderna e atualizada ou mesmo que os jogadores que aqui jogam são, 

em grande parte, de altíssimo nível. Infelizmente o cenário que acompanhamos é outro. 

Atualmente, com a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, alguns estádios estão sendo 

modernizados com incentivos fiscais e com uma enorme superfaturação, apesar disso, a grande 

parte dos estádios no Brasil são sem infraestrutura, sem segurança, sem conforto e mobilidade 

para torcedores e jogadores. A maioria dos times dos Estados do Norte e Nordeste, quando tem 

algum jogo de maior porte, ;e obrigado a mandar o jogo na capital desse Estado, pois é o único 

lugar com um mínimo de condições para a realização do mesmo. 

Os times nacionais se apresentam impotentes perto dos exteriores e se vêem obrigados á 

venderem seus melhores jogadores para equipes europeias, árabes ou até orientais devido à 

forca econômica nacional, apesar de estar crescendo, não ser aproveitada adequadamente pelos 

clubes, que possuem sistemas obsoletos de captação e negociação de recursos. Apesar de 

lucrativo, esse sistema enfraquece o futebol e as ligas nacionais, além de fortalecer as exteriores. 
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Sem grandes jogadores os times nacionais, cada vez mais, perdem o poder de competir com 

europeus e fazem da venda de craques sua principal fonte de renda. 

O Campeonato Brasileiro de Futebol ou popularmente conhecido como “Brasileirão” é 

considerado por grande parte dos entendedores de futebol como um dos mais competitivos do 

mundo, pelo fato de quase todos os times terem o mesmo nível e ninguém saber ao certo quem 

serão os primeiros ou os últimos colocados. Ele é organizado pela Confederação Brasileira de 

Futebol, a CBF e possui 20 times, todos eles brasileiros. São eles atualmente: 

 Atlético Mineiro  

 Atlético Paranaense 

 Bahia  

 Botafogo 

 Chapecoense 

 Corinthians 

 Coritiba 

 Criciúma 

 Cruzeiro 

 Figueirense 

 Flamengo 

 Fluminense 

 Goiás  

 Grêmio 

 Internacional 

 Palmeiras 

 Santos 

 São Paulo 

 Sport 

 Vitória 

 

O Campeonato é dividido em divisões e os quatro primeiros das divisões inferiores sobem para 

as de cima e os quatro últimos de cada divisão são rebaixados. Além do Campeonato Brasileiro, 

os clubes brasileiros disputam a Copa do Brasil, que também é organizada pela CBF, os 
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Campeonatos Estaduais que são organizados pela confederação de cada estado ( todas essas 

confederações são ligadas a CBF ) e os campeonatos internacionais ( Libertadores da América 

e a Copa Sul-Americana ) 

 

2.2- O ÊXODO DE JOGADORES: 

Desde o início do século XXI, o Brasil se tornou o maior exportador mundial de jogadores. Nos 

últimos anos, a saída de jogadores movimentou mais de 440 milhões de dólares, se tornando 

um dos principais produtos de exportação do país, ultrapassando produtos como banana, maçã 

e uva. Desde que o Banco Central começou a registrar a venda de atletas para o exterior, em 

1993, as exportações já somam dois bilhões de doláres. O principal destino dos jogadores é 

Portugal: em 2008, 209 futebolistas se transferiram para o país. A Europa é a maior importadora 

de atletas brasileiros: dos 1.176 que saíram do Brasil em 2008, 762 tiveram como destino a 

região. Em segundo lugar vem a Ásia, com 222 jogadores.7 A transferência de brasileiros para 

o exterior é tão generalizada que o presidente da FIFA, Joseph Blatter, chegou a afirmar que 

um dia "todas as seleções do mundo jogarão apenas com brasileiros." 

Apesar desse panorama, os altos valores negociados não refletem uma grande valorização do 

atleta brasileiro quando atuando no país. A alta quantia é muito mais pela grande quantidade de 

jogadores negociados, já que até hoje poucos clubes brasileiros conseguiram cifras 

significativas na venda de um único jogador. Na lista das dez maiores transferências da história 

do futebol, não se encontra nenhum brasileiro negociado por um time nacional exeto 

recentemente a venda de Neymar do Santos para o Barcelona e de Lucas, do São Paulo para o 

Paris Sant Germain.  

A desvalorização do jogador brasileiro quando fora na Europa tem no caso de Kaká seu 

exemplo mais explícito: ganhador do prêmio de Melhor Jogador do Ano em 2007 pela FIFA e 

um dos atletas mais valorizados atualmente, ele saiu do São Paulo para o Milan por apenas US$ 

8,25 milhões, o que levou a Silvio Berlusconi, presidente do clube milanês, a declarar: "Foi a 

maior contratação da história do Milan. E a preço de banana." 

Para os clubes, a culpa de tal êxodo é da Lei Pelé. A Lei 9.615/98, mais conhecida pelo nome 

de seu criador, Pelé, entrou em vigor em 26 de março de 2001, instituindo o passe livre. O 

passe, que era o vínculo do jogador com o clube, passou a ser substituído por um vínculo 

trabalhista e desportivo, permitindo que um jogador sob contrato fosse contratado por outra 
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equipe mediante o pagamento de uma clausula penal. Segundo os clubes, a Lei Pelé enfraqueceu 

as agremiações, por não haver uma legislação específica voltada para resguardar os interesses 

dos mesmos.  Para os atletas, o fim do passe representou o fim de um vínculo injusto, onde o 

time era o único com o poder de decisão sobre o futuro de seus jogadores. Com o grande êxodo 

de jogadores nos últimos anos, iniciou-se um debate para mudar certos pontos da Lei Pelé. 

O êxodo de jogadores, sobretudo aqueles menores de idade, é palco de muitos debates no país, 

principalmente sobre as consequências que isso estaria gerando ao estilo do futebol brasileiro. 

Segundo alguns especialistas, a ida prematura a Europa acabaria por modificar o jogador 

brasileiro, que é lapidado na forma europeia de jogo, focada mais na parte defensiva e tática do 

que na habilidade propriamente dita. Tal opinião é compartilhada por técnicos como Carlos 

Alberto Parreira, tetracampeão mundial com a seleção brasileira, Vanderlei Luxemburgo, cinco 

vezes campeão brasileiro e o inglês Arsene Wenger, comandante do Arsenal há onze anos. Para 

Parreira, este é um problema que "pode acabar afetando seriamente o futebol brasileiro num 

futuro próximo." Já para Wenger, "a transferência de jogadores cada vez mais jovens para a 

Europa é o que está destruindo o futebol brasileiro". 

 

2.3- A SELEÇÃO BRASILEIRA: 

Diferente da situação dos clubes, a seleção nacional se manteve entre as melhores do mundo 

desde que foi criada. Até hoje já venceu cinco títulos mundiais e é tida como a melhor seleção 

de toda a História. 

A equipe nacional do Brasil também conquistou a Copa América em oito ocasiões, a Copa das 

Confederações em quatro, mas embora nunca conquistado a medalha de ouro, concedida aos 

campeões do futebol nos Jogos Olímpicos, conquistou duas medalhas de prata por vice-

campeonatos e duas de bronze por terceiros lugares. 

Todos esses títulos e feitos fizeram com que a marca “seleção brasileira” fosse muito valorizada 

e atraindo a atenção do mundo todo, inclusive de muitos patrocinadores. Atualmente o número 

de patrocinadores da seleção brasileira, fixos e com bastante investimento, é o maior entre as 

seleções de todo o mundo, são 13 no total, sendo que o ultimo foi fechado com a marca de 

eletrônicos Samsung, da Coréia do Sul. 
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Segundo pesquisa realizada pelos canais ESPN dos Estados Unidos, a seleção brasileira foi a 

que mais arrecadou dinheiro nos últimos dez anos, uma media de cerca de 300 milhões por ano. 

Esses arrecadamentos tem aumentado muito nos últimos anos, com a proximidade da Copa do 

Mundo e o sucesso na Copa das Confederações de 2013, em 2013 a CBF ( entidade que 

comanda e organiza a seleção brasileira ) arrecadou só pela seleção cerca de 430 milhões. 

Atualmente, a maioria dos jogadores que são convocados para participar do time nacional do 

Brasil, atuam em equipes do exterior o que comprova que os clubes nacionais perdem muito 

em qualidade e visibilidade ao ceder suas estrelas aos estrangeiros. 

 

2.4- A CBF: 

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é a entidade máxima do futebol no Brasil. Fundada 

em 20 de agosto de 1914, antiga CBD, a atual CBF é responsável pela organização de 

campeonatos de alcance nacional, como o Campeonato Brasileiro das séries A, B, C e D, além 

da Copa do Brasil. Também administra a Seleção Brasileira de Futebol Masculino, cinco vezes 

campeã mundial, e a Feminina, duas vezes vice-campeã mundial. 

A CBF é uma associação privada cuja principal atividade econômica é a produção e promoção 

de eventos esportivos. A ela respondem as Federações estaduais (e distrital, no caso do DF), 

responsáveis pelos campeonatos em cada Unidade da Federação. Sua sede localiza-se na Barra 

da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. À Confederação também pertence um centro de 

treinamento localizado em Teresópolis, a Granja Comary. 

A CBF, tal como existe hoje, foi fundada em 24 de setembro de 1979. Antes disso, o futebol, 

como os demais esportes praticados em território brasileiro, não era modalidade esportiva 

organizada, sendo até então gerido por uma entidade que aglutinava todos os esportes 

olímpicos, a Confederação Brasileira de Desportos (CBD), incluindo o futebol. 

A CBF possui uma serie de escândalos envolvendo seu antigo presidente Ricardo Teixeira e a 

Copa do Mundo de 2014, que será sediada aqui no Brasil. 

 

2.5- O CLUBE DOS 13: 

Clube dos Treze (oficialmente União dos Grandes Clubes do Futebol Brasileiro) foi o nome 

recebido por uma pessoa jurídica com sede em Porto Alegre, formada em 11 de Julho de 1987 
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para defender os interesses políticos e comerciais dos 13 supostos principais clubes de futebol 

do Brasil, os 13 clubes que eram, à época, os 13 primeiros do Ranking da CBF: Internacional, 

Grêmio, Cruzeiro, Atlético-MG, São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras, Bahia, Vasco da 

Gama, Botafogo, Flamengo e Fluminense.  

Anos depois, o Clube dos 13 seria expandido, chegando a 20 clubes associados, dessa vez 

incluindo o Sport campeão brasileiro de 1987, porém sem perder o nome original. O Clube dos 

13 negocia os direitos de transmissão de campeonatos como o Brasileiro com as emissoras de 

rádio e TV. Também dialoga com a CBF acerca das formas de disputa dos campeonatos 

nacionais. 

Essa união vem sendo, nos ultimos anos, extremamente contestada e confrontada, inicialmente 

pelo Corinthians que, ao momento que deixou de negociar suas cotas de televisão a partir do 

Clube dos 13, passou de 30 milhões de faturamento para cerca de 100 milhões. 

A saída do Corinthians causou grande impacto nos outros clubes e enfraqueceu o Clube dos 13. 

A tendência é o fim do Clube dos 13 e que seguiremos o exemplo dos ingleses para negociação 

de cotas de televisão e patrocínio. 

 

2.6- A COPA DO MUNDO DE 2014: 

Em 3 de junho de 2003, a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) havia 

anunciado que Argentina, Brasil e Colômbia se candidataram à sede do evento. Em 17 de março 

de 2006, as confederações da CONMEBOL votaram de forma unânime pela inscrição do Brasil 

como seu único candidato. 

O presidente da FIFA, Joseph Blatter, disse em 4 de julho de 2006 que, nesse caso, a Copa do 

Mundo de 2014 provavelmente seria sediada no país pelo fato da FIFA estar praticando uma 

espécie de “rodizio” entre os continentes. Em 28 de setembro do mesmo ano, ele se encontrou 

com o então presidente Lula e disse que queria que o país provasse sua capacidade antes de 

tomar uma decisão. Em 30 de outubro de 2007, a FIFA ratificou o Brasil como país-sede da 

Copa do Mundo de 2014. 

Assim como outras Copas do Mundo, a do Brasil foi marcada por muitas polemicas, porem, 

diferentemente com a da Inglaterra, por enquanto, todas for a de campo. 
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Foras escolhidas doze cidades como sede dos jogos, igualando assim a Copa do Mundo de 2006 

como a que mais teve estádios no evento. São elas: 

 

- Rio de Janeiro, RJ ( Estádio Maracanã ) 

- Brasília, DF ( Estádio Nacional ) 

- São Paulo, SP ( Arena de São Paulo ) 

- Fortaleza, CE ( Arena Castelão ) 

- Belo Horizonte, MG ( Estádio Mineirão ) 

- Porto Alegre, RS ( Estádio Beira Rio ) 

- Salvador, BA ( Arena Fonte Nova ) 

- Recife, PE ( Arena Pernambuco ) 

- Cuiabá, MT ( Arena Pantanal ) 

- Manaus, AM ( Arena da Amazônia ) 

- Natal, RN ( Estádio das Dunas )  

- Curitiba, PR ( Arena da Baixada ) 

 

Tema de muita crítica, o grande numero de estádios gera polêmica em vários aspectos. Entre 

eles esta a grande quantidade de verba pública empregada na construção de novos estádios ou 

reformas ( dos 12 estádios, 6 foram construídos do zero e a outra metade completamente 

reformados ), o fato de, em muitos estados brasileiros o futebol não ter tanta força, criando 

muitas chances de um estádio lá se tornar um chamado “elefante branco”, a forma com que 

esses estádios foram escolhidos, o clima desfavorável para a prática do futebol em alguns 

estados, como Manaus, e a não necessidade de tantas sedes para sediar todos os jogos. 

O principal problema porém, como era de se imaginar com uma Copa do Mundo no Brasil, foi 

a corrupção presente nas obras em quase todos os estádios e interferência politica duvidosa em 

alguns estados.  

O superfaturamento das obras foi quase que geral, os mais gritantes e expostos foram em 

Brasília, onde o Estádio Nacional, que tinha as obras avaliadas em 500 milhões de reais, 
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ultrapassou a faixa de 1 bilhão e 100 milhões segundo números atualizados onde relatórios 

apontam superfaturamento de 431 milhões de reais e na Arena de São Paulo, onde a obra estava 

avaliada em 820 milhões, mas se tornou o estádio mais caro da Copa, com o preço de 1 bilhão 

e 200 milhões. 

A escolha do estádio que seria usado em São Paulo gerou grande polêmica além do preço final 

do estádio pelo fato de o estádio pré selecionado para a Copa não ter sido a Arena São Paulo, 

mas sim o Estádio do Morumbi, pertencente ao São Paulo Futebol Clube. A construção da 

Arena de São Paulo teria sido baseada em um favorecimento ao Esporte Clube Corinthians 

Paulista pelo fato de não possuir estádio e pelo Presidente da República, na época, ser o 

corintiano Luís Inácio Lula da Silva que, supostamente, deu ao Corinthians inúmeras isenções 

fiscais e apoio financeiro a base de empréstimos absurdos à prazos alongados com a desculpa 

de o Estádio favorecer o desenvolvimento da região de Itaquera sendo que os custos desse 

estádio serem muito maiores que uma possível reforma no Estádio do Morumbi e ter, além do 

Morumbi, outras alternativas melhores do que esta. Algo parecido ocorreu no Rio Grande do 

Sul, onde uma Arena padrão FIFA, com capacidade suficiente, já estava sendo construída com 

fundos privados pelo Grêmio Futebol Clube, mas o governo optou por reformar a base de 

recursos públicos o Estádio do Sport Clube Internacional, o Beira Rio. 

A forma com que esses estádios estão ou serão administrados está sendo alvo de muitas críticas 

também. O grande número de empréstimos gigantescos concedidos pelo BNDES está tornando 

alguns clubes refém desse fiador que, apesar de privado, é ligado ao governo, tomando conta 

de receitas provenientes do estádio por muito tempo, comprometendo assim futuras receitas 

desses clubes. 

Problemas nas reformas de mobilidade da cidade, entorno dos estádios e nos próprios estádios 

também estão presente em quase todas as sedes. 

Todos esses problemas citados acima estiveram presentes em quase todas as recentes copas do 

mundo, porém , no Brasil, a proporção parece ser um pouco maior. 

Dentro de campo ainda não sabemos o desfecho, porém fora dele, a Copa já está perdida para 

o Brasil. Estimasse que, com a Copa, seja inserido na economia brasileira cerca de 142 bilhões 

de reais em várias áreas, como: mídia, hoteleira, comercial, turística, entre outras, porém dentro 

desses valores está o investimento feito pelo governo em áreas como: rodovias, energia, 

propaganda, tecnologia, segurança entre outras. Ou seja, devido ao grande preço dos estádios e 
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aos superfaturamentos, a Copa trará prejuízo provável ao Brasil, apesar de a Copa nos deixar 

algumas boas melhorias e investimentos. 
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CAPÍTULO 3: RELAÇÃO E EXEMPLO BRASIL-

INGLATERRA 

 

3.1- INFLUENCIAS DA INGLATERRA NO FUTEBOL BRASILEIRO: 

Um dos marcos da chegada do futebol ao Brasil, mais especificamente em São Paulo, ocorre 

em 1894, quando Charles Miller, um estudante, filho de ingleses radicados em São Paulo, 

chegou de seus estudos na Inglaterra trazendo na bagagem duas bolas de futebol, um livro de 

regras e uniformes, além dos conhecimentos sobre o jogo aprendido na Banister Court School. 

Ele foi o divulgador do futebol no Estado de São Paulo, assim como dos costumes relativos à 

sua prática. 

Em 1900, Oscar Cox, também estudante e praticante de futebol na Europa, vindo da Suíça, 

incentivou a prática do esporte no Rio de Janeiro. Os primeiros treinamentos de futebol foram 

realizados nos clubes do Payssandu, Rio Cricket e Rio Team, porém, sem nenhuma atração, já 

que nesses clubes o forte estava na prática de outros esportes como a ginástica, o remo e o 

boliche. Charles Miller foi o responsável pela organização das primeiras partidas de futebol no 

Brasil. Elas ocorriam na chácara de propriedade de uma família de ingleses que viviam na 

capital paulista. Os primeiros clubes de futebol no Brasil eram de colônias de imigrantes, sendo 

a colônia inglesa a responsável pela realização dos primeiros jogos. 

Apesar de ser protagonista na história do futebol no Brasil, sua inflência na formação de clubes 

ou associações não foi tão grande como outros países. Poucos são os clubes com origem inglesa, 

ênfase apenas para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Países como Itália e Portugal 

influenciaram uma gama maior de clubes como:  

Sociedade Esportiva Palmeira ( Itália ) 

 Cruzeiro Esporte Clube ( Itália ) 

 Associação Portuguesa de Desportos ( Portugal )  

Clube de Regatas Vasco da Gama (  Portugal ). 
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3.2- DIFERENÇA NA MODERNIZAÇÃO DOS ESTÁDIOS: 

Como vimos nos capítulos anteriores, tanto Brasil quanto a Inglaterra sofreram grandes 

reformas e modificações nos estádios e arenas quem possuem. 

O que torna essa comparação muito interessante são dois fatores que são essenciais para a 

construção e administração desses estádios. São esses fatores: a causa pelo qual esses estádios 

foram construídos e o modo como foram. 

Na Inglaterra, a Copa do mundo de 1966 pouco trouxe de novo para os estádios, foram apenas 

adequados as normas da FIFA e repaginados para o acontecimento da Copa. Com o sucesso 

dessa Copa, a reforma e modernização dos estádios foi deixada de lado, porém anos mais tarde 

as tragédias de Heysel e Sheffield tornariam públicos os problemas com segurança e 

infraestrutura desses estádios que seriam, alguns anos depois, completamente reformados e 

tornando-se exemplos para todo o mundo. 

Já no Brasil, apesar de problemas semelhantes aos da Inglaterra, não houve a reforma nos 

estádios por motivos políticos, clubistas e burocráticos, apesar de acontecer constantemente 

tragédias envolvendo briga de torcidas, acidentes devido ao péssimo estado de conservação dos 

estádios e impunidade a infratores e delinquentes. 

Um bom exemplo dessas tragédias foi a briga ocorrida em 1995 na final da 2ª Supercopa São 

Paulo de Futebol onde após o atacante Rogério marcar o gol na morte súbita, sacramentando o 

título de campeão da Supercopa de Juniores para a equipe do Palmeiras, desencadeou-se o 

maior conflito entre torcidas da história do futebol brasileiro. Um minuto depois do gol da 

vitória, torcedores do Palmeiras invadem o campo do Estádio do Pacaembu para festejarem o 

título e dirigem-se próximo a área de torcedores do São Paulo para provoca-los pela derrota. 

Enfurecidos, os são-paulinos empurram à força um portão do setor do tobogã (que estava em 

obras), pegam pedaços de pedra e madeira localizados sob um entulho e atiram contra os 

palmeirenses. Após detruirem o alambrado, uma verdadeira batalha se estabeleceu no meio do 

campo. O saldo final do conflito, segundo dados da Polícia Militar, foram 102 feridos (80 

torcedores e 22 policiais) e a morte de um torcedor do São Paulo de 16 anos de idade. 

Curiosamente, Brasil e Inglaterra fizeram caminhos opostos, pois a reforma e modernização 

dos estádios brasileiros veio com a Copa do Mundo de 2014, muito diferente da Copa do mundo 

de 1966, na Inglaterra. No Brasil 6 estádios foram construídos do zero e mais seis reformados. 

Para não perderem espaço para os rivais que receberiam ajuda para financiar seus estádios, 
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outros clubes bancaram suas próprias reformas, como foi o caso de Palmeiras, Grêmio e São 

Paulo, que possui o projeto em estudo. 

Observando esteticamente os estádios, podemos notar até algumas semelhanças apesar de a 

diferença cultural e fatores logísticos diversificarem suas características. Um exemplo bem 

forte foi a Nova Arena do Grêmio, construída no Rio Grade do Sul, sem ajuda do governo, pelo 

Grêmio Futebol Porto Alegrense, que foi construída baseada no Estádio de Old-Traffold, do 

Manchester United, Um dos mais tradicionais e famosos estádios de toda a Inglaterra. 

 

3.3- DIFERENÇA NO MODO DE SE FAZER NEGOCIO NOS NOVOS ESTÁDIOS: 

A reforma ou construção de um estádio é um processo extremamente demorado, complexo e 

principalmente, caro.  

Nenhum clube no mundo à uma década atrás possuía recursos suficientes para executar tal 

processo e nos dias de hoje, mesmo com o crescimento gigantesco da economia do futebol, no 

Brasil nenhum time possui tal capacidade. 

Quando foi decidido que todos os estádios britânicos tinham que se adequar aos padrões de 

segurança e infraestrutura que a Football League exigia, os clubes não sabiam o que fazer, pois 

não tinham recursos suficientes, mesmo com incentivos e ajuda do governo. A solução 

encontrada foi o financiamento em longas parcelas e prazos muito elevados que, através do 

fundo do Banco da Inglaterra ( Bank of England ) foram pagos sem abusar dos clubes britânicos.  

A diferenças com o processo encontrado no Brasil foram que, os preços das reformas no Brasil 

foram muito maiores em quase todos os casos, a procura de investidores para os ingleses foi 

mais fácil, achando naming rights mais elevados e assim quitando parte do preço e a forma com 

que foi negociado a construção. 

No Brasil a maioria dos clubes fechou acordos com as construtoras dando à elas direitos por 

períodos muito grandes à seus estádios em troca da reforma ou construção. Por exemplo, o 

Palmeiras fechou com a empresa WTORRE Engenharia a troca de 30 anos de poder sobre o 

estádio pela reforma, em dias de eventos não futebolísticos a renda vai apenas 10% para o 

Palmeiras, e em dias de futebol, esses 10% vão para a WTORRE. Acordos como esse foram 

feitos com a maioria das equipes: Corinthians, Internacional, Bahia, entre outros. 
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Estudos revelaram que esse modelo aderido no Brasil é menos eficaz que o usado na Inglaterra, 

pois, apesar de enriquecer os clubes sem nenhum tipo de pagamento por parte dos mesmos, o 

clube poderia explorar de forma mais intensa o marketing e os lucros de uma Arena ou Estádio 

Novo caso os direitos fossem totalmente deles. 

Para exemplificar com o exemplo do Palmeiras, uma estimativa conservadora diz que o 

Palmeiras deve lucrar com o Allianz Parque ( nova arena ) cerca de 1 bilhão durante 30 anos, 

cerca de 35 milhões por ano, sem nenhum tipo de despesa. Porêm, se formos pensar em termos 

de possibilidades, com o pagamento do preço de reforma da arena ( 400 milhões ) a prazo, o 

Palmeiras podia render mais dinheiro se explorasse todos as áreas de uma arena. 

No livro de Andressa Rufino “Arena Multiuso, um novo campo de negócios” mostra que, em 

uma Arena multiuso, as possibilidades de renda são muito diversas e presentes em quase todos 

as áreas da mesma. Um fator importantíssimo é que as novas arenas tem que conseguir seu 

faturamento todos os dias, não apenas em dias de jogos e outro é que o dinheiro gasto na compra 

do ingresso seja uma parte bem pequena do que se irá gastar no “dia de entretenimento” na 

arena.  

Tais fatores, hoje em dia no Brasil, não existem. A Allianz Parque, que ainda não foi 

inaugurada, promete chegar o mais perto possível desses padrões, porém não é, apesar de que 

deveria ser, um tema muito importante para as administrações dos clubes. 

Na Inglaterra, essa administração ampla e visando lucro todos os dias é totalmente claro. Todos 

os dias as arenas e estádios estão lotadas de turistas ou moradores que visitam essas arenas para: 

visitar museus, comer em bons restaurantes, comprar produtos oficiais do clube, visitar o museu 

do clube, realizar um tour interno e externo pelo estádio. Com isso o dinheiro recebido enche 

os cofres do clube e da economia local, tornando esse crescimento algo consequênte. 

 

3.4- PROBLEMAS SEMELHANTES: 

Tanto na Inglaterra quanto no Brasil, problemas com relação ao futebol são muito evidentes. 

Porém a semelhança, apesar de  em épocas diferentes é gritante. 

Brasil, assim como a Inglaterra já teve, possui seríssimos problemas com a segurança nos 

estádios. As brigas das torcidas organizadas aqui no Brasil tem afastado publico de jogos, tirado 

pontos ou dado consequências aos times nos tribunais, afastado patrocinadores e até mesmo 
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jogadores dos times. Essas torcidas organizadas se assemelham muito aos famosos Rooligans 

ingleses. Assim como aqui, lá esses Rooligans entravam em conflito quase todos os jogos, 

tumultuavam o entorno, o dentro e a mobilidade de um jogo de futebol e protagonizaram 

grandes tragédias. 

As semelhanças não acabam por si, outro problema, a obsolescência dos antigos estádios 

também está presente nos dois países e as tragédias e mortes que acompanham esses estádios, 

também são semelhantes. 

Um problema que vivemos durante muitos anos no futebol brasileiro e que continuamos 

vivendo também já foi vivido pelos ingleses no final da década de 80. O êxodo de jogadores 

para outras ligas enfraquece a economia, a visibilidade e o poder dentro e fora de campo dos 

times que jogam nesse país. 

Apesar de erro na filosofia dos dirigentes, que deveriam tentar segurar mais seus jogadores, a 

maior culpa desse êxodo é a economia do país, portanto não podemos depositar toda a culpa na 

forma como administramos o futebol, pelo menos nesse aspecto. 

 

3.5- SEMELHANÇA NA ESTRUTURA DO FUTEBOL: 

A semelhança mais importante e discutida talvez seja no modo como o futebol brasileiro e o 

antigo futebol inglês se estruturam. Muito se discute sobre como fazer com que os clubes se 

abram mais para o mercado, aumentando sua renda, porém sem desfavorecer os clubes mais 

fracos, tornando ainda maior a diferença de poder aquisitivo e consequentemente, de time. 

A Inglaterra, até o ano de 2001, tinha todo seu futebol comandado pela Football League, que 

redistribuía as taxas de televisão para todos os clubes de forma mais homogênea. A negociação 

dessas cotas, a organização dos campeonatos e a forma com que os times jogariam e se 

preparariam era tudo negociado pela Football League, até que, pelo final dos anos 90, passou-

se a discutir se essa relação era a mais interessante para os clubes, até quem em 2001 os clubes 

se juntaram e derrubaram a Football League, que passou a organizar apenas a seleção nacional 

e as segundas e terceiras divisões. Com isso os clubes aumentaram muito seus lucros e tornaram 

seu campeonato numa maquina de dinheiro e de qualidade. 

No Brasil o sistema atual é muito semelhante a esse antigo sistema inglês. O futebol nacional é 

organizado inteiramente pela CBF ( Confederação Brasileira de Futebol ), que organiza todas 
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as competições, além da seleção nacional. A única diferença está no fato de que não é a CBF 

quem negocia e divide as cotas de televisão para os clubes, aqui, os clubes formaram uma 

organização chamada de: “Clube dos 13”que, no começo era formado pelos 13 melhores e mais 

importantes times do Brasil, mas que hoje já comporta quase todos os times da primeira divisão 

e mais alguns da segunda ( ao todo 32 times ), porém, esse clube dos 13 exerce exatamente a 

mesma função q a Football League exercia para os clubes britânicos, portanto os 2 cenários 

eram quase idênticos. 

 

3.6- O QUE PODEMOS APRENDER COM A INGLATERRA: 

Muito se diz sobre o “buraco sem fim” em que o futebol brasileiro se encontra, porém temos 

de pensar que, se a Inglaterra, mesmo com tragédias incrivelmente chocantes conseguiram 

tornar seu futebol um dos melhores do mundo novamente e expandir sua importância para 

meios sociais, o Brasil também pode. 

Como muitos dos nosso problemas eram semelhantes na Inglaterra, é fácil deduzir uma solução 

para cada um, porém essas soluções precisam ser adaptadas para como e onde serão 

empregadas, pois apesar de os problemas serem os mesmos, no Brasil, as coisas não funcionam 

como na Inglaterra, nem na Inglaterra funciona como aqui. 

O enriquecimento do futebol inglês após a quebra da Football League com os clubes pode 

aquecer as discussões no Brasil sobre a quebra com o Clube dos 13, e deve ser o caminho 

seguido pelos clubes brasileiros, seguindo os passos de Corinthians, Santos e Flamengo. Apesar 

de ser o caminho mais adequado, deve ser tomado muito cuidado com os clubes de menos 

expressão e adotar outras politicas para que o futebol no Brasil não se torne um oligopólio. 

O exemplo dado pelos ingleses com relação a reforma e modernização nos estádios, nos dias 

de hoje, já podemos dizer que não foi seguido, pois a maioria dos novos estádios já tiveram 

seus direitos negociados e já estão em fase final de reforma. Isso não significa que estejamos 

fadados à empobrecer com os estádios, talvez, o modelo inglês não se adequasse aqui e levasse 

os clubes brasileiros a dividas e a resultados completamente diferentes.  

Talvez o exemplo que mais devêssemos nos espelhar é o assunto com relação a segurança onde 

devemos seguir a risca o modelo inglês. Com a instalação de modernos sistemas se segurança 

e monitoramento nos estádios, com penas mais severas e atuação mais presente da policia com 

relação as torcidas organizadas, assim como foi feito com o Rooligans na Inglaterra, 
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melhoraríamos o número de brigas e tragédias, aumentaríamos o número de espectadores pois 

daria mais confiança de que estão seguros e, com isso, aumentando o faturamento dos clubes. 
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CONCLUSÃO 

Com esse trabalho, podemos concluir que o futebol é um meio não só de entretenimento mas 

também social, onde seus problemas podem prejudicar muito mais do que os times que entram 

em campo, mas também a economia, a imagem e estabilidade social de um país. 

Analisamos o formato em que se figurava o antigo futebol inglês e o que se situam o atual 

futebol brasileiro e inglês, suas relações históricas, influencias em desenvolvimentos clubisticos 

e sociais, contexto e semelhanças em diversos âmbitos. 

Percebemos que nem, em alguns casos, um problema pode servir para o país se unir e se 

reerguer, como fez a Inglaterra. 

Através desse trabalho também fomos capazes de repensar o modo como enxergamos o futebol, 

como enxergamos a vinda de grandes eventos esportivos para o Brasil, como a Copa do Mundo 

de 2014 e de estudar melhor como podemos dar os próximos passos para fazer do Campeonato 

Brasileiro, uma potencia novamente. 

Enxergamos melhor como a reforma de antigos estádios e construção de novos pode se tornar 

um problema, se administrado de maneira errada, e como pode revolucionar positivamente se 

tomadas as decisões e atitudes certas. Podendo levar clubes ao sucesso e enriquecimento, como 

também as dividas e a apertos financeiros. 

Entendemos portanto as influencias e relações entre o futebol inglês e o brasileiro, mostrando 

que, apesar de se tratar de culturas, pensamentos e locais diferentes, dois países em locais 

completamente opostos podem servir de exemplo para melhorar e alavancar o futebol de um 

país com muitos problemas fora e dentro de campo. 
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INTRODUÇÃO 

 Este trabalho tem como objetivo esclarecer a importância da inovação para o mercado 

contemporâneo, como os processos inovativos se desenvolvem, com alguns exemplos de 

processos inovativos e mostrar na prática um exemplo de uma empresa nacional que se destaca 

no mercado global pelas suas inovações, a Natura. 

 Em 2013 a Natura ficou, pela segunda vez, dentre as dez empresas mais inovadoras no 

mundo, ela é a única empresa brasileira a atingir esse nível e devido a importância desse status 

no mercado, vamos analisa-la mais profundamente. 

 Em primeiro lugar o trabalho faz uma analise bibliográfica sobre o que é inovação, 

aborda a importância da inovação para a sobrevivência das empresas no mercado e o impacto 

que a inovação gera na sociedade. 

 Em seguida continuando com a pesquisa bibliográfica, o trabalho esclarece alguns tipos 

de inovação e como cada um dos métodos para inovar é colocado em prática, como é o caso do 

método da ruptura, o design thinking e a cocriação, método inclusive utilizado pela Natura nos 

centros de inovação. 

 Por último é feito uma análise histórica da Natura para entender um pouco da essência 

da organização, como e quando ela começou a colocar em prática processos de inovação que 

lhe permitiu estar entre as empresas mais inovadoras do mundo, apesar do método de cocriação 

já estar explicado no capitulo anterior a ideia é retomada com foco de como é aplicado na 

Natura. 

 Por último por meio de algumas pesquisas em noticias e no principal órgão do governo 

responsável pelo incentivo a inovação, Finep, pode-se retransmitir o impacto que o crescimento 

da natura como líder em inovação no país teve na sociedade como um todo com foco no meio 

ambiente e desenvolvimento sustentável. 
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CAPÍTULO I - RELAÇÃO ENTRE CULTURA 

ORGANIZACIONAL E PROCESSO INOVATIVO 

 

1.1 INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES 

Segundo o Manual de Oslo sobre a importância da inovação nas organizações as empresas 

inovadoras têm duas competências básicas: 

 Estratégica: visão de longo prazo, capacidade de identificar e, até, antecipar tendências 

de mercado, disponibilidade e capacidade de coligir, processar e assimilar informações 

tecnológicas e econômicas. 

 Organizacionais: disposição para o risco e capacidade de gerencia-lo, cooperação 

interna entre os vários departamentos operacionais e cooperação externa com 

consultorias, pesquisas de público, clientes e fornecedores, envolvimento de toda a 

empresa no processo de mudança e investimento em recursos humanos.  

Para Schumpeter, teórico de 1934, que escreveu sobre a importância da inovação para a 

economia capitalista, existe alguns tipos de inovação: 

 Introdução de um novo produto ou alguma mudança qualitativa em um produto 

existente; 

 Inovação de processos na indústria; 

 Abertura de um novo mercado; 

 Desenvolvimento de novas fontes de matéria prima ou outros insumos; 

 Mudança na organização industrial. 

Esse processo inovador que Schumpeter desenvolveu visava obter vantagem competitiva no 

mercado, essa vantagem possibilita a empresa uma posição monopolista que permite colocar 

um preço mais elevado nos seus bens, garantindo assim maiores lucros.  

Estrutura conceitual da Inovação 

Formada por quatro categorias a estrutura conceitual permite organizar e entender o que é 

relevante para inovar na empresa.  

As condições estruturais mais amplas, que geralmente não foram criadas para apoiar o 

desenvolvimento inovador, como fatores jurídicos, econômicos, financeiros e educacionais.  
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Base de ciência e engenharia que é o conhecimento acumulado e as instituições de ciências e 

tecnologia que fornece treinamento tecnológico e conhecimento cientifico, por exemplo. É 

considerado sustentáculo primário da inovação comercial, sem o qual é praticamente 

impossível desenvolver um bem inovador; 

Fatores de transferência se refere à facilidade de comunicação dentro das empresas, às 

interações informais, aos canais de transmissão de informação e principalmente aos fatores 

sociais e culturais que influenciam diretamente na eficácia da operação dos canais e atividades. 

O dínamo da inovação são os fatores presente no nível da empresa. Depende das tecnologias 

presente e da sua capacidade de reconhecer e explorar essas oportunidades para inovar. A 

capacidade tecnológica de uma empresa esta, em parte, inserida em sua força de trabalho, pois 

bons funcionários são considerados peça chave em uma empresa. A capacidade dos empregados 

depende também da estrutura da empresa e da estratégia adotada e a capacidade de transformar 

os insumos em inovação real4. 

 

1.2 CULTURA DA ORGANIZAÇÃO 

A cultura de cada organização é um fator ímpar para cada uma, dificilmente se repete de 

empresa para empresa, sendo assim sua definição é também um desafio para os especialistas, 

cada um tem um ponto de vista diferente. 

Para Schein5 cultura é  

Um padrão de pressupostos básicos- inventado descoberto ou criado por 

um determinado grupo conforme ele vai aprendendo a lidar com os 

problemas de adaptação externa e de integração interna- que tenha 

funcionado suficientemente bem para ser considerado valido e, 

portanto, para ser ensinado a novos membros como a maneira correta 

de perceber, refletir e sentir esses problemas. 

Schein ressalta a importância de pressupostos básicos, ou seja, como os indivíduos apreendem 

o que esta em sua volta. As relações que as pessoas têm com determinadas circunstâncias e 

ambientes caracteriza a sua cultura. Os valores que guiam suas decisões, e até mesmo o meio 

material que os rodeia faz parte da sua cultura. 

                                                 
4 http://download.finep.gov.br/imprensa/manual_de_oslo.pdf 
5 Schein, H. Edgar. Does Management Style Have a Message for American Managers? – Sloan Management 
Review - 1981 
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Complementando Schein, cultura organizacional é vista quando os padrões de crenças ou 

significados são compartilhados, fragmentados ou integrados, estando amparados em diversas 

normas operacionais e rituais, podendo exercer influência decisivamente na habilidade total da 

organização em encarar desafios (MORGAN, 2009). 

A cultura organizacional é formada por aspectos formais e informais que orienta o 

comportamento dos membros de uma organização no dia-a-dia e que direciona suas ações para 

o alcance dos objetivos organizacionais. No fundo, é a cultura que define a missão e provoca o 

nascimento e o estabelecimento dos objetivos da organização. A cultura precisa ser alinhada 

juntamente com outros aspectos das decisões e ações da organização, como planejamento, 

organização, direção e controle para que se possa melhor conhecer a organização. 

Cada organização cultiva e mantem a sua própria cultura. É por essa razão que algumas 

empresas são conhecidas por algumas peculiaridades próprias. Os administradores da Procter 

& Gamble fazem memorandos que não ultrapassam uma página. A ambev é conhecida por ser 

uma empresa mais agressiva. Assim, cultura organizacional é o conjunto de hábitos e crenças, 

estabelecidos através de normas, valores, atitudes e expectativas, compartilhado por todos os 

membros da organização.  

 A cultura organizacional é formada por três níveis. O primeiro nível está associado aos 

sentidos como é o caso de como as pessoas se vestem no ambiente, o tom de voz, também esta 

associado a aspectos mais superficiais como os assuntos das conversas, a forma como as 

pessoas estão posicionadas no ambiente. O segundo nível um pouco mais esférico está 

relacionado aos valores compartilhados, os princípios que regem as ações, o que acaba sendo 

prioridade para o grupo. O terceiro nível seria algo quase que oculto, são características que 

muitas vezes não precisam estar escritas muito menos entrar na conversa das pessoas.  

 O compartilhamento de valores é importante, pois aumenta a produtividade e eficiência 

do funcionário, eles guiam os indivíduos nas suas decisões, coloca um limite entre o que é certo 

e o que é errado, são transmitidos de geração em geração, faz parte da tradição da humanidade.  

 Toda organização tem os seus próprios valores que delimitam um perfil de funcionários 

que buscam, como por exemplo, a Pfizer, que procura a integridade, inovação, respeito pelas 

pessoas, prioridade em atender o cliente, trabalho em equipe, espirito de liderança, etc. A fim 

de concretizar a missão de comercializar produtos inovadores com alto desempenho financeiro 

dando prioridade para investimento de pesquisa e desenvolvimento. 
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1.3 COMO A CULTURA ORGANIZACIONAL INFLUÊNCIA O PROCESSO 

INOVATIVO 

É notável entre as melhores e maiores empresas atualmente um traço em comum, o poder 

inovador que elas têm. Não é difícil entender o porquê já que as constantes mudanças muitas 

vezes não são nem visíveis para as pessoas. A velocidade no mundo diminuiu assim como a 

distância por meio da tecnologia.  

 Um novo mundo tem novas necessidades, novos desejos, e assim demanda novos 

produtos o que possibilita a criação de produtos inovadores para suprir essa demanda. As 

empresas buscam inovações como possibilidade de crescimento, mas também de sobrevivência, 

pois se não acompanham o mercado a concorrência dominara com menores preços, melhores 

produtos. 

 Em primeiro lugar é muito importante distinguir que ser criativo é diferente de ser 

inovador. Ambos são importantes para o sucesso da empresa, mas a inovação é capaz de colocar 

em pratica as ideias criativas. 

 Segundo Ronald Dausha, diretor corporativo de tecnologia e inovação do grupo 

Siemens no Brasil, cultura da inovação é “ausência de comportamentos, regras e ambientes que 

impeçam o desenvolvimento do ímpeto natural das pessoas em sugerir melhorias e inovações, 

aliada a um conjunto de visões, procedimentos e recursos que potencializem estas iniciativas”, 

pois acredita que “Uma cultura da inovação só terá terreno fértil para estabelecer processos 

alinhados, focados e contínuos se não existirem obstáculos internos – muitas vezes ocultos - 

que possam barrar de saída, fantásticas ideias ou sofisticadas visões estratégicas”6. 

  Para se transformar em uma empresa inovadora é necessário um projeto, um projeto do 

projeto, um rascunho, ou seja, uma estratégia bem arquitetada que coloque em pratica com 

muita disciplina e energia o sonho de uma organização do futuro. 

 Para começar é necessário fazer uma análise da situação atual, uma análise critica do 

impacto que a organização tem nos clientes. Será que a organização esta produzindo o que as 

pessoas procuram? É preciso quantificar o desempenho da empresa para assim ter um ponto de 

partida. 

                                                 
6 http://www.endeavor.org.br/artigos/estrategia-crescimento/inovacao-implementacao-de-cultura-de-
inovacao/a-cultura-de-inovacao-nas-empresas 
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 Transformar uma empresa é algo delicado, pois envolve a mudança de processos e em 

como as coisas acontecem, se tratando de como as pessoas se relacionam qualquer alteração de 

rotina deve ser muito cautelosa, pois qualquer transformação que não coloque o funcionário 

como peça chave pode jogar fora o que a empresa já possui. 

 Com um sistema de valores pré-definidos é possível uma mudança gradual. Essa 

mudança deve levar em consideração alguns valores que são quase que unanimidade nas 

empresas inovadoras como pessoas em primeiro lugar que reflete em um RH forte e com alta 

capacidade de captação dos funcionários, sistema aberto que desburocratizar os processos, 

experimentalismo como um tempo flexível para o funcionário usar para criação, tolerância ao 

erro, empreendedorismo, fomentar nos empregados que o sucesso pode estar ao lado deles basta 

aproveitar as oportunidades, valorização do conhecimento, algo a ser gerenciado para obter 

melhores frutos, e o mais importante o compromisso em mudar, em renovar. 
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CAPÍTULO II - PROCESSOS INOVATIVOS 

 

2.1 INOVAÇÃO DE RUPTURA 

 Christensen (2001) define inovações de sustentação como aquelas que representam 

aperfeiçoamentos em produtos existentes, focando atributos tradicionalmente valorizados pelos 

clientes. Alguns exemplos deste tipo de inovação são microprocessadores mais rápidos ou 

baterias com duração maior. As inovações de ruptura trazem uma nova proposta de valor e 

podem criar novos mercados ou reestruturar mercados existentes (Christensen e Raynor, 2003). 

A teoria da inovação disruptiva aponta para situações nas quais os novos participantes de um 

mercado, armados de soluções tecnológicas relativamente simples, podem passar à frente das 

atuais e poderosas empresas líderes de mercado. 

Resumindo, essa teoria sugere que as empresas líderes tendem a ter sucesso quando concorrem 

no campo das inovações sustentáveis-oferecer soluções melhores a seus principais clientes. Os 

novos concorrentes, por sua vez, tendem a ter sucesso quando concorrem no campo das 

inovações disruptivas- oferecer soluções convenientes, simples e de baixo custo que sejam bem-

vindas pelos clientes que os atuais concorrentes não atendem ou não querem atender (Anthony 

e Christensen). 

A eBay é um exemplo de inovação disruptivel, pois começou criando um espaço para os clientes 

efetuarem trocas de itens de coleção como bonecos Beanie Babies e porta – pastilhas Pez. Essa 

solução simples encantou os clientes e permitiu que a eBay se transformasse um uma poderosa 

loja de varejo.  

Outras empresas como a Chemconnect e freemarkets optaram por um caminho mais continuo, 

buscavam conquistar clientes sofisticados que já dispunham de soluções adequadas para 

comprar e vender produtos primários.  

A inovação de ruptura também lida com a saturação no mercado. Muitos clientes não precisam, 

na pratica, de todos os recursos e funções nas soluções oferecidas. Os clientes acham que os 

produtos no mercado são muito complexos e caros e se veem obrigados a adquirir artigos que 

não necessitam.  
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Ao perceber que sua empresa está saturada, os executivos responsáveis devem recorrer a 

soluções inovadoras que sejam menos sofisticadas –disruptivas– e garantam um desempenho 

“suficientemente bom” a preços mais baixos. 

A peça final do quebra-cabeça para uma futura inovação disruptiva menos sofisticada é um 

ambiente competitivo no qual as organizações existentes não tenham motivação para defender 

seu território ao serem atacadas pelos novos concorrentes. Os principais fornecedores de 

software para empresas ainda precisam trabalhar muito para melhorar o desempenho de seus 

produtos e assim atender às exigências dos maiores consumidores. Eles têm mais interesse em 

desenvolver soluções para a próxima geração de computadores, como a gestão do ciclo de vida 

de produtos, do que em se empenhar para satisfazer seus clientes menos fiéis e menos rentáveis. 

O novo mercado é constituído por empresas não consumidoras das principais soluções 

oferecidas no mercado, por não dispor de habilidades, recursos financeiros ou capacidade para 

fazer as coisas por si mesmas, o que as força a contratar especialistas caros ou então criar uma 

solução inadequada a partir dos componentes que estiverem à mão. 

As companhias de pequeno porte são não-consumidoras de certos aplicativos –por exemplo, 

um software de banco de dados. Elas adquirem soluções internas e ineficientes ou vivem sem 

elas, porque os produtos à venda são muito complicados e muito caros. 

As empresas dessa categoria devem procurar adquirir soluções inovadoras simples (disruptivas) 

e convenientes, desenhadas para conquistar novos mercados. O segredo do sucesso de uma 

inovação disruptiva menos sofisticada, voltada para consumidores de menor poder aquisitivo, 

é o modelo empresarial do fornecedor, enquanto o de uma inovação disruptiva direcionada à 

conquista de novos mercados é a própria tecnologia. A tecnologia permite que as pessoas façam 

as coisas por conta própria com mais facilidade. 

O site Salesforce.com apresenta algumas das características dessas ferramentas. A solução que 

ele oferece ajuda as pequenas empresas a administrar melhor suas campanhas de venda. A partir 

de abril de 2004, a empresa atendeu 150 mil pessoas de cerca de 10 mil organizações – uma 

demonstração da força de seu modelo disruptivo. 

As inovações disruptivas direcionadas à conquista de novos mercados podem atuar na surdina 

porque as empresas líderes consideram o mercado-alvo inicial pequeno demais para exercer 

algum impacto. À medida que as empresas que utilizam essas inovações crescem e se 
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aprimoram, sua tendência é não invadir os mercados existentes. Em vez disso, elas provocam a 

transferência de clientes dos mercados existentes para os novos. 

Vale lembrar que essa análise coloca um paradigma de cabeça para baixo. É comum as 

empresas observarem o que as companhias líderes de seu mercado estão fazendo para ter uma 

idéia das futuras tendências da tecnologia. É exatamente essa busca por satisfazer as 

necessidades das líderes que leva os fornecedores a saturar seus clientes menos exigentes. 

Portanto, para identificar os sinais de alguma ruptura, os executivos devem analisar as empresas 

menos exigentes no item desempenho e as que atuam na periferia de seu mercado. 

 

O gráfico mostra dois tipos de melhoria. As linhas cheias ilustram as trajetórias de melhoria das 

empresas, mostrando como os produtos e serviços são aprimorados ao longo do tempo.  

As inovações sustentáveis, ilustradas pelas setas curvas, fazem as empresas progredir ao longo 

das trajetórias de melhoria estabelecidas. Elas aperfeiçoam os produtos nas dimensões que, 

historicamente, são mais valorizadas pelos clientes. Inovações sustentáveis são aviões que 

fazem viagens mais longas, computadores que processam mais rapidamente, baterias de 

telefone celular que duram mais e televisores que proporcionam imagens mais bem definidas. 

Como as mudanças nas empresas podem ser mais rápidas do que as mudanças na vida das 

pessoas, o ritmo da inovação sustentável quase sempre supera a capacidade dos clientes de 

absorvê-la. 
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De início, os produtos ou serviços disruptivos são inferiores às ofertas existentes no mercado, 

pelo menos de acordo com os sistemas de medição atuais, mas, em geral, são mais acessíveis e 

mais simples de usar do que os produtos ou serviços oferecidos pelas empresas líderes de 

mercado. 

Esses produtos ou serviços geram crescimento fora do mercado básico entre os clientes que se 

encantam com o produto ou serviço, sem se importar muito com as eventuais limitações.  

 

2.2 DESIGN THINKING 

Design Thinking é o conjunto de métodos e processos para abordar problemas, relacionados à 

aquisição de informações, análise de conhecimento e propostas de soluções. Como uma 

abordagem, é considerada a capacidade para combinar empatia em um contexto de um 

problema, de forma a colocar as pessoas no centro do desenvolvimento de um projeto; 

criatividade para geração de soluções e razão para analisar e adaptar as soluções para o contexto. 

Adotado por indivíduos e organizações, principalmente no mundo dos negócios, bem como em 

engenharia e design contemporâneo, o design thinking tem visto sua influência crescer entre 

diversas disciplinas na atualidade, como uma forma de abordar e solucionar problemas. Sua 

principal premissa é que ao entender os métodos e processos que designers usam ao criar 

soluções, indivíduos e organizações seriam mais capazes de se conectar e revigorar seus 

processos de criação a fim de elevar o nível de inovação. 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, ao utilizar métodos e processos utilizados por designers, o design thinking busca 

diversos ângulos e perspectivas para solução de problemas, priorizando o trabalho colaborativo 

em equipes multidisciplinares em busca de soluções inovadoras. Dessa forma, busca-se 
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“mapear a cultura, os contextos, as experiências pessoais e os processos na vida dos indivíduos 

para ganhar uma visão mais completa e assim, melhor identificar as barreiras e gerar 

alternativas para transpô-las”. Para que tal ocorra, O Design Thinking propõe que um novo 

olhar seja adotado ao se endereçar problemas complexos, um ponto de vista mais empático que 

permita colocar as pessoas no centro do desenvolvimento de um projeto e gerar resultados que 

são mais desejáveis para elas, mas que ao mesmo tempo financeiramente interessantes e 

tecnicamente possíveis de serem transformados em realidade. 

 

Imersão Preliminar 

Essa etapa começa com um processo de reenquadramento no qual a equipe de projeto reúne-se 

com os profissionais da empresa contratante, seja em entrevistas individuais ou em dinâmicas 

coletivas, para olhar o problema sob outras perspectivas e definir as fronteiras do projeto. Além 

disso, a equipe de projeto costuma realizar uma Pesquisa Exploratória em campo para ouvir 

sobre o tema de forma a criar um entendimento inicial dos usuários e atores envolvidos no 

contexto e auxiliar na definição dos perfis principais para serem investigados a seguir, na 

Pesquisa em Profundidade. Assim como se realiza uma Pesquisa desk na busca por tendências 

sobre o assunto no Brasil e exterior. 

 

Imersão em profundidade 

A ideia é identificar comportamentos extremos e mapear seus padrões e necessidades latentes. 

A pesquisa é qualitativa e não pretende esgotar o conhecimento sobre segmentos de consumo 

e comportamento, mas ao levantar oportunidades de perfis extremos, permite que soluções 

específicas sejam criadas. Soluções essas que muitas vezes atendem a mais grupos, mas que 

não teriam surgido se o olhar não tivesse sido direcionado para as diferenças. 

Para tal, os membros da equipe de projeto vão ao encontro do cliente/usuário do produto ou 

serviço em questão, para observar ou interagir com ele no contexto de uso de forma a 

aproximar-se de seus pontos de vista e descobrir não só o que falam, mas também o que/como 

fazem e sentem. Empreende-se tempo conhecendo as suas vidas para ganhar empatia, 

potencializar o entendimento de suas perspectivas e, assim, identificar suas crenças, anseios e 

necessidades. Existem diversas técnicas para a realização dessas pesquisas, dentre elas: a 
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entrevista, o registro fotográfico, a observação participante, a observação indireta, os cadernos 

de sensibilização etc.  

 

Analise e síntese 

 Os dados coletados na fase de imersão, organizados em cartões de insights, devem ser 

submetidos a uma fase de análise e síntese, de forma a serem organizadas e criar padrões 

identificáveis, dentro de uma lógica que permita a compreensão do problema em questão. Nessa 

etapa, várias ferramentas podem ser usadas como cartões de insight, diagramas de afinidades 

(organização e agrupamento de cartões de insight com base em afinidades, similaridades, 

dependências ou proximidades, gerando um organograma), mapas de conceitual (visualização 

gráfica, construída para organizar dados coletados em trabalho de campo), critérios norteadores 

(diretrizes balizadores do projeto), etc.  

 

Ideação 

Além das ferramentas, é importante que haja variedade de perfis de pessoas envolvidas no 

processo de geração de ideias e, portanto, normalmente inclui-se no processo aqueles que serão 

“servidos” pelas soluções que estão sendo desenvolvidas como especialistas de sua própria 

experiência. Assim, além da equipe multidisciplinar do projeto, são selecionados outros 

membros como usuários e profissionais de áreas que sejam convenientes ao tema em estudo, 

normalmente através de Workshops de Cocriação. O objetivo de reunir diferentes expertises é 

o de contribuir com diferentes perspectivas, o que, por consequência, torna o resultado final 

mais rico e assertivo. 

A fase de ideação geralmente se inicia com a equipe de projeto realizando Brainstormings (uma 

das técnicas de geração de ideias mais conhecidas) ao redor do tema a ser explorado e com base 

nas ferramentas. Em seguida, monta-se uma ou mais sessões de cocriação com usuários ou 

equipe da empresa contratante, dependendo da necessidade do projeto. As ideias geradas ao 

longo desse processo são capturadas em Cardápios de ideias que são constantemente validadas 

em reuniões com o cliente utilizando, por exemplo, uma Matriz de Posicionamento ou em 

Prototipações (ver fase seguinte). 
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Prototipação 

 É o momento que ideias abstratas ganham conteúdo formal e material, de forma a representar 

a realidade capturada e propiciar a validação de todo o conteúdo apreendido. E apesar de ser 

apresentado como fase final do processo de design thinking, ele pode permear todo projeto, de 

forma a acontecer simultaneamente com a imersão, análise e síntese, e ideação. Nessa fase que 

as soluções inovadoras devem ser criadas, criando oportunidades de negócios, no caso de uma 

empresa. 

 

2.3 INOVAÇÃO COLABORATIVA OU COCRIAÇÃO 

Tradicionalmente o processo de inovação costuma ser representado pelo modelo stage gate 

(Cooper, 1990), ou pelo modelo funil de desenvolvimento (Clark e Wheelwright, 1993). Ambos 

defendem que o processo de inovação ocorre em estágios e no fim de cada estagio ocorre uma 

avaliação das ideias que define o que pode ou não ser utilizado. Esses estágios são normalmente 

desenvolvidos pela área de P&D da empresa com baixa interação entre os agentes externos da 

organização, entretanto a empresa tem a possibilidade de ir além, de buscar recursos por meio 

de alianças e acordos com outras organizações. 

  Durante anos as empresas se preocuparam em manter os melhores profissionais em sua 

área de P&D, mas com a ascensão da globalização houve uma melhora efetiva na comunicação 

e possibilitou que as pessoas pudessem trabalhar em qualquer lugar do mundo, e o 

conhecimento passou a estar à disposição de qualquer pessoa conectada a rede. Um conjunto 

de fatores como a mobilidade da mão de obra, o surgimento de centros de formação de 

excelência em todo o mundo, a perda da hegemonia dos EUA, Europa e Japão para outras 

regiões emergentes e o crescente investimento em capital empreendedor, fez com que esse 

antigo modelo ficasse caro, como fala Tidd, bessant, e Pavitt, que ao explorar recursos de outras 

organizações externas a organização consegue reduzir os custos de desenvolvimento 

tecnológico, os riscos de entrada no mercado e o tempo de desenvolvimento. 

 Nesse novo paradigma, no qual o ambiente externo pode e deve ser considerado pelas 

estratégias de inovação, os departamentos de desenvolvimento internos deixaram de ser a única 

fonte de inovação para as organizações, que precisam então inovar com velocidade cada vez 

maior. Sendo assim, a inovação passa a fazer parte de um fluxo que tanto pode ser do ambiente 

interno ao externo e vice-versa, num processo colaborativo (CHESBROUGH,2003).  
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Chesbrough ao definir inovação aberta afirma que inovação aberta é um paradigma que assume 

que as organizações podem e devem usar ideias internas e externas, assim como caminhos 

internos e externos para o mercado, mantendo assim um fluxo constante entre as fronteiras da 

organização e do mercado. 

Rahman e Ramos(2010) afirmam que em termos de processo, a inovação aberta abrange o 

gerenciamento e a acumulação de ideias, conhecimentos, licenças, propriedade intelectual, 

patentes e invenções. Em termos de inovação, pode-se considerar inovação pelo usuário, 

inovação de marketing, inovação cumulativa e inovação distribuída. Portanto, a teoria de 

inovação aberta corresponde a uma série de abordagens de inovação cujo elemento base é a 

inovação feita além dos departamentos de pesquisa e desenvolvimento das organizações. Em 

outras palavras, inovação aberta incorpora esforços conjuntos de iniciativas internas à 

organização e uma possível terceirização ou combinação de várias entradas advindas do 

ambiente externo, durante o processo de concepção e desenvolvimento dos produtos 

(RAHMAN E RAMOS, 2010). 

 

Os estudos de Van de Meer expõem que, na fase inicial de desenvolvimento do conceito do 

produto, as empresas acessam principalmente ideias por meio de conferencias, feiras, contatos 

com fornecedores, clientes e relações com universidades e institutos de pesquisa. Na fase de 

desenvolvimento, a empresa realiza licenciamento de patentes e estabelece parcerias de 
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desenvolvimento em conjunto.  Entre os principais agentes externos e suas contribuições para 

os processos de inovação, destacam-se:  

 Fornecedores, que auxiliam na criação de novos produtos que demandam tecnologias 

complexas, apresentando um forte impacto nos resultados de inovação; 

 Instituições de ciência e tecnologia que facilitam o acesso a novas pesquisas e a 

pesquisadores, fontes valiosas para auxiliar na solução de problemas e na geração de 

inovações; 

 Consumidores que contribuem para a redução de riscos de fracasso de um novo produto 

no mercado, constituindo-se em uma das principais fontes de ideias novas para o 

processo de P&D; 

 Competidores que promovem ganhos de escala em pesquisas básicas conjuntas, com a 

diminuição de custos de P&D e a combinação de competências únicas de cada empresa; 

 Intermediários que identificam e conectam atores com interesses com interesses 

comuns, para troca ou comercialização de ideias ou tecnologias desenvolvidas. 

Um exemplo concreto de inovação colaborativa foi a produção do Fiat Mio, a Fiat resolveu 

apresentar um carro inovador não só no conceito, mas também no processo de P&D. Para isso 

a empresa criou um projeto participativo em que os consumidores foram convidados a dar ideias 

de como seria um carro do futuro, por meio de uma plataforma na internet.  

Assim como a Fiat a construtora brasileira Tecnisa lançou em Outubro de 2010 o portal 

colaborativo chamado Tecnisa Ideias, onde pergunta para as pessoas como é o melhor lugar do 

mundo para se viver em comunidade. Com o portal a Tecnisa busca mais que ideias, mas 

soluções para melhorar a vida das pessoas. A intenção é criar empreendimentos mais inclusivos, 

sustentáveis e com a colaboração de todos. 

Para lançar o portal a Tecnisa fez uma parceria com o Zooppa, que é uma das maiores redes 

sociais de propaganda colaborativa (crowdsourcing advertising) do mundo, e tem como 

objetivo engajar consumidores com as marcas por meio de seu conceito inovador. 

 

 

 

 

http://tecnisaideias.com.br/
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CAPÍTULO III – NATURA: ÚNICA EMPRESA BRASILEIRA 

DENTRE AS 10 EMPRESAS MAIS INOVADORAS DO MUNDO 

A Natura produz e comercializa cosméticos por 

venda direta, com um volume de negócios de cerca 

de R$2,6 bilhões/ano. A empresa tem filiais no Chile, 

Peru, Argentina e Bolívia e conta com cerca de 2.700 

colaboradores. No Brasil, seus principais 

concorrentes são Avon, Boticário, L'Oreal, e Johnson 

& Johnson (NASCIMENTO, 2002). 

A empresa busca criar valor para a sociedade como um todo, gerando resultados integrados nas 

dimensões econômica, social e ambiental, pois resultados sustentáveis são alcançados por meio 

de relações de qualidade, por isso mantém canais de diálogo abertos com todos os públicos.  

 

O uso e vivência dos produtos são incentivados para os consultores antes do momento da venda 

assim como o relacionamento de qualidade entre o time e os consumidores. 

O desenvolvimento pessoal, material e profissional dos consultores é estimulado, bem como a 

disseminação do conceito do bem estar, a fim de contribuir com a construção de uma sociedade 

mais próspera, justa e solidária. 

 

3.1 HISTÓRIA 

Em 28 de agosto de 1969, Luiz Seabra fundou a Indústria e Comércio de Cosméticos Berjeaout 

Ltda em sociedade com Jean Pierre Berjeaout, que viria a se chamar Natura em poucos meses, 

devido à participação de ativos vegetais na composição dos produtos. 

Em 1970 a primeira loja foi aberta na Rua Oscar Freire. O atendimento era feito pelo próprio 

fundador, Luiz Seabra, mas em 1976 foi lançado o primeiro catálogo de vendas com 

informações detalhadas sobre a forma de utilizar os produtos. Transformou-se em uma 

ferramenta importante para as consultoras e consultores no atendimento de seus clientes.  
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Em 2000 a linha Ekos marcou uma fase em a natura passou a ser identificada como uma 

empresa que conhece, pesquisa e utiliza a biodiversidade brasileira de forma sustentável, 

contribuindo assim para a sua preservação. A linha tornou-se o primeiro pilar na construção 

dessa premissa, ao inspirar-se na natureza e na biodiversidade. Produzida integralmente a partir 

de ativos da biodiversidade brasileira, Ekos integra produtos de várias categorias (para cabelo, 

banho, corpo e perfumação), por meio de um conceito e unidade estética únicos. Os princípios 

que norteiam o desenvolvimento de produtos da linha são: responsabilidade ambiental, 

embalagens com menor quantidade de materiais, embalagens recicladas e recicláveis, refis para 

todos os itens e fórmulas biodegradáveis.  

Em 2011 foi fundado o Instituto Natura, organização sem fins lucrativos e com sede 

independente, que nasceu para expandir e fortalecer as iniciativas da organização, além de 

aperfeiçoar os processos internos e as práticas de gestão e governança das ações sociais 

realizadas. A promoção da educação – um dos temas prioritários em sustentabilidade – também 

é o pilar que fundamenta todas as atividades da nova organização. 

Esses passos confirmam a política da empresa que busca Qualidade, Meio Ambiente, Segurança 

do Produto e Segurança e Saúde no Trabalho no estabelecimento de estratégias e 

direcionamentos para todos os públicos. Elas são a base para a tomada de decisões e procuram 

refletir os objetivos de proporcionar o bem estar bem.  

A Natura tem como premissa que uma empresa ambientalmente responsável deve identificar 

os impactos sobre o meio ambiente, buscando minimizar aqueles que são negativos e amplificar 

os positivos. Deve, portanto, agir para a manutenção e melhoria das condições ambientais, 

minimizando ações próprias potencialmente agressivas ao meio ambiente e disseminando para 

outras organizações as práticas e conhecimentos adquiridos na experiência da gestão ambiental. 

Deve também visar a ecoeficiência ao longo de sua cadeia de geração de valor e favorece a 

valorização da biodiversidade e da responsabilidade social. 

Por isso a natura se preocupa com quatro diretrizes básicas para se uma empresa 

ambientalmente responsável: 

- A responsabilidade para com as gerações futuras; 

- A educação ambiental; 

- O gerenciamento do pacto no meio ambiente e do ciclo de vida de produtos e serviços; 
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- A minimização de entradas e saídas de materiais.  

 

Responsabilidade com as gerações futuras 

 Para enfrentar os impactos ambientais resultantes das atividades no setor de cosméticos e 

alimentos, tanto no Brasil quanto no exterior, a empresa trabalha para cumprir os parâmetros e 

requisitos exigidos pela legislação e demais normas subscritas pela organização; controlar e 

monitorar tais requisitos durante todas as fases de produção, visando a redução de uso de 

insumos de valor ambiental estratégico, a não realização de ensaios com animais em matérias-

primas para produtos cosméticos, a redução de impactos ambientais de embalagens e a pronta 

reparação de eventuais incidentes; promover a melhoria contínua dos processos em toda a 

cadeia produtiva, incorporando tecnologias limpas; tratar a questão ambiental como tema 

transversal na estrutura organizacional e a incluir no planejamento estratégico;  desenvolver 

novos negócios ou novos modelos de negócio levando em conta os princípios e as 

oportunidades oferecidas pela sustentabilidade. 

 

Educação ambiental 

A natura busca disseminar a cultura da responsabilidade ambiental, individual e coletiva, entre 

colaboradores, equipes de vendas, fornecedores, prestadores de serviços e consumidores. 

Capacitação de colaboradores para a prática da sustentabilidade nas atividades profissionais e 

estendemos esse compromisso às parcerias com fornecedores, inclusive por meio de cláusulas 

contratuais. A empresa desenvolve ações de educação ambiental e treinamento sobre a prática 

da responsabilidade ambiental para colaboradores e para a comunidade do entorno imediato da 

empresa. Participa ou apoia projetos e programas de educação ambiental voltados para a 

sociedade em geral. 

 

Gerenciamento do impacto no meio ambiente e do ciclo de vida de produtos e serviços 

A Natura opera sistemas de gestão ambiental com ampla identificação de riscos, plano de ação, 

alocação de recursos, treinamento de colaboradores e auditoria. Foca em ações preventivas nos 

processos que oferecem dano potencial ao meio ambiente, à saúde e risco à segurança dos 

colaboradores, com o objetivo de prevenir a poluição, e realizamos regularmente atividades de 



 

 

21 

 

controle e monitoramento. Produz estudos de impacto em toda a cadeia produtiva e desenvolve 

parcerias com fornecedores visando a melhoria dos processos de gerenciamento ambiental. 

 

Minimização de entradas e saídas de materiais 

 Sem alterar o padrão tecnológico atual, a empresa procura reduzir o consumo de energia, água, 

produtos tóxicos e matérias-primas, e implantar processos de destinação adequada de resíduos. 

Investe na atualização de seu padrão tecnológico, visando a redução ou substituição de recursos 

de entrada. Realiza o tratamento de efluentes e de resíduos em geral e promovemos o uso de 

matérias-primas renováveis. Possuí processos para medir, monitorar e auditar os aspectos 

ambientais associados ao consumo de recursos naturais e à geração de resíduos, estabelecendo 

periodicamente novas metas. Adota práticas de bom manejo florestal na extração de ativos e na 

utilização sustentável de recursos naturais básicos. Promove a reciclagem e o reuso de 

materiais, o gerenciamento da qualidade do ar (com foco na redução das emissões de gases de 

efeito estufa), da água e do solo, o controle de efeitos sonoros, a redução do desperdício e 

privilegiamos o uso de materiais reciclados, entre outras iniciativas. 

 A Natura busca desenvolver projetos e orientamos os investimentos visando a compensação 

ambiental pelo uso de recursos naturais e pelo impacto causado por nossas atividades. 

Buscamos organizar nossa estrutura interna de maneira que o meio ambiente não seja um tema 

isolado, mas que permeie todas as áreas da empresa, sendo considerado a cada produto, 

processo ou serviço que desenvolvemos ou planejamos desenvolver. Isso nos permite prevenir 

riscos, além de reduzir custos, aprimorarmos processos e explorarmos novos negócios voltados 

para a sustentabilidade ambiental, favorecendo nossa inserção no mercado. 

Com relação à qualidade a Natura procura se referencia em qualidade de processos e produtos 

na indústria cosmética, para assim construir uma marca de excelência reconhecida por todos os 

públicos. A Política de Qualidade define diretrizes para monitorar e promover a melhoria 

contínua necessária ao desenvolvimento dos negócios. 

A Natura garante a segurança dos produtos e serviços que desenvolve e comercializa. A Política 

para Segurança de Produtos avalia e garante a segurança de uso de todos os produtos nas doses 

e modos de utilização recomendados, bem como nas condições razoavelmente previsíveis de 

uso.  
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Desde dezembro de 2006 não realiza testes em animais para avaliação de segurança e eficácia 

durante o desenvolvimento de produtos ou de matérias-primas exclusivas. Essa decisão está 

totalmente alinhada com a razão de ser da marca, que se traduz no desenvolvimento e 

comercialização de produtos e serviços que promovam o bem estar bem.  

Utiliza as mais avançadas técnicas mundiais de avaliação que incluem modelos 

computacionais, pesquisa e revisão contínua dos dados publicados em literatura científica do 

mundo todo e testes in vitro, que também são aceitos pela comunidade científica internacional. 

Além disso, conta com uma equipe de cientistas que busca trabalhar com tecnologias de ponta 

para tornar as avaliações cada vez mais precisas e eficazes.  

A Natura ainda em respeito à segurança e à saúde ocupacional de seus colaboradores e terceiros 

desenvolveu a Política de Segurança e de Saúde do Trabalho em que observa as leis e as 

regulamentações aplicáveis relacionadas à segurança e à saúde ocupacional em todas as 

atividades e setores; incorpora obrigatoriamente a prevenção de acidentes e doenças 

ocupacionais a todos os processos de trabalho e a todos os colaboradores e prestadores de 

serviços, sendo sua obediência uma condição de emprego; proporciona educação e treinamento 

em segurança e saúde ocupacional como parte integrante da formação profissional de seus 

colaboradores, cuja aplicação deverá ser rigorosamente cumprida realiza periodicamente 

auditorias/inspeções para avaliação da eficácia das ações de prevenção nos processos de 

trabalho e instalações, a fim de buscar constantemente o aperfeiçoamento das condições de 

segurança e saúde ocupacional. Possui planos de emergência em suas unidades para corrigir e 

minimizar as consequências de eventuais acidentes. Atividades de análise de acidentes e 

incidentes, controle e prevenção de riscos devem ser desenvolvidos continuamente. 

 

3.2 INOVAÇÃO NA NATURA 

Nos últimos anos, a Natura vem ganhando visibilidade como empresa inovadora. Pela segunda 

vez, a companhia aparece na lista das 10 empresas mais inovadora do mundo no ranking da 

Forbes – a primeira foi em 2011. E, por duas vezes consecutivas, é a segunda empresa mais 

sustentável do mundo pela organização canadense Corporate Knights e pela Bloomberg. No 

Brasil, já conquistou o segundo lugar no Prêmio Finep de Inovação e é finalista em 2013. Por 

ano, a Natura lança uma média de 150 produtos diferentes, sendo uma média de 15 totalmente 

novos. 
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A empresa adota o método de Cocriação, processo pelo qual várias pessoas criam (ou 

desenvolvem) ideias conjuntamente, é uma ideia que está se espalhando rapidamente nos 

últimos anos. Embora o termo (co-creation) tenha surgido no mundo dos negócios – para 

designar o desenvolvimento de novos conceitos, produtos ou serviços em conjunto com 

os stakeholders de uma empresa – a sua apreensão e a sua aplicação já extravasaram o âmbito 

corporativo. 

A cocriação diz-se interativa (ou em rede) quando tem entrada e tema abertos, desfecho aberto, 

processo livre (sem metodologia predeterminada imposta a todos, embora qualquer grupo seja 

livre para adotar a metodologia que quiser), estrutura distribuída e, obviamente, dinâmica 

interativa. Acontece assim. As pessoas vão para um determinado lugar (físico ou virtual) e lá 

começam a conversar umas com as outras sobre suas ideias. William Irwin Thompson (1987), 

em “Gaia: uma teoria do conhecimento” escreveu que “as ideias, como as uvas, dão em cacho”. 

Uma ideia puxa outra, cada ideia namora outras várias ideias são polinizadas por outras 

formando cachos de ideias congruentes. Se der liga, daí podem sair projetos que serão 

desenhados e implementados coletivamente. Simples demais. É difícil acreditar que isso possa 

funcionar. Mas tal simplicidade esconde uma alta complexidade.  

A cocriação interativa depende de um processo extremamente complexo que chamamos de 

conversação, em que ideias diferentes se combinam e recombinam, da nossa capacidade de 

bifurcar (fork) e de abrir nossos próprios caminhos (mow = my own way) para criar novas 

ideias a partir das ideias que interagiram e se polinizaram mutuamente na conversação. 

Algumas pessoas, por mais que tentem, não conseguem ver o sentido da cocriação interativa 

(ou em rede). Mas esta é a questão central. Ou esse processo acontece de maneira mais 

centralizada do que distribuída (sob uma hierarquia) ou ele acontece de maneira mais 

distribuída do que centralizada (em rede).  

 

Inicia-se com a identificação do desafio, conexão, cocriação online, interação e apresentação. 
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O processo de cocriação da natura é uma rede aberta a todas as pessoas que se identificam com 

a nossa essência e propósito, e desejam colaborar e cocriar respostas para nossos desafios de 

inovação. É um espaço de encontro e interação de pessoas com diferentes perfis e experiências 

(consumidores, consultores e colaboradores Natura e especialistas em diversos temas), que 

colaboram e constroem junto conosco novas ideias, conceitos e modelos de produtos e serviços 

para desafios identificados na empresa. As interações da rede e as cocriações acontecem em um 

ambiente online e em encontros presenciais. Toda esta experiência de colaboração será 

vivenciada pelo que chamamos Jornadas de Cocriação. 

  

3.3 COMO A INOVAÇÃO DA NATURA AFETA A SOCIEDADE 

A Natura lidera o ranking de marcas de varejo mais valiosas da América Latina. A marca da 

empresa de cosméticos vale US$ 3,15 bilhões, de acordo com dados do 4º relatório global do 

setor da consultoria Interbrand.  

E como já foi falado a sua posição dentre as mais inovadoras do mundo não fica atrás (está 

entre as 10 mais), em 2013 venceu o premio de empresa mais inovadora do país, na categoria 

de grandes empresas, e agora conta com um incentivo de 205 milhões de reais para investir em 

pesquisa e desenvolvimento da Finep7. 

Em entrevista ao Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado, o vice-presidente de 

inovação da Natura, Gerson Pinto, afirma que o empréstimo elevará o potencial de investimento 

da companhia em inovação - em 2012, a empresa destinou R$ 159 milhões ao setor. Nos 

primeiros nove meses deste ano, a Natura informou que investiu 2,6% da receita líquida em 

pesquisa e desenvolvimento, resultando em R$ 125,9 milhões - uma pequena alta em relação 

ao mesmo período do ano passado. 

Ao fim do terceiro trimestre deste ano, os produtos novos (lançados até 24 meses antes) 

representavam 63,8% da receita líquida da companhia. A expectativa é de que esse índice suba 

de volta ao patamar do ano passado, de aproximadamente 67%, com a possível alta nas vendas 

                                                 

7 A Finep é uma empresa pública que promove o desenvolvimento econômico e social do Brasil por meio 

do fomento público à Ciência, Tecnologia e Inovação em empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras 

instituições públicas ou privadas. 
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da nova linha Sou, de hidratantes e produtos para cabelo que usam embalagens com pouco 

plástico. 

Entre as áreas em que a Natura espera incentivar a pesquisa, o vice-presidente de inovação 

destaca três: tecnologia de cosméticos, uso de tecnologias sustentáveis e estudos sobre bem-

estar. 

Os valores do financiamento com a Finep serão destinados à pesquisa, mas o vice-presidente 

de inovação da Natura informa que a fabricante de cosméticos tem outras frentes de 

investimento relevantes no próximo ano. 

A empresa anunciou para 2014 o início da expansão de seu projeto de comércio eletrônico, a 

Rede Natura, para todo o território nacional. A evolução do projeto foi uma das razões que 

levou a companhia a ampliar sua meta de investimentos em 2013 de R$ 450 milhões para R$ 

550 milhões. 

A Natura leva a sério a questão a sua responsabilidade social em relação ao meio ambiente, em 

2000, criou a linha EKOS, com o uso sustentável de ativos da biodiversidade brasileira nas 

formulações; em 2001, inaugurou mais um laboratório de grande porte, o espaço Natura 

Cajamar, considerado o mais avançado da América do sul, com 80 mil metros quadrados 

destinados a P&D de produtos; em 2006, eliminou o teste em animais e inaugurou mais um 

laboratório em Paris, aproximando-se dos principais centros de pesquisa em cosméticos e 

aprofundando testes para maior segurança (método alternativo aos testes em animais); e em 

Benevides no Pará, criado para reforçar a geração de inovação a partir do uso sustentável da 

biodiversidade brasileira e do trabalho social e ambiental direto com as comunidades.  
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Com relação ao desenvolvimento social a Natura criou em 2010 o Instituto Natura que promove 

projetos capazes de impactar positivamente a qualidade do ensino público no Brasil e na 

América Latina. Desenvolve e apoia projetos com foco na educação pública (educação infantil, 

ensinos fundamental e médio) e com potencial de replicabilidade, de forma que possa se 

transformar em política pública. Em 2013, o instituto promoveu e participou de 19 projetos, em 

conjunto com diversos parceiros. Essas iniciativas beneficiaram mais de 73 mil escolas, 143 

mil diretores, coordenadores e professores e cerca de 3 milhões de alunos. Elas estão divididas 

em três pilares de atuação, que se complementam e estruturam a organização da Rede de Apoio 

à Educação, programa concebido pelo Instituto Natura em 2013, que integra projetos e 

comunidade na implementação de políticas educacionais, potencializando compromissos e 

resultados. 
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Apoio à gestão pública da educação, para contribuir com o desenvolvimento e a implementação 

das melhores práticas de gestão nos sistemas públicos de educação. 

Inovação em tecnologias educacionais, que apoia a criação de modelos de escola que sejam 

atrativos, eficientes e incorporem tecnologias digitais de aprendizagem. 

Transformação educacional e social, com o apoio a programas que empoderem a atuação da 

sociedade no seu papel de corresponsável pela educação. 

Sabemos que há um grande potencial de mobilização a partir da diversidade de uma rede 

composta por 1,6 milhão de Consultores e Consultoras Natura (CNs), no Brasil e nas Operações 

Internacionais da Natura, e temos a intenção de sensibilizá-los cada vez mais para o tema da 

melhoria da educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com sede independente, localizada na cidade de São Paulo (SP), o Instituto Natura é uma 

organização sem fins lucrativos, com gestão autônoma e amparada por uma sólida estrutura de 

governança, que conta com uma equipe de 30 profissionais. 

A principal fonte de recursos é a renda obtida com a comercialização da linha Natura Crer 

para Ver de produtos não cosméticos. Em 2013, a arrecadação líquida (antes do imposto de 

renda) alcançou o volume recorde de R$ 17 milhões no Brasil. Além da linha Natura Crer para 

Ver, recebemos 0,5% do lucro líquido anual da Natura para a manutenção operacional de nossas 

atividades. 
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CONCLUSÃO 

O trabalho pôde confirmar por meio do exemplo da empresa analisada, como o 

desenvolvimento de inovações anda lado a lado com o desenvolvimento social, cultural e 

sustentável. Nos últimos anos a Natura inaugurou mais de quatro laboratórios de pesquisa; 

mantém o movimento Natura, plataforma que estimula as consultoras a desenvolverem projetos 

que envolvam sua respectiva comunidade; assim como o Instituto Natura que se compromete a 

atuar principalmente no meio educacional pedagógico. 

Foi por meio da implementação da cocriação que a Natura conquistou o mercado brasileiro e 

internacional, agregando valor a sua marca, hoje avaliada por U$ 3,156 bilhões8, e possibilitou 

uma empresa mais sustentável que tem capacidade de ajudar efetivamente com o 

desenvolvimento sócio cultural. 

Além do desenvolvimento sócio cultural a Natura é mais conhecida pela sua responsabilidade 

sustentável em relação ao meio ambiente que também anda de mãos dadas com o processo de 

cocriação. Os insumos utilizados em seus produtos são resultado de relações comerciais com 

36 comunidades, essas relações têm como finalidade influenciar o desenvolvimento econômico 

e social das comunidades, em 2012 os acordos comercias movimentaram 12 milhões de reais 

de forma sustentável e que não tirasse a dignidade das pessoas envolvidas.  

 

 

 

  

                                                 
8 http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2014/04/natura-e-maior-marca-de-varejo-da-
america-latina-aponta-ranking.html 
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INTRODUÇÃO 

Neste trabalho, o tema abordado é Jovens Administradores e o Mercado de Trabalho, desde a 

evolução do mercado de trabalho onde as empresas buscavam profissionais pontuais 

antigamente, até hoje em dia em que elas buscam profissionais também pontuais, porém 

flexíveis, capaz de fazerem diversas funções ao mesmo tempo.  

Discriminação no mercado de trabalho e nas empresas, onde a mulher demorou para ingressar 

no mercado de trabalho historicamente falando, enfrentou diversas dificuldades e hoje ela já 

tem seu lugar garantido no mercado, porém ainda sofrendo um pouco de discriminação, não 

ganhando tão bem quanto o homem, mas isso vai diminuindo vagarosamente, tem também os 

negros que sofrem com o racismo, por isso enfrentaram diversas dificuldades para ingressar no 

mercado de trabalho profissionais para cargos consideráveis. Os Idosos, chamados de geração 

X que ao longo do tempo, apesar de sua experiência, estão perdendo espaço para os jovens 

(geração Y) que se adaptam a globalização, são mais flexíveis e na maioria das vezes sabem 

líder melhor com a tecnologia.  

O perfil do profissional que as empresas buscam hoje em dia, que são pessoas mais flexíveis, 

completo, como por exemplo, fazer um curso de idiomas, informática, obter o diploma 

acadêmico e etc. 
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CAPÍTULO 1 - MERCADO DE TRABALHO 

 

1.1 O QUE É O MERCADO DE TRABALHO? 

É constituído pelas ofertas de trabalho ou emprego oferecidas pelas organizações, de 

determinado ramo de negócio,  em determinada região e em determinada época.  É  basicamente 

definido pelas organizações e suas oportunidades de emprego.  

Com a ajuda da internet  ocorreu a ampliação da área de captação  de candidatos pelas 

empresas,  fazendo com que o mercado de trabalho se torne amplo no que facilita ao acesso de 

candidatos a empresas de outras regiões e países.  

O mercado de trabalho é orientado pela oferta e procura (demanda) de empregos. Assim 

sendo,  quanto maior o número de organizações em determinada região,  procurando candidatos 

para as vagas disponíveis, mais ofertas de emprego existem. É o fenômeno da oferta de 

empregos. Gerando com isso menor tempo de recolocação  para o candidato e  possibilidades 

de maior remuneração, devido a escassez  de  profissionais candidatos. 

Por outro lado, quanto menos empresas oferecem vagas maior o tempo de recolocação e 

menores chances de remunerações melhores.  Nesse caso, estaremos com o Mercado de 

Trabalho  apresentando o fenômeno da demanda de empregos, isto é, existem mais candidatos 

do que organizações oferecendo vagas disponíveis.  

O mercado de trabalho apresenta-se através de jornais de grande circulação na região;  empresas 

de consultoria especializadas em recolocação (agencias de emprego);  SITES na Internet; 

Organismos Governamentais  ( SINE- Mtb ), concursos, etc. 

Nos últimos anos,  o mercado de trabalho no Brasil têm se apresentado EM OFERTA, portanto, 

existem poucas vagas disponíveis sendo apresentadas pelas organizações,  com isso, maior é o 

nível de exigência  e menores as remunerações oferecidas. Com consequência dessa situação;  o 

alto índice de desemprego. 

De fato, a década de 1990, ainda que tenham sido plantadas as sementes para os bons frutos 

colhidos posteriormente, foi um período difícil para o mercado de trabalho. 

Assim, naquela década, uma série de fatores desfavoráveis promoveu uma piora do mercado de 

trabalho, destacando-se entre os principais: instabilidade macroeconômica, intensificação do 

processo de mecanização agrícola e forte reestruturação industrial. A consequência, 
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sobejamente conhecida, foi uma elevação do patamar de desemprego aberto, o crescimento da 

informalidade, o surgimento de formas atípicas de trabalho e baixa inclusão social, entre outros 

aspectos indesejáveis no mercado de trabalho. 

Outro ponto importante citar, porém que infelizmente ainda acontece é de que há no mercado 

de trabalho discriminação com idosos, negros e mulheres. 

No caso dos idosos, eles vêm retornando ao mercado de trabalho devido à sua experiência e 

socialização. A idade traz uma maior capacidade de análise, maior maturidade na tomada de 

decisões e conhecimento suficiente em razão das experiências profissionais adquiridas ao longo 

dos anos. Assim, o custo na preparação destas pessoas será sempre menor, já que detêm 

qualificação para ocupar a posição condizente com sua capacidade e vivência prática nas mais 

diversas situações. O profissional de idade mais avançada agrega valor econômico ao negócio, 

traz credibilidade à empresa, é mais atencioso com os clientes e facilmente conquista a 

confiança do público alvo. A volta dos mais experientes ao mercado de trabalho é também um 

reflexo da mudança de valores da sociedade que, pouco a pouco, vai incluindo grupos 

esquecidos (como idosos e portadores de necessidades especiais) em sua dinâmica, garantindo, 

ainda minimamente, alguns direitos destes. 

A diferença de salário entre homens e mulheres é um fenômeno mundial, mas a sua magnitude 

pode variar entre os países assim também  como A taxa de desemprego de mulheres e negros é 

sistematicamente superior à de homens e brancos e a taxa de desemprego das mulheres negras 

é quase o dobro da dos homens brancos. Existem vários fatores que causam este diferencial 

salarial por gênero, sendo os mais importantes: a segregação ocupacional e a discriminação no 

mercado de trabalho. Podem-se observar facilmente diferenças por gênero nas diferentes 

indústrias e nos diferentes tipos de ocupações. Estas diferenças implicam grandes variações nos 

tipos de emprego das mulheres e dos homens. Por exemplo, as mulheres estão, de uma forma 

geral, mais propensas a trabalhar no setor de serviços, em profissões administrativas ou 

educativas. A discriminação por gênero ocorre quando pessoas igualmente produtivas prestam 

serviços ao mercado de trabalho, mas são tratadas de forma diferenciada devido ao seu gênero. 

Desigualdade significa que estas pessoas recebem salários diferentes pelo mesmo trabalho 

realizado, ou se deparam com exigências diferentes no serviço prestado a um mesmo nível 

salarial. Diversas teorias econômicas sugerem que a discriminação no mercado de trabalho não 

apenas resulta em uma redução dos salários do grupo desfavorecido, como também em uma 

elevação dos salários do grupo favorecido. 
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Foi a partir da entrada da mulher no mercado de trabalho que a descriminação ficou mais clara, 

pois ao vê dos homens isso fez com que destrua a antiga imagem da sociedade tradicional, com 

a mulher no seu papel de esposa, mãe, administradora do lar e educadora de filhos. Mesmo as 

mulheres tendo uma boa educação e um grau de escolaridade alto elas não eram empregadas. 

Os homens tinham receio de empregá-las e futuramente elas se desenvolverem nos cargos e 

eles “ficarem pra trás”. Por isso que a maioria das mulheres empregadas eram as que tinham 

menos escolaridade. 

Foi a partir de 1933, graças ao aumento de exigências na competição por postos de trabalho 

essas mulheres com o 2º grau completo foram empregadas. Mesmo assim apresentavam taxas 

de desemprego duas vezes maiores que as masculinas. 

Os rendimentos dos negros são sistematicamente inferiores aos dos brancos, inclusive entre 

aqueles que têm o mesmo nível de escolaridade. Em cada uma das faixas consideradas, 

inclusive entre aqueles que têm estudos pós-secundários (11 a 14 e 15 anos e mais), os negros 

recebem aproximadamente 30% a menos que os brancos. Se comparamos mulheres negras com 

homens brancos (ambos na faixa de 11 anos e mais de estudo), elas recebem apenas 46% do 

que recebem os homens brancos por hora trabalhada. 

Esses dados põem por terra um dos argumentos mais freqüentemente utilizados para justificar 

os acentuados diferenciais de rendimento entre negros e brancos, que é o fato do nível de 

escolaridade dos trabalhadores negros, no seu conjunto, ser significativamente menor que o 

nível de escolaridade dos trabalhadores brancos. Apesar disso ser verdade, o dado acima indica 

que a diferença de escolaridade não é suficiente para explicar a diferença de rendimentos e que, 

portanto, há outros fatores que a explicam, entre elas os mecanismos de segregação ocupacional 

baseados na raça/cor das pessoas e uma série de mecanismos diretos e indiretos de 

discriminação. 

 

1.2  O QUE É O MERCADO DE TRABALHO PARA OS JOVENS ? 

O mundo globalizado está exigindo que, cada vez mais cedo, os jovens façam a sua opção 

profissional. Os adolescentes estão chegando mais cedo ao ensino superior, consequentemente, 

mais imaturo. Evidentemente, não é uma escolha tão fácil; pois, normalmente o jovem encontra-

se ainda na fase da adolescência, ou seja, num período de conflitos, inseguranças e indecisões. 

Porém, é de super importância que os jovens se coloquem cada vez mais no mercado de trabalho 
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pois é uma forma das empresas de inovarem não só as pessoas, mas sim porque o jovem traz 

mais ideias atuais para empresa, ele se adapta melhor a atualidade do que os profissionais 

veteranos. É um momento de busca de identidade onde o jovem precisa fazer uma escolha 

profissional objetivando o seu sucesso no mercado de trabalho. Mas, muitas vezes não possuem 

maturidade emocional suficiente para escolher seu futuro profissional. Na busca da valorização 

do ser humano em sua totalidade nos aspectos biológico, psicológico e social temos o propósito 

de desenvolver um projeto de orientação profissional com alunos do ensino médio. Este projeto 

visa auxiliar não só a escolha de uma profissão, mas, busca o resgate de valores, da auto estima 

e exercício pleno da cidadania. 

Porém, o Jovem ainda enfrenta diversas dificuldades para ingressas no mercado de trabalho. O 

problema começa com a nossa educação primária que é precária e deficitária em vários 

aspectos. E isso acaba atrasando os jovens quando os mesmos entram na universidade que 

também faz pouca contribuição para o aprendizado do acadêmico e quando falo isso não é 

porque os professores ensinam mal, é que ao invés de ensinarem os alunos a pensarem eles 

ensinam a obedecer. Os mesmos métodos dos anos 80 ainda são ensinados hoje essa maneira 

de ensinar deveria ser revista, o acadêmico entra sabendo pouco e sai da universidade apenas 

com o diploma sem a convicção de que aprenderam algo relevante em sua trajetória acadêmica 

ao saírem em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho as dificuldades são ainda 

maiores. 

Outro problema para os jovens é que as empresas não querem treina-los e prepara-los para os 

cargos oferecidos elas preferem pessoas que já trabalharam no cargo mesmo com uma 

escolaridade inferior assim elas podem “explorar” esse colaborador, pois o mesmo não tem 

muita instrução acadêmica. 

 Outro agravante é o distanciamento das universidades e das empresas, que ainda é um 

empecilho gritante no Brasil. E quando são questionadas sobre a questão dos jovens no mercado 

de trabalho, as empresas culpam as universidades que não ensinam, as universidades culpam os 

alunos que não são interessados, os alunos culpam o governo que não deu uma base escolar 

adequada e o governo culpa as empresas que não querem treinar esses profissionais em 

potencial. E ninguém faz nada pra mudar esse cenário. 

 Tenho certeza que todos tem parte nesse contesto, mais ninguém quer dar o braço a torcer. Em 

minha opinião as universidades e as empresas deveriam se aproximar mais para sanar essas 

deficiências do mercado de trabalho. E a pergunta que todos querem saber é: qual é a solução 
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para mudar esse cenário? o que fazer para formar e preparar os jovens? e manter um equilíbrio 

entre todos os envolvidos. Tenho certeza que ha inúmeras sugestões para melhorar essas 

precariedades que temos no pais. 

 Na minha visão uma das alternativas é apostar nas empresas Junior que estão muito ativas nas 

universidades brasileiras, o Brasil conta com os maiores números delas espalhadas em todo o 

território nacional, o movimento surgiu na frança com esse objetivo de preparar os jovens para 

o mercado de trabalho, mais sem incentivos elas acabam não trazendo os resultados esperados. 

Tenho certeza que com essa integração das universidades, organizações, governo e empresas 

Junior. Os profissionais que o mercado busca atualmente estaria mais maduro e preparado para 

assumir os desafios das organizações e com conhecimento mais aguçado para o 

empreendedorismo. 

 

1.3  O QUE É FEITO PARA OS JOVENS SE DESTACAREM? 

Muitas das empresas oferecem programas de trainees e estágios para seus jovens contratados, 

são programas que tem a finalidade de preparar e ensinar o jovem a se adaptar dentro do 

ambiente organizacional e aprender a trabalhar em diversas áreas diferentes. 

Na maioria das empresas, o trainee está em treinamento para assumir posteriormente um cargo 

de gerente ou coordenador. Normalmente, o profissional passa por diversos setores da empresa, 

para compreender como funciona por completo, além de passar por todos os tipos de 

treinamentos, cursos, palestras e etc. 

Os programas de trainee preparam os jovens para ocupar cargos altos, liderar equipes e muito 

mais, as empresas realmente valorizam muito as pessoas que foram contratadas, pois 

normalmente são muitos candidatos, para poucas vagas, ou seja, Os Programas Trainee são uma 

das formas de inserção de jovens recém formados no mercado de trabalho e têm contribuído 

com o imaginário destes, que vislumbram nesta oportunidade uma forma diferenciada de iniciar 

a carreira.  

Os Programas Trainee representam um investimento das empresas 

na captação e no desenvolvimento de jovens recém formados, selecionados com o 

objetivo de prepará-los para assumir posições estratégicas no futuro. Acredita-se 

que no Brasil mais de 60% das grandes organizações tenham programas de seleção 
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que contemplam uma grande carga de treinamento e um investimento individual de 

meio milhão de reais por ano para encontrar e recrutar jovens talentos. Além do 

investimento financeiro as companhias acreditam que esses jovens irão contagiar os 

outros funcionários com suas ideias e também gerar inovações. Com isso, esperam 

que estejam formando seus futuros dirigentes (DIMENSTEIN, 2000). 

Os jovens trainees, por sua vez, vêem estes Programas como uma 

oportunidade de ascender rapidamente, além da possibilidade de receber 

treinamento e outros investimentos em formação, como incentivos financeiros a 

cursos de pós-graduação, especialização, entre outros. Ainda, as empresas oferecem 

uma série de outras vantagens, como remuneração acima da média de mercado para 

o seu nível profissional, benefícios, expectativas de viagens nacionais e 

internacionais, plano de carreira acelerado com acompanhamento de tutores, 

grande exposição do jovem a desafios, bem como a abertura de novas perspectivas profissionais 

No Brasil, os trainees mais conhecidos e concorridos são os da Gerdau, Unilever, Ambev, 

Procter e Gamble e várias outras. 

O Estágio é o período de aprendizado na Empresa sedimentando na prática os conhecimentos 

adquiridos na escola. É a oportunidade de familiarizar-se com o ambiente de trabalho, 

melhorando assim seu relacionamento humano e contribuindo com sua formação profissional. 

Dessa forma, propicia a complementação do ensino e da aprendizagem, tornando-se elemento 

de integração, em termos de treinamento prático de aperfeiçoamento técnico, cultural e 

científico.  
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CAPÍTULO 2 – JOVENS ADMINISTRADORES 

 

2.1 - POR QUE A MAIORIA DAS EMPRESAS DÃO PREFERÊNCIA AOS JOVENS? 

As empresas dão preferência aos jovens para inovação de seus respectivos “paradigmas”, pois 

o jovem de hoje consegue adaptar-se melhor, são mais flexíveis para diversas situações. 

Existem muitos aspectos positivos em se contratar um jovem para trabalhar em grandes 

empresas, pois o jovem pode não ter nenhuma experiência profissional, mas ele assim como eu 

tem muita vontade de aprender. 

O perfil do profissional que as empresas buscam no mercado de trabalho são profissionais que 

precisam ter competências que sejam canalizadas para a geração de negócios para a empresa. 

São pré-requisitos: agilidade, coletividade e capacidade de gerar valor agregado ao produto. O 

profissional hoje precisa ser multifuncional, ter habilidade para trabalhar em equipe e ter uma 

série de atitudes resultantes de uma vertente ética pesada. Que seja capaz de compatibilizar 

inteligência, experiência e expertise, transformadas em valores éticos, e que tenha uma visão 

global mesmo que ele não trabalhe fora do país. Ao lado disso, ele precisa ser capaz de entender 

as estratégias de sua empresa, capaz de se auto-liderar a ponto de fazer parte dos grandes 

desafios que as empresas enfrentam, que são produzir mais com cada vez menos recursos de 

forma sustentável, recorrente, com responsabilidade social e respeito ao meio-ambiente. Estes 

são os caminhos que temos que tentar completar. Isso é o que cada um de nós terá que prover 

para garantir a própria empregabilidade. 

 

2.2 - O PAPEL DOS JOVENS NAS EMPRESAS. 

Agora vamos destacar algumas qualidades que os jovens tem, que serão muito úteis dentro  de 

uma empresa: iniciativa, agilidade, sabe ser polivalente, trabalha em equipe, tem planejamentos 

e metas e autonomia intelectual. 

Todas essas qualidades são muito valorizadas dentro de uma empresa  ou em qualquer outro 

tipo de  emprego . 

O jovem tem  grande importância dentro de uma empresa, pois ele pode  ter e exercer várias 

funções dentro de seu meio profissional que ajudarão futuramente a empresa crescer, e pode 
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com o tempo adquirir muitos conhecimentos em relação a tudo aquilo que ele viu e presenciou 

dentro da empresa . 

Mas todos nós como jovens não devemos achar que por sermos jovens não seremos capazes de 

alcançar nossos objetivos e metas, mas se cada um de  nós acreditarmos que somos capazes 

chegaremos ao topo e mostraremos a que viemos a todos aqueles que nos disseram que não 

conseguiríamos.      

Juventude prospera e determina o futuro de uma empresa.  Portanto, qualquer empresa a partir 

sua estratégica deve-se relacionar e estabelecer o desenvolvimento para prosperar e crescer, 

fortalecer a educação e formação de jovens trabalhadores. 

Este deve ser um trabalho conjunto entre iniciativa privada e pública, pois só assim o processo 

de descobrimento de jovens talentos se tornará mais fácil. Tudo deve ser feito para se criar as 

condições para o crescimento de jovens talentos nas escolas, proporcionar um estágio para 

orientar e ajudá-los através do trabalho e dos ensinamentos práticos com o objetivo de aumentar 

habilidades especificas. 

A qualificação profissional para isto tudo. A empresa que tem pessoal altamente qualificado 

ganhará a iniciativa de participar na competição do mercado.  Por esta razão, muitas empresas 

estão fazendo todo o possível para encontrar maneiras de tomar medidas eficazes para aumentar 

os esforços para a formação de jovens talentos e uma das medidas adotadas é o investimento 

no programas de aprendizagem. 

 

2.3 - IMPORTÂNCIA DAS UNIVERSIDADES NA CARREIRA PROFISSIONAL 

Já não é novidade que as novas informações e diferentes fontes de conhecimento surgem a cada 

dia, em uma velocidade muito maior do que se pode controlar. O que se tem em pauta, no 

entanto, e que ainda não alcançou consenso é como deve ser a assimilação e a aprendizagem 

dos novos conteúdos, que se tornam ultrapassados antes mesmo de serem totalmente 

incorporados. 

Em meio a tudo isso, surge o papel da universidade, que vem sendo questionado pelo mercado, 

já que na opinião de muitos, têm deixado a desejar na preparação para o cotidiano das empresas. 

Como consequência, universidades começam a implementar em sua grade curricular matérias 
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que façam essa interface entre o mercado e a universidade, de forma a facilitar o caminho do 

jovem e sua inserção no “mundo adulto”. 

A educação atualmente é o retrato e a reprodução da sociedade e, ao mesmo tempo se projeta a 

sociedade que se deseja. O ensino superior não é um ensino descontextualizado, mas busca os 

anseios da sociedade, visando responder aos questionamentos mais pertinentes, às dúvidas que 

mais surge às necessidades de trabalho que necessitam ser sanadas. É nesse sentido que se 

observa a projeção para o futuro, partindo deste princípio de pergunta e resposta. O ensino 

superior enxerga a importância e a urgência de se buscar a atualização, de olhar para os 

acadêmicos como futuros profissionais atuantes na sociedade. 

O ensino universitário constitui um processo de busca, de construção científica e de crítica ao 

conhecimento produzido, ou seja, sua relevância para a sociedade. 

Em sala de aula, o aprender e o ensinar caminham lado a lado, mediante o conhecimento o 

professor e o estudante são elementos primordiais, no entanto se faz necessário que ambos 

tenham consciência de que todo ato de ensinar na sala de aula ocorre o aprender para que tenha 

valido a pena aquele momento. 
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CAPÍTULO 3 – OS JOVENS ADMINISTRADORES E O 

MERCADO DE TRABALHO 

 

3.1 – PROGRAMAS PARA QUALIFICAR O JOVEM ADMINISTRADOR 

Hoje em dia há diversos programas para qualificar o Jovem Administrador, entre elas está o 

Programa de Trainee, como dito no Capítulo 1,  Programas Trainee significa em treinamento, 

e é um termo de origem inglesa. Trainee é um cargo hierárquico em uma empresa, onde 

geralmente, é a evolução do estágio, é o profissional que está no último ano de faculdade, ou 

recém terminou. 

Na maioria das empresas, o trainee está em treinamento para assumir posteriormente um cargo 

de gerente ou coordenador. Normalmente, o profissional passa por diversos setores da empresa, 

para compreender como funciona por completo, além de passar por todos os tipos de 

treinamentos, cursos, palestras e etc. 

Além do conceito generalista, reproduzido com frequência para definir o estágio: atividade de 

caráter educativo e complementar ao ensino, com a finalidade de integrar o estudante em um 

ambiente profissional, o estágio curricular supervisionado, deve colocar o futuro profissional 

em contato com as diferentes realidades sociais, econômicas e culturais, proporcionando 

vivência e experiências que permitam ao estudante desenvolver uma consciência crítica e a 

capacidade de compreender a realidade e interferir sobre ela.  

Propicia ainda o início de uma rede de relacionamentos profissionais e a confirmação dos 

interesses para determinada área de atuação diante das possibilidades apresentadas pela 

profissão.  

Cada vez mais, o mercado necessita de profissionais competentes, preparados para lidar com 

situações novas e para tomar decisões adequadas, baseadas em conhecimentos técnicos e em 

experiências. 

O trabalho intelectual não se transforma em prática por si só e a prática não substitui o 

conhecimento. Por isso o estágio é importante. Possibilita ao estudante compreender a realidade 

e os processos, identificar problemas e gerar soluções ao relacionar o conteúdo teórico com as 

atividades do dia-a-dia, seja nas atividades de trabalho, de relacionamento humano, ou 

simplesmente como cidadão. 
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Esse é o principal aspecto a ser desenvolvido nos estágios oferecidos pelo setor público. Além 

dos estágios e Programas de Trainee, que são programas que as empresas oferecem, o jovem 

administrador precisa procurar saber sempre mais, ou seja, não basta a pessoa ter somente um 

diploma acadêmico, mas sim, precisa se qualificar fazendo diversos outros cursos, como por 

exemplo, cursos de outros idiomas, cursos de informática, MBA, pós-graduação e etc. Isso faz 

com que a pessoa se torne um profissional qualificado ou com diversas habilidades para se 

destacar no mercado entre outras milhões de pessoas que nele estão. 

 

3.2 - JOVEM ADMINISTRADOR CONTEMPORÂNEO 

Trabalhar com jovens é um desafio constante. Cada geração é fruto da educação que recebeu 

de seus pais e também da interação com o ambiente e a sociedade. Nos últimos anos, o mundo 

vem passando por diversas revoluções, que alteraram profundamente o comportamento das 

pessoas. O surgimento da internet e a revolução digital, por exemplo, trouxeram avanços sem 

precedentes. No mundo do trabalho, isso traz um desafio interessante: começam a chegar ao 

mercado os jovens que cresceram regidos pelos bits e bytes do mundo digital. Chamados de 

geração Y, esses jovens têm menos de 30 anos e possuem características muito próprias - e o 

choque cultural acontece quando passam a ser comandados pelo pessoal de outras gerações. 

 

Mais do que evitar conflitos, ter uma política de recursos humanos que entenda a geração Y 

pode trazer um excelente ganho de produtividade. Moldados pelo imediatismo da internet, a 

geração Y necessita de estímulos para desafiá-la a oferecer o que tem de melhor: a ousadia, a 

criatividade, a facilidade para realizar tarefas múltiplas e o espírito questionador. Algumas 

dessas características, inerentes no espírito dos jovens, foram levadas ao paroxismo pelo mundo 

contemporâneo. De um lado, seus pais, libertários da década de 60, que viveram a utopia do "é 

proibido proibir", estimularam ao máximo o espírito contestador dos jovens. O acesso fácil às 

informações, trazido pela internet, temperou o caldo de cultura. O resultado é que, para extrair 

ao máximo as potencialidades dessa talentosa geração, é necessário abrir-se ao diálogo. Fazê-

los entender é muito mais producente do que simplesmente mandar. Para essa geração, a 

hierarquia não é um argumento-fim. Sem contar a falta de formalidade desses jovens, cuja 

educação sempre privilegiou a individualidade - e suas manifestações. 

 

Outra característica marcante dos jovens da geração Y é a capacidade de realizar diversas 



 

15 

 

tarefas ao mesmo tempo. Não surpreende mais encontrar um deles falando ao celular, digitando 

no MSN e assistindo tevê, enquanto come um sanduíche. Ao mesmo tempo em que isso 

comprova as habilidades multifacetadas necessárias para conseguir equilibrar diversas 

atividades, muitas vezes esse aspecto também vem junto com a dificuldade de esperar a 

concretização de um projeto de longo prazo. A tendência a dispersar a concentração não é algo 

incomum. Para fugir dessa armadilha e buscar a maior produtividade da geração Y, uma das 

alternativas é, por exemplo, dividir um projeto mais longo em etapas mais curtas, com metas e 

prazos predeterminados, cujos resultados podem ser obtidos com maior rapidez. 

 

Com características tão peculiares, principalmente para a geração anterior - que teve de se 

adaptar, à marra, às modernidades tecnológicas, e para quem o mundo digital não é o habitat 

natural, é compreensível que surjam dificuldades na comunicação entre eles. No call center, por 

exemplo, que é provavelmente o setor da economia que mais emprega jovens, esse desafio é 

permanente. Mas, também, muito gratificante, pois essa nova geração induz à renovação e traz 

um espírito de inovação às empresas - e ambas as características são a alma da sobrevivência, 

no longo prazo, de qualquer negócio. As empresas precisam rever seus treinamentos e sistemas 

de mensuração de resultados, para melhor refletir o mundo contemporâneo e os jovens que 

ajudarão a construir o futuro. 

Atualmente muitos jovens que ingressam numa universidade e acreditam que conseguirão uma 

vaga no mercado de trabalho.  

Geração X, Y e Z 

O assunto relacionado ao conflito das gerações existentes tem sido abordado com grande 

freqüência em todo o mundo. No Brasil, talvez com um pequeno atraso, mas também tem se 

preocupado com esta identificação e tentativa de equilíbrio entre as gerações. 

 

A geração X (idades entre 30 e 45 anos) tem enfrentado algumas dificuldades em se adaptar à 

geração Y (idades entre 20 a 30 anos) e vice versa. A geração X é preocupada com o 

conhecimento, experiência e foco. A geração Y tende a fazer várias coisas ao mesmo tempo. 

Em 60 segundos já conseguiram pesquisar na internet, conversar com 10 pessoas 

simultaneamente, mandaram várias mensagens no celular, atenderam o telefone e ficam dando 

palpite sobre a mensagem que o outro colega mandou em um dos 25 e-mails que ele acabou de 

ler.  
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Com a facilidade da experiência e conhecimento, a geração X tem maior facilidade de acesso 

aos postos de trabalho. Mas como toda instituição é orgânica, tende a crescer e se adaptar as 

tendências de mercado e rapidamente absorve a turminha da geração Y. É neste momento que 

começam alguns impasses. Eventualmente a geração X não está preparada para treinar e ser 

substituída futuramente pela geração Y e a geração Y acredita ser mais prática que a geração X 

e que pode ser muito mais ágil. 

 

E a empresa? Fica igual pano em boca de vaca! Se puxar rasga se soltar engole, ou seja, se der 

prioridade para a geração X poderá vir a se estagnar. Se der maior atenção apenas nas sugestões 

e ações da geração Y pode deixar de desenvolver estratégias competitivas importantes para a 

empresa, uma vez que a geração X domina a informação e tem grande experiência. 

 

É necessário então, desenvolver um clima de cooperação organizacional, ou seja, envolver as 

gerações X e Y de forma que uma esteja preparada para respeitar as diferenças existentes e 

aprender uma com a outra pois há muito conhecimento que pode ser trocado entre as duas 

gerações, cada um à sua realidade. O equilíbrio deste relacionamento é imprescindível para o 

sucesso. A geração X ainda tem muito para contribuir e precisará conviver com a geração Y 

por muito tempo. A geração Y vai se adaptar e entender a importância da cultura organizacional 

e comportamento interpessoal e ambas colaborarão para o aumento de seu desenvolvimento. 

No entanto, sempre será necessário a existência do respeito. 

 

E se ambas acreditavam que bastava romper este paradigma e tudo se resolveria, precisam estar 

preparados para os nativos digitais, ou seja, os que nasceram no final dos anos noventa e estão 

hoje com aproximadamente 17 anos. Ainda mais agitados que a geração Y, são impacientes e 

acostumados com a agilidade do mundo virtual, tem muito que aprender sobre pessoas, 

comportamento e análise mas estarão muito melhor conectados com o mundo, do que qualquer 

outro. 

Estes estão literalmente "no outro lado da linha". Amigos virtuais, conversas virtuais... A 

adequação deste novo perfil será muito mais delicado, pois não têm a mesma flexibilidade que 

as demais gerações. Mas, serão imprescindíveis futuramente, pois estes mesmos futuros 
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profissionais, são também o mercado alvo da maioria das empresas e para entender sobre este 

mercado, nada mais adequado que lidar com este perfil, também, dentro de sua instituição. 

Podemos citar também a diferença entre o antigo e o novo administrador: Administrar é um 

processo pelo qual se cria, dirige, mantêm ou controla uma organização e invoca ocupação 

dentro de determinadas áreas funcionais como: marketing, finanças, recursos humanos, 

produção, logística, etc. 

     Algumas das decisões administrativas mais importantes e indispensáveis são: planejamento, 

organização, comando, coordenação e controle. Com o objetivo principal de obter lucro com o 

mínimo de dispêndio e tempo. 

Apesar de ter o mesmo objetivo e interesses há muitas diferenças entre o administrador antigo 

e o atual. O antigo administrador pensava mais em si próprio e nos seus interesses financeiros, 

criando uma forte hierarquia. Além de alimentar uma produção homogênea e padronizada que 

só era aceita pela população da época porque não tinha opções, mas tinham necessidades em 

obter os produtos fabricados. Antigamente as produções eram mais regionais, pois não tinham 

facilidades de transportes por falta da globalização, além de serem mais lentas, pois dependiam 

mais da mão-de-obra humana do que de máquinas. 

     Mas aos poucos foram mudando os conceitos e foram surgindo as transformações sociais e 

intelectuais predominante de época. Cresceu a necessidade de se estudar formas de lidar com 

todos esses recursos que surgiam. 

     Essas mudanças passam por uma série de resistências, provocadas pelo modelo institucional 

de ensino, que limita a iniciativa, a criatividade e o livre arbítrio dentro das empresas. Mudanças 

tão repentinas que vêm ocorrendo dentro e fora das empresas, considerando-se que o perfil do 

''novo administrador" seja um eterno aprendiz, utilizando-se da melhor forma possível, as novas 

tecnologias de informação. 

     Hoje o administrador tem que saber lidar com novos desafios como a globalização, 

descentralização e terceirização para poder se destacar no mercado competitivo, hoje é preciso 

ter uma visão globalizada para atender a um consumidor exigente, até porque atualmente 

existem muitas opções no mercado de consumo. 

     A evolução tecnológica acelerada é outro fator fundamental para a compreensão das 

mudanças que estão ocorrendo. Há uma necessidade muito grande de saber lidar com a 

inovação, em todos os aspectos sabendo identificar oportunidades. 
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Pode se dizer que o antigo administrador não tinha muitas oportunidades e nem processos para 

se preocupar, por isso se preocupava muito com suas metas e sua hierarquia. Hoje em dia o 

cenário é muito diferente o novo administrador tem que saber lidar com várias situações 

diferentes e ao mesmo tempo e tem muitas ferramentas para chegar até seus objetivos. Também 

tem uma preocupação constante com a concorrência e seus colaboradores. 

Um dos maiores desafios do mercado de trabalho atual é entender as motivações e o perfil 

profissional de uma geração jovem que vem ascendendo em várias profissões mas que têm 

valores e objetivos muito peculiares. Formada por pessoas que nasceram entre o início da 

década de 80 e meados da década de 90, a Geração Y hoje é a chave no mercado de trabalho 

do setor de TI. Os “Y” costumam ser definidos como ‘’voláteis’’ por empresas mais 

tradicionais, por que muitos profissionais desta faixa etária procuram mais do que apenas um 

‘’emprego estável’’ para garantir a aposentadoria. 

Cada vez mais empresas estão em busca de formas inovadoras de captar e manter talentos da 

geração Y em seus bancos de currículos. Antes de tudo é preciso conhecer os valores destes 

profissionais, que muitas vezes têm mais motivação pelo desafio apresentado e as 

oportunidades de crescimento futuro, do que somente pela questão financeira. Outros fatores 

que fazem a diferença é um ambiente de trabalho menos formal, que priorize ideias, além da 

meritocracia e incentivo da atualização profissional, através de cursos e capacitações. 

Uma pesquisa realizada pela Amcham (Câmara Americana de Comércio) revela como as 

empresas entendem e ajustam suas políticas de gestão de pessoas para atuar com os jovens da 

geração Y no Brasil. Entre as percepções mais importantes, está a de que estes profissionais 

procuram por empresas que lhes ofereçam jornadas flexíveis, estabilidade e plano de carreira. 

Segundo o levantamento, como estratégia para reter os colaboradores, mais de 40% das 

empresas adotam a flexibilidade de horários e 34,5% criam planos de carreira específicos para 

estes jovens. Para especialistas e empresários, a contratação destes profissionais tende a deixar 

a equipe mais tranquila e confiante, afinal o objetivo claro é cumprir metas e ascender na 

empresa, algo que todo bom profissional almeja.  

Outra pesquisa, realizada pela Robert Half com CFOs (chefes financeiros), constatou que 48% 

dos entrevistados têm dificuldade em atrair estes talentos e que para 55% destes líderes, reter a 

geração Y é a tarefa mais difícil em uma empresa. Com o crescimento da área de tecnologia da 

informação é possível verificar que a maior parte das empresas não consegue preencher suas 

vagas com profissionais devidamente capacitados. Daqui um ano serão mais de 45 mil vagas 
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não preenchidas, o que permite aos profissionais mais facilidade na hora de escolher o local que 

desejam trabalhar. A oportunidade de escolha será bem maior. 

Uma dica importante para os gestores que desejam contratar este tipo de colaborador é sempre 

se mostrar disponível e ficar próximo o bastante para ouví-los, procurando se comunicar 

também por novas tecnologias (mensagens instantâneas, chats etc), além de e-mails e redes 

sociais.  

Outro fator que explica porque faltam candidatos com este perfil no mercado é o grande 

potencial empreendedor dos jovens. Os “Y” é uma geração que tem menos medo de arriscar e 

já pensa em montar um negócio, em transformar uma ideia em realidade. O universo de startups 

é fruto disso. Mas muitas vezes, se um empregador sabe aproveitar o potencial empreendedor 

destes profissionais, ele pode canalizar suas ideias para o ambiente da empresa. Não à toa, 

muitos profissionais da Geração Y já são chefes de equipe, o que permite perceber uma grande 

capacidade e espírito de liderança. Eles têm pressa de chegar ao topo e procuram atender a todas 

as necessidades que a empresa dispõe. Por tais características, muitas vezes ligadas a 

proatividade e estilo de vida foi necessário reestruturar muitos escritórios a fim de adaptar o 

modelo de trabalho. 

Com certeza essa geração é composta por profissionais que vão gerar cada vez mais lucros e 

benefícios para as empresas com uma mentalidade bastante avançada e criativa. Serão 

colaboradores que têm planos de permanecer por muito tempo nas empresas, desde que possam 

exercer suas funções com autonomia, espaço aberto para novas ideias, relação de confiança 

com os chefes e oportunidades de crescimento.  

Como o desenvolvimento da indústria e a crescente separação entre propriedade e 

administração levaram ao aparecimento do administrador, e com o crescimento das empresas 

surgem novos modelos de administrador. Com a constante mudança dos mercados, a crescente 

integração, a diversificação de produtos e serviços, as alianças estratégicas, mudando as formas 

de concorrência, a intensificação do uso das tecnologias, além das novas formas de gestão do 

trabalho das empresas, em uma crise de contexto mundial, são elementos que tornam cada vez 

mais complexa as dinâmicas de se administrar as empresas.  

Em um contexto de crise mundial no qual se pede um profissional que entenda a empresa como 

um todo e está propicio a mudanças. Fresman (1999) afirma que os administradores enfrentam 

o desafio de fazer frente à competição internacional, aumentar a produtividade e tomar decisões 
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que interessem a sociedade. Devem desenvolver seu potencial administrativo através da 

educação formal e da pratica continua.  

No que diz respeito ao administrador Drucker (2006) afirma que o administrador é o elemento 

dinâmico e necessário para qualquer empresa e que em uma economia competitiva é sobre tudo 

a qualidade e o desempenho dos administradores que determinam o sucesso de uma empresa e 

sua sobrevivência. O administrador tem  

três áreas bem distintas: marketing, recursos humanos e finanças, cada uma delas com 

características bem diferentes.  

Chiavenato (2007) afirma que os administradores são criadores de negócios, são focados em 

alcançar previsibilidade de resultados superiores de negócios. Ajudam empresas a crescer até o 

seu potencial máximo. Kanitz (2005) também afirma que está previsto um aumento 

significativo da participação dos administradores na gestão das empresas brasileiras, o que se 

traduzirá em uma fase promissora, reduzindo-se assim, a falência de tantas empresas e o 

crescimento sustentável no mercado de trabalho.  

O bom desempenho de um administrador também depende de sua formação que permite a 

atuação em diversos setores da economia, desde o setor privado, com cargos públicos, passando 

pela indústria ao terceiro setor, o mercado de trabalho para este profissional apresenta 

tendências evolutivas. Drucker (1998) diz que o conhecimento é diferente de todos os outros 

recursos. Torna-se constantemente obsoleto. Assim o conhecimento de hoje é a ignorância de 

amanhã. A economia continuara a ser altamente turbulenta e competitiva propensa a oscilações 

abruptas assim com a natureza.  

Durante sua formação, o administrador estuda as diversas áreas de uma organização, para 

conseguir uma visão completa e abrangente. O profissional contemporâneo deve sempre 

desenvolver um pensamento sistêmico, entendendo a organização como um todo, porém, deve 

também ter conhecimentos específicos, como especializações, o que enriquecerá e muito sua 

atividade.  

Conforme o que diz Saviani (apud GODIM, 2002), o tema educação e trabalho podem ser 

entendidos a partir de duas visões: a de que não há relação entre os dois termos e a de que, ao 

contrário, ela vem se estreitando em decorrência do reconhecimento que a educação, ao 

qualificar os trabalhadores, pode vir a contribuir para o desenvolvimento econômico.  
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O preparo do profissional é fundamental em qualquer momento e não só em momentos de 

crises. Esse preparo passa do conhecimento graduação a especialização. Os administradores são 

profissionais preparados para exercer um papel de liderança e formularem novas diretrizes.  

Segundo Saviani (apud MARCONATO, 2008), precisa-se adotar uma postura de não parar 

mais de aprender e principalmente de forma generalista, pois a tecnologia está nos mostrando 

que a cada dia poderemos assumir mais funções pela facilidade das informações disponíveis 

em todos os setores da vida humana.  

A busca pelo conhecimento ganha evidência e o profissional polivalente ganha espaço dentro 

das organizações. Esta consciência dimensiona o grau de responsabilidade de desenvolver este 

aprendizado que recai sobre o papel do próprio profissional de Administração em abordar meios 

de reciclagem e sobre os cursos de Administração em formar profissionais preparados para se 

sobressaírem frente às tendências da empregabilidade.  

A graduação de administração tem como objetivo, formar profissionais organizacionais que 

atuem na gerência e desenvolvimento das organizações de produtos e serviços. O administrador 

de hoje, porém, deve ser uma pessoa criativa, corajosa e empreendedora. O administrador, 

“Deve ser um cidadão global, visionário, autêntico, corajoso”. (HESSELBEIN, 1996, p.169). 

Já é comumente aceito que para se enquadrar no perfil de profissional que o mercado demanda 

é necessário uma formação bem alicerçada. 

 

3.3- COMO O MERCADO AJUDA O JOVEM A SE DESTACAR? 

Não há uma ajuda diretamente do mercado para o jovem, na verdade, o jovem precisa se ajudar 

para se diferenciar dos outros candidatos. 

Como o desenvolvimento da indústria e a crescente separação entre propriedade e 

administração levaram ao aparecimento do administrador, e com o crescimento das empresas 

surgem novos modelos de administrador. Com a constante mudança dos mercados, a crescente 

integração, a diversificação de produtos e serviços, as alianças estratégicas, mudando as formas 

de concorrência, a intensificação do uso das tecnologias, além das novas formas de gestão do 

trabalho das empresas, em uma crise de contexto mundial, são elementos que tornam cada vez 

mais complexa as dinâmicas de se administrar as empresas.  
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Em um contexto de crise mundial no qual se pede um profissional que entenda a empresa como 

um todo e está propicio a mudanças. Fresman (1999) afirma que os administradores enfrentam 

o desafio de fazer frente à competição internacional, aumentar a produtividade e tomar decisões 

que interessem a sociedade. Devem desenvolver seu potencial administrativo através da 

educação formal e da pratica continua.  

O bom desempenho de um administrador também depende de sua formação que permite a 

atuação em diversos setores da economia, desde o setor privado, com cargos públicos, passando 

pela indústria ao terceiro setor, o mercado de trabalho para este profissional apresenta 

tendências evolutivas. Drucker (1998) diz que o conhecimento é diferente de todos os outros 

recursos. Torna-se constantemente obsoleto. Assim o conhecimento de hoje é a ignorância de 

amanhã. A economia continuara a ser altamente turbulenta e competitiva propensa a oscilações 

abruptas assim com a natureza.  

Durante sua formação, o administrador estuda as diversas áreas de uma organização, para 

conseguir uma visão completa e abrangente. O profissional contemporâneo deve sempre 

desenvolver um pensamento sistêmico, entendendo a organização como um todo, porém, deve 

também ter conhecimentos específicos, como especializações, o que enriquecerá e muito sua 

atividade.  

O preparo do profissional é fundamental em qualquer momento e não só em momentos de 

crises. Esse preparo passa do conhecimento graduação a especialização. Os administradores são 

profissionais preparados para exercer um papel de liderança e formularem novas diretrizes. 

Segundo Saviani (apud MARCONATO, 2008), precisa-se adotar uma postura de não parar 

mais de aprender e principalmente de forma generalista, pois a tecnologia está nos mostrando 

que a cada dia poderemos assumir mais funções pela facilidade das informações disponíveis 

em todos os setores da vida humana.  

A busca pelo conhecimento ganha evidência e o profissional polivalente ganha espaço dentro 

das organizações. Esta consciência dimensiona o grau de responsabilidade de desenvolver este 

aprendizado que recai sobre o papel do próprio profissional de Administração em abordar meios 

de reciclagem e sobre os cursos de Administração em formar profissionais preparados para se 

sobressaírem frente às tendências da empregabilidade.  

A graduação de administração tem como objetivo, formar profissionais organizacionais que 

atuem na gerência e desenvolvimento das organizações de produtos e serviços. O administrador 
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de hoje, porém, deve ser uma pessoa criativa, corajosa e empreendedora. O administrador, 

“Deve ser um cidadão global, visionário, autêntico, corajoso”. (HESSELBEIN, 1996, p.169). 

Já é comumente aceito que para se enquadrar no perfil de profissional que o mercado demanda 

é necessário uma formação bem alicerçada. 
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CONCLUSÃO 

 Podemos concluir que o jovem e o mercado de trabalho têm uma relação direta, cada dia que 

passa mais frequentes e a competição se torna ainda maior entre eles e o resto dos profissionais 

ingressados no mercado. O jovem por sua falta de experiência ainda sofre muita insegurança 

dos contratantes na hora da entrevista, e que em alguns casos eles optam por pegar o profissional 

mais experiente e com mais idade. 

Porém, os jovens tem suas vantagens, além de uma delas ser dita pelo próprio nome (jovem), 

são mais flexíveis que profissionais de outras faixas etárias, na maioria das vezes se adaptam 

melhor a tecnologia. Porém, não basta você obter apenas um diploma acadêmico e esperar que 

uma grande empresa te contrate, pra isso o profissional deve obter diversos recursos, entre eles, 

cursos de idiomas, informáticas entre outros. 

O Jovem Administrador ainda tem o privilégio de poder usar o estágio que grande maioria das 

empresas oferecem exclusivamente para os universitários com a finalidade de passar 

experiência profissional num ambiente organizacional. Há também o programa de Trainee que 

é um processo seletivo que as grandes empresas fazem para contratar jovem profissionais para 

trabalhar. 

Entre muitos jovens, há aqueles que sofrem mais dificuldade que o normal por causa da 

discriminação, entre eles mulheres, negros, homossexuais e idosos na maioria das vezes, mas 

que com o passar do tempo este vem diminuindo vagarosamente, fazendo com que todos 

tenham o mesmo tratamento. 
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INTRODUÇÃO 

Doenças psicossomáticas são doenças físicas ou não que possuem origem no psicológico da 

pessoa. Devido a este fato, a maioria das pessoas não a conhece, e acabam por achar que podem 

ser tratadas como qualquer outro tipo de doença. 

O tema foi escolhido por abordar de algo muito importante e muito presente na nossa sociedade, 

mas que infelizmente muitas pessoas nem sabem da existência ou apenas ignoram os fatos. 

Como vivemos em um mundo onde as pessoas vivem estressadas, seja no ambiente de trabalho 

ou no familiar, a tendência é que cada vez mais teremos pessoas desenvolvendo somatização.   

O trabalho irá tratar de assuntos muito interessantes e importantes, como por exemplo, o 

conceito de doenças psicossomáticas, como a sociedade é afetada, exemplos, tratamento, entre 

outros. Como são muitos os motivos que levam uma pessoa a desenvolver, o trabalho dará um 

enfoque no ambiente profissional, que atualmente é um dos fatores mais desgastante para os 

brasileiros. Porém, outras causas também serão tratadas. 

Por último, o trabalho traz uma entrevista de um especialista no assunto, além de uma 

reportagem. Caso as pessoas se informem sobre o assunto, a sociedade tende a ganhar cada vez 

mais, pois dessa forma, as doenças psicossomáticas poderiam ser evitadas em certos casos.  
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CAPÍTULO I – DOENÇAS PSICOSSOMÁTICAS  

 

1.0 O QUE SÃO DOENÇAS PSICOSSOMÁTICAS? 

A palavra ‘psicossomática’ é um termo tirado de psique (mente, processos mentais e atividades 

emocionais) e somático (soma, significando alguma coisa distinta da mente). Isso significa uma 

reação de tensão, uma resposta para as circunstancias que são percebidas e sentidas pelas  

pessoas como algo ameaçador. 

Doenças psicossomáticas acontecem quando uma doença física ou não, tem seu princípio na 

mente.  É uma manifestação orgânica, mas que é provocada por problemas emocionais, como 

por exemplo, a tensão nervosa e a depressão. 

A cada dia surgem mais evidências de que corpo e alma possuem uma ligação direta, ou seja, 

aquilo que afeta um, acaba afetando o outro também. Um exemplo disso é que quando o corpo 

está extremamente sobrecarregado, ele acaba por colocar para fora as emoções através de um 

resfriado, ou de uma diarréia, herpes, enxaqueca, por exemplo. 

Elas podem se manifestar em diversos sistemas do corpo humano, como por exemplo: 

gastrointestinal, respiratório, cardiovascular, dermatológico, endócrino e metabólico, nervoso, 

entre outros. Cada um desses sistemas pode acabar por desenvolver um diferente tipo de doença 

psicossomática. 

Por se tratar de uma manifestação orgânica, é bastante comum que o paciente enfrente 

dificuldade no diagnóstico, e até um possível insucesso no tratamento que o médico 

recomendar. Muitas vezes, ocorre que a pessoa visita vários médicos especialistas em busca de 

uma resposta ou cura, e não encontra uma resposta certa ou concreta. 

Para que uma doença seja considerada como psicossomática, é necessário entender que a causa 

principal dessa manifestação física no corpo, está dentro do emocional/psicológico da pessoa. 

Dessa maneira, está diretamente interligada à mente e aos sentimentos dela. 

Os motivos para que as doenças psicossomáticas se desenvolvam são diversos. Um deles, muito 

presente na nossa sociedade é o ambiente de trabalho. Muitas pessoas vivem em um ambiente 

extremamente desgastante, o qual acaba por interferir de forma negativa no psicológico da 

pessoa. Esse ambiente pode ser devido a diversos motivos, como por exemplo: altas cargas 

horárias, má convivência, ambiente não agradável de conviver, entre outros. Dessa maneira, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicossom%C3%A1tica
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muitas pessoas acabam por levar pra vida pessoal o que era para ser restrito apenas ao 

profissional.  

Todas as emoções que afetam o indivíduo no trabalho e que podem acabar gerando doenças, 

são definidas como doenças psicossomáticas. Alguns autores que observaram as respostas 

psicossomáticas na empresa afirmaram que essas doenças representam um mecanismo 

defensivo no qual o trabalhador converte o problema psicológico em algo fisiológico. Quando 

falamos em psicossomática, estamos fazendo referencias a sintomas, doenças, queixas físicas 

ligadas ao psico. 

A insatisfação em relação ao ambiente profissional, isto é, a vida profissional gera um impacto, 

antes de tudo, mental, podendo levar ao desenvolvimento desse tipo de doença.  As 

somatizações podem ser definidas de varias maneiras, porém, uma que representa bastante a 

situação é: processo através do qual os conflitos profundos gerados no psíquico da pessoa, que 

não são resolvidos satisfatoriamente, usam sintomas corporais para se aliviar, acabando por 

gerar transtornos manifestados no corpo. 

As respostas psicossomáticas acontecem porque a pessoa foge para tentar  evitar a ansiedade, 

ou seja, a tensão é aliviada ao ser canalizada pelo sistema nervoso automático para os órgãos 

do corpo, e assim, causa os sintomas de mau funcionamento no organismo. A doença 

psicossomática ocorre em uma fase de crise na vida do indivíduo, ou seja, aparece quando o 

indivíduo está estressado, e desaparece quando a situação melhora, ou quando o individuo 

aprende a se adaptar com a situação de tensão. Pode-se atribuir ao sintoma psicossomático à 

manifestação de algo que está escondido, ou que muitas vezes é até desconhecido, e deve ser 

tratado não como um fato isolado no organismo, mas como resultado de um processo 

vivenciado pelo individuo. 

Na maioria das vezes, é aconselhável que o paciente procure um atendimento psicológico 

associado, para que assim possa ter um tratamento eficiente, e volte a viver uma vida normal. 

 

 1.1 – IMPORTÂNCIA DAS DOENÇAS PSICOSSOMÁTICAS 

A importância da abordagem desse tipo de doença também se deve ao fato romper uma possível 

evolução crônica do problema, que limita progressivamente a vida social e emocional da 

pessoa. Isso significa, que caso não seja tratada, pode acabar por desencadear reações mais 

graves. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Emocional
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Além disso, apesar das doenças psicossomáticas serem bastante frequente em nossa sociedade, 

muitas pessoas não tem conhecimento delas, e acabam indo em busca de tratamentos 

inadequados. Sendo assim, caso as pessoas tivessem maiores informações, muitas dessas 

doenças poderiam ser tratadas no estágio inicial ou muitas pessoas poderiam acabar até por 

evitá-las.  

 

Segue abaixo um esquema a respeito das doenças psicossomáticas.  

 

Em 

relação ao ambiente de trabalho, caso ele seja desgastante não prejudica somente a saúde, mas 

também o desempenho dos trabalhadores. Nos Estados Unidos e na Europa, o stress já 

representa uma das principais causada de incapacitação para o trabalho. Para uma empresa, isso 

é extramente prejudicial, já que elas dependem diretamente da força de trabalho dos 

funcionários, e, caso isso não aconteça, o desempenho da empresa certamente cairá, fazendo 

com que não se alcance os resultados esperados. 

Para solucionar esse problema, muitas empresas possuem programas motivacionais.  

Nessa imagem, o Doutor Roberto GIraldo, médico infecto-imunolugista e psicossomaticista e 

autor de vários livros comprova que o estado emocional é capaz de alterar o corpo fisicamente. 

Na primeira imagem, o glóbulos vermelhos estão normais, já na segunda os glóbulos Brancos 
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estão paralisados devido ao estado mental/emocional do paciente. E por último, existe um 

coágulo formado pela acidez no sangue, que ocorreu devido ao estado emocional do paciente 

(já que os glóbulos vermelhos estão paralisados). 

 

 

 

1.2 EXEMPLOS DE DOENÇAS PSICOSSOMÁTICAS 

São muitas as doenças psicossomáticas. Alguns exemplos delas são: 

 

 Pele: irritação, alergias, coceiras, vermelhidão. 

 Estômago: má digestão, enjoos, vômitos, azia. 

 Intestino: diarreia. 

 Garganta: irritação, tosse, dificuldade para respirar, dor e inflamação. 

 Sistema Imunológico: gripe e herpes. 

 Cabeça: dores, enxaqueca. 

 Distúrbios cardiovasculares: Prolápso de Válcula Mitral, doença coronariana, infarto do 

miocárdio e hipertensão. 



 

8 

 

 Distúrbios Respiratórios: Síndrome de Hiperventilação (respiração aumentada para 

além daquela necessária para manter os gases sanguíneos dentro da variação normal), 

asma (constrição dos brônquios). 

 Distúrbios imunológicos: distúrbios alérgicos, câncer, distúrbios autoimunes. 

 Distúrbios Gastrintestinais: (Um dos locais mais comuns de sintomas psicossomáticos): 

Síndrome do colo irritável, Doença péptica ulcerosa (ulcera no estomago ou duodeno), 

doença de Crolm, colite ulcerativa. 

 Distúrbios Cutâneos: Prurido (coceira), Psoriase (dermatite crônica, lesões 

avermelhadas, aparência prateada e escamosa), Hiperidrose (sudorese excessiva). 

 Distúrbios Endócrinos: - Do Pâncreas (Hipoglicemia/Diabetes Mellitus), Tireoideanos 

(Hipertireoidismo/hipotireoidismo) e Paratireoideanos 

(Hiperparatireoidismo/hipoparatireoidismo). 

 Dores Crônicas  

 

Algumas características de personalidades fazem com que as pessoas fiquem sujeitas as 

doenças psicossomáticas, como por exemplo:   

 

 Diabetes: Pessoas com essa doença apresentam longas história de mal-estar, cansaço, 

moleza; 

 Câncer: Pacientes com essa doença, tem história de desespero, falta de esperança ou 

possibilidade de conseguir qualquer coisa na vida. São pessoas que não conseguem ver 

o verdadeiro sentido da vida. 

 Enfarte: A vítima típica de enfarte não aceita ajuda de ninguém, apesar de 

sobrecarregado de trabalho duro e responsabilidades aumentadas. 

 Constipação Crônica: Tem a função psicológica de expressar sentimento de resistência 

e negativismo diante de um mundo que lhes parece hostil e desprovido de afeto. 
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CAPÍTULO II – DOENÇAS PSICOSSOMÁTICAS E A 

SOCIEDADE  

 

2.0 COMO A SOCIEDADE É AFETADA? 

Para iniciar o tema de como a sociedade é afetada pelas doenças psicossomáticas, é interessante 

ler essa reportagem que traz este tema, e é de extrema importância para os dias atuais.  

 

Estado de São Paulo – ESTADÃO. 

A dor e a performance 

As taxas de suicídio se incrementam num contexto marcado pela incerteza e perplexidade, e os 

mais expostos são os jovens que, tendo de construir seu percurso em espaços de alta 

competitividade, infelizmente sucumbem 

14 de setembro de 2013 | 13h 11 

Joel Birman - O Estado de S. Paulo 

A intenção deste artigo é a de colocar em pauta um conjunto de questões em decorrência do 

suicídio do músico Champignon, da banda Charlie Brown Jr., em seguida à morte por 

overdose do seu colega Chorão. A esse cenário trágico deve-se acrescentar o suicídio há 

alguns meses, por enforcamento, do músico Peu de Souza. A história de suicídio de 

Champignon se complica, já que esse músico, que substituiu o colega morto, foi 

seguidamente hostilizado por fãs da banda como traidor por ocupar sua posição em uma 

nova banda. Nessa medida, a tragédia em questão se situa numa linha tênue entre a dor pela 

perda do amigo e as múltiplas agressões verbais sofridas da parte de seus fãs. Isso porque 

tais agressões, nessas circunstâncias, tiveram possivelmente o efeito de incrementar a culpa 

que se coloca para qualquer sujeito na experiência do luto. 

Um primeiro comentário sobre isso é que, paralelamente, no Rio de Janeiro, nos últimos 

meses alguns jovens de classe média alta se suicidaram de forma violenta e inesperada, 

causando uma grande comoção entre amigos e familiares. Da mesma forma como 

Champignon se suicidou abruptamente após um jantar afável com a mulher grávida e 

amigos, histórias parecidas ocorreram nos suicídios dos cariocas. 
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Portanto, a primeira questão que se impõe é por que tantos suicídios acontecem com jovens 

bem-sucedidos na atualidade. Isso não quer dizer, evidentemente, que não ocorram 

suicídios como esses em faixas etárias outras. Porém, o fato de ocorrerem com jovens tem 

a potência de nos consternar particularmente, pois se trata de pessoas que tinham uma vida 

pela frente e muitas possibilidades de resolução dos impasses existenciais que se colocam 

para todos nós. Por que então esses jovens são lançados abruptamente para o gesto fatal 

contra si mesmos, sem reconhecerem os horizontes que ainda existiam para eles? 

Para responder a isso, é necessário o reconhecimento de que se trata de um fenômeno 

complexo, que exige uma reflexão que lance mão de um conjunto de saberes, para que não 

se caia numa banalização psicologista e psicopatológica desse acontecimento limite. Com 

efeito, é preciso aludir não apenas à teologia e à política, como também ao arsenal das 

ciências humanas. 

Como se sabe, os suicídios não são geralmente divulgados pela mídia. Existe uma interdição 

em relação a isso, pois se supõe que as narrativas de suicídios possam gerar outros, numa 

espécie de reação em cadeia. Além disso, essa interdição visa a proteger os familiares dos 

suicidas, em decorrência do estigma presente nesse tipo de ato fatal. 

Contudo, não se pode esquecer que o suicídio é um ato proibido por uma longa tradição 

religiosa no Ocidente, pois, se Deus nos concedeu a vida, só ele teria o poder de retirá-la. 

O que implica dizer que, nessa tradição, o indivíduo não teria a liberdade de decidir sobre 

a própria vida/morte, de forma que se impõe a ele ter que suportar as angústias da existência, 

inventando formas de lidar com elas. 

Esse imperativo religioso foi refundado com a constituição da sociedade moderna, de 

acordo com Foucault em Vigiar e Punir. Segundo ele, a modernidade se forjou pelo 

imperativo de promover a vida e afastar a sedução da morte, na medida em que a vida se 

transformou no campo fundamental para o exercício do poder. Com efeito, se pelo poder 

disciplinar e pelo biopoder a vida é promovida e a morte apenas acontece quando se torna 

inevitável, no poder soberano pré-moderno o soberano fazia morrer e deixava viver. Foi em 

decorrência disso que a modernidade foi marcada por uma intensa e disseminada 

medicalização do espaço social, na medida em que a saúde foi transformada num dos 

indicadores fundamentais da qualidade de vida da população e da riqueza do Estado-nação. 
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Daí porque a eutanásia foi proibida em nossa tradição, interdição essa que se mantém ainda 

hoje, não obstante as múltiplas reações provocadas face a isso na atualidade, em decorrência 

dos sofrimentos de doentes terminais. 

Como se pode reconhecer, a interdição do suicídio conjuga intimamente uma dimensão 

religiosa com uma dimensão política, de forma que a vida seria regulada pelo poder de Deus 

e do Estado. Não é, pois, espantoso que o suicídio seja objeto de estigma, provocando horror 

na população em geral e nos familiares e amigos dos suicidas. No que concerne a isso, é 

preciso reconhecer que se a perda de alguém que nos é próximo, seja amigo ou familiar, 

nos é sempre dolorosa, a morte por suicídio é trágica. Com efeito, para esses casos a 

pergunta que sempre se impõe é se não poderíamos ter impedido o desfecho trágico, se não 

ficamos cegos e surdos aos múltiplos sinais enviados pelo sujeito. Portanto, a culpa é 

inevitável entre aqueles que foram próximos dos sujeitos que se mataram, culpa essa que 

vai marcar suas vidas. Enfim, se os suicidas tiveram que fazer a transgressão limite para 

realizarem seu ato fatal, pelos interditos religiosos e políticos que delineiam o campo dessa 

experiência, os familiares e amigos se sentem igualmente responsabilizados por não terem 

impedido o desfecho. 

É inegável que na nossa tradição o ato suicida implica uma situação limite para o sujeito, 

que se reconhece encontrar num beco sem saída para realizar tal ato. O que implica dizer 

que, para perpetrar tal transgressão, o sujeito atravessa uma profunda experiência de 

angústia indizível. Porém, pode-se dizer também que essa experiência se conjuga com o 

estatuto do individualismo moderno, na medida em que o sujeito aqui em causa não se 

inscreve numa totalidade social que o subsuma, como ocorria nas sociedades pré-modernas. 

Nessas, a morte e mesmo o suicídio se inscrevem numa gramática coletiva, ganhando assim 

foros de heroísmo e grandiosidade, sendo o ato de tais personagens marcados pela coragem 

e pelos valores éticos superiores. Não é isso que ainda vemos e podemos constatar em 

diversas culturas asiáticas e árabes, onde os homens-bomba e os camicases se transformam 

em heróis de suas comunidades, louvados pela coragem e pelos valores fundamentais que 

os impulsionaram para a morte. 

Foi na tradição individualista moderna que o suicídio se transformou num ato maldito. Em 

decorrência disso, a figura do suicida se transformou na figura do anti-herói e mesmo do 

covarde, isto é, daquele que não teve coragem para suportar os obstáculos que a vida lhe 
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impôs. Por isso mesmo, nessa configuração antropológica o ato suicida foi transformado 

num sintoma grave de perturbação psíquica, associado principalmente à experiência da 

melancolia, mas podendo também ser inserido em outras psicoses. 

Em sua leitura do sujeito moderno, Freud procurou pensar a melancolia e o suicídio a partir 

da experiência do luto. Vale dizer, em face da perda de um objeto amado ou de um ideal, o 

sujeito vive uma experiência de luto, numa espécie de confrontação ética com a figura do 

morto, num acerto de contas com suas memórias face ao objeto perdido. Dessa maneira, a 

melancolia seria uma impossibilidade para o sujeito de aceitar a perda do objeto de amor e 

dele se separar, de forma a ficar identificado com a figura do morto. Enfim, o ato suicida 

poderia ser então um ato fatal do sujeito para arrancar de si o objeto que se perdeu, ou então 

continuar a ele ligado para sempre pela morte. 

Contudo, toda essa discussão na atualidade assume novos aspectos cruciais, considerando-

se as condições psíquicas do sujeito na contemporaneidade. Assim, face à feroz competição 

generalizada que existe hoje no contexto social do neoliberalismo, em que a performance 

se colocou como um imperativo fundamental, a promoção de si mesmo se impôs como uma 

marca indiscutível da subjetividade contemporânea. Superar os adversários se transformou 

numa moral disseminada, implicando uma aceleração das formas de viver que são correlatas 

da aceleração do tempo que se impõe no fluxo das mercadorias e das informações em escala 

global. Nesse contexto, cada indivíduo se transformou numa microempresa para promoção 

de si mesmo e da venda de seus produtos, sejam esses materiais ou imateriais, numa 

multiplicação assintótica de suas performances. 

 

Não é por acaso que o consumo de drogas, sejam essas lícitas ou ilícitas, se transformou 

numa forma de vida. Com efeito, por esse consumo os indivíduos procuram promover sua 

performance para estar à altura da competição frenética existente no espaço social. Face a 

esse excesso intensivo, o sujeito fica turbinado, mas, em contrapartida, nem sempre dispõe 

de instrumentos simbólicos para lidar com isso. Os efeitos disso são múltiplos, nas 

tentativas dos sujeitos de lidarem com tais excessos. Se esses forem descarregados sobre o 

corpo podemos reconhecer a origem das múltiplas doenças psicossomáticas na atualidade, 

assim como da síndrome do pânico. Contudo, se forem descarregadas para o exterior 
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teremos uma chave para a compreensão da multiplicação da violência e da crueldade na 

atualidade, assim como para a disseminação das adicções no contemporâneo, que se 

realizam com diversos objetos, num eixo que se polariza entre a comida e as drogas. Além 

disso, esse excesso intensivo pode se fazer presente como um corpo estranho para o sujeito, 

que perde assim suas referências identificatórias, sendo lançado em situações melancólicas. 

Assim, pode-se depreender facilmente dessa cartografia como a morte nos assalta como 

possibilidade, de múltiplas maneiras. Isso porque o excesso como dor não pode ser 

transformado e metabolizado como sofrimento, pela fragilidade dos operadores simbólicos 

de que o sujeito dispõe. Com isso, o desamparo que é constitutivo do sujeito, segundo Freud, 

se transforma em desalento, pois num espaço social permeado pela competição generalizada 

o sujeito não pode mais contar com o outro como amigo e aliado. 

Não é espantoso que as taxas de suicídio se incrementem nesse contexto, marcado pela 

incerteza e perplexidade. Além disso, não é inesperado que os jovens estejam mais expostos 

a esses processos, pois tendo que construir seus percursos no espaço de alta 

competitividade, muitos deles infelizmente sucumbem. 

JOEL BIRMAN É PSICANALISTA, PROFESSOR TITULAR DO INSTITUTO DE 

PSICOLOGIA DA UFRJ E PROFESSOR ADJUNTO DO INSTITUTO DE MEDICINA 

SOCIAL DA UERJ 

Apesar desta reportagem não abordar diretamente o tema ‘’Doenças Psicossomáticas’’, ela traz 

um ponto bastante interessante, que é o poder do psicológico afetar a vida das pessoas. O 

Suicídio passou a ser uma prática mais comum do que deveria, ou seja, muitas pessoas estão se 

matando devido a fatores internos ou externos. As doenças psicossomáticas pode ser um dos 

fatores internos que afeta a sociedade. Logo, através disso, conclui-se que quando em níveis 

extremos, elas podem ter consequências mais graves, e, o suicídio é um exemplo disso. 

Cada vez mais nossa sociedade encontra-se afetada por problemas psicológicos. Se continuar 

assim, a tendência é piorar, por isso, é muito importante sempre estar pensando no bem estar 

das pessoas.  
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2.1 O QUE LEVA AS PESSOAS DESENVOLVEREM DOENÇAS 

PSICOSSOMÁTICAS 

São diversos motivos que levam as pessoas a desenvolverem esse tipo de doença. Essa é uma 

reportagem bastante interessante, pois ela traz os diversos possíveis fatores causadores da 

doença psicossomática e o que leva as pessoas a desenvolverem. Além disso, a opinião de um 

especialista na área é relevante, pois ele tem uma visão muito ampla e diferenciada a respeito 

do assunto.  

O entrevistado não cita diretamente o ambiente de trabalho como causador de doenças 

psicossomáticas, porém ele traz outros fatores que são muito importantes e valem a pena ser 

vistos, como por exemplo, a história de vida de uma pessoa. Vale muito a pena também entender 

a respeito deste fator condicional. 

Manuel João Rodrigues Quartilho é psiquiatra no Hospital da Universidade de Coimbra e 

Professor Auxiliar da Faculdade de Medicina. Fez dois estágios académicos, nos 

Departamentos de Medicina Social e Antropologia da Universidade de Harvard, e no 

Departamento de Psiquiatria Social e Transcultural da Universidade McGill. Obteve uma 

Menção Honrosa do Prémio Bial, em 1998, com o trabalho “ Somatização: conceitos, avaliação 

e tratamento.” 

 

Q: Como conceptualiza actualmente a Psicossomática? 

A Psicossomática é um termo com uma longa história na Medicina. Talvez seja bom 

situar o início do termo nos anos 60, já que foi mais ou menos nesta altura que se 

começou a falar das chamadas doenças psicossomáticas. O que se pensava na altura 

era que essas doenças resultavam de um conflito psicológico mal resolvido. A 

expressão doença psicossomática tinha uma conotação psicodinâmica, 

psicanalítica, pensando-se, portanto, que havia um conflito inconsciente. Hoje em 

dia, não se pensa que haja propriamente doenças psicossomáticas. O que se 

considera actualmente é que todas as doenças, de uma maneira geral, estão sujeitas 

à influência positiva ou negativa de factores psicológicos e, portanto, em vez de 

falarmos de doenças psicossomáticas, falamos de processos psicossomáticos. 
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 Q: Qual considera ser a importância da Psicossomática nos dias de hoje? 

A Psicossomática é uma das minhas áreas de interesse. Acho que esta área é muito 

importante, na medida em que faço parte da consulta de Medicina Psicossomática 

dos Hospitais da Universidade de Coimbra. Esta consulta começou em Janeiro de 

2001 e recebemos sobretudo pessoas que se apresentam com queixas físicas 

funcionais, ou seja, com sintomas físicos que não têm tradução complementar (os 

exames complementares de diagnóstico são normais e, no entanto, as pessoas 

continuam a queixar-se com sintomas físicos). Trata-se de casos de somatização 

onde os sintomas físicos estão sempre relacionados com factores de natureza 

psicológica, social, cultural, interpessoal, contrariando um pouco a tendência 

biomédica para explorar até ao tutano as queixas do doente, virando-o de pernas 

para o ar à procura de uma anomalia biológica qualquer. Na maior parte dos casos, 

esta anomalia não é encontrada, sendo, portanto, preferível olhar noutra direcção. 

Às vezes, trata-se somente de procurar o sítio onde as coisas estão. Quando falamos 

com doentes com sintomas somáticos funcionais, procuramos no organismo da 

pessoa e não encontramos nada. Contudo, se procurarmos na vida, na trajectória 

biográfica, nos contextos profissional e familiar, encontramos normalmente muita 

coisa que nos ajuda a compreender melhor o que se passa. 

            É claro que a Psicossomática é importante, não só nestes casos de 

somatização, mas também noutros, noutras enfermarias onde as pessoas se 

apresentam com patologia orgânica e, associadamente, têm problemas de natureza 

psicológica (depressões, preocupações de natureza hipocondríaca, etc.). É, então, a 

Psicossomática que faz a ligação entre o que é orgânico e o que é psicológico, social 

ou interpessoal, constituindo-se, portanto, como fundamental na clínica, 

independentemente da especialidade. 
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Q: Em que medida a Psicossomática está presente na sua prática clínica? 

Na consulta de Medicina Psicossomática estamos em estreita ligação com o Serviço 

de Medicina 3 – Reumatologia – e vemos sobretudo doentes com diagnóstico de 

Fibromialgia e Síndrome de Fadiga Crónica. O estatuto nosológico destas duas 

doenças é controverso, mas é possível que sejam as duas faces da mesma moeda. De 

facto, as pessoas que apresentam o Síndrome de Fadiga Crónica, isto é, que indicam 

o cansaço como sua principal queixa clínica, são pessoas que têm muitas vezes dores 

generalizadas e preenchem os critérios diagnóstico da Fibromialgia. Pelo contrário, 

as pessoas que têm Fibromialgia apresentam também um cansaço persistente, 

nervoso, com duração superior a seis meses, satisfazendo os critérios da Fadiga 

Crónica. Do ponto de vista biológico, existem várias teorias, mas nenhuma delas é 

universal ou consensual. Por isso, habituamo-nos a pensar quer a Fibromialgia quer 

a Fadiga Crónica como síndromes somáticos funcionais que pertencem ao espectro 

da somatização há pouco referido. São quadros clínicos controversos, que 

provavelmente já existiam há 100 ou 200 anos com outros nomes, e para os quais 

não encontramos ainda uma anomalia complementar que os explique do ponto de 

vista clínico. 

            Por outro lado, há os tais factores de natureza psicológica, social e até 

biográfica, que muitas vezes podemos situar na infância e no processo de 

desenvolvimento, que ajudam a compreender porque é que as pessoas chegam a um 

ponto em que se justifica o diagnóstico de Fibromialgia ou de Fadiga Crónica. 

  

Q: Poderá então ter a ver com a história de vida… 

            Muitas vezes! Poderá ter a ver com episódios de vitimização na infância e/ou 

adolescência (por exemplo, maus tratos, situações de abuso, perda, negligência 

afectiva, maus cuidados parentais, ambiente familiar caótico…) que se encontram 

frequentemente, sendo fácil estabelecer a relação entre antecedentes biográficos e 

os diagnósticos posteriores. Contudo, esta não é uma relação de causa-efeito. O que 
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observa na literatura e na clínica é que estes aspectos aparecem associados por um 

mecanismo que não é absolutamente consensual, nem claro, nem muito simples de 

explicar. 

 

Q: Para além da consulta de Medicina Psicossomática a funcionar nos Hospitais 

da Universidade de Coimbra, tem conhecimento de algum outro sítio do país 

onde essa consulta funcione? 

            Não conheço exactamente o que se passa nos outros hospitais, mas penso 

que há departamentos de Psiquiatria de consulta-ligação. Esses departamentos 

habitualmente permitem um trabalho conjunto entre as enfermarias de Psiquiatria e 

as restantes enfermarias do hospital geral. Acredito que noutros hospitais, em 

Lisboa ou Porto, haja departamentos de Psiquiatria consulta-ligação, uma vez que 

há profissionais que se interessam e dedicam a essa sub especialidade da 

Psiquiatria, como alguns consideram. 

  

 

Q: Considera que a abordagem psicossomática está presente no sistema 

nacional de saúde? 

            A ideia que eu tenho é que os psiquiatras estão em posição privilegiada para 

valorizar essa abordagem. No entanto, os psiquiatras têm um estatuto um pouco 

marginal no âmbito das disciplinas médicas, sendo a Psiquiatria considerada mais 

ou menos obscura, clandestina… Daí que a focagem psicossomática que os 

psiquiatras fazem não tenha muito peso no âmbito da teoria e da prática da Medicina 

no nosso país. É preciso credibilizar a prática da Psiquiatria e convencer as pessoas 

de que a Psicossomática é importante em termos de saúde pública. A somatização é 

um enorme problema de saúde pública. Se pensarmos, por exemplo, no número de 

pessoas que todos os dias fazem exames complementares sem que os respectivos 
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resultados revelem qualquer doença, na quantidade de pessoas que todos os dias 

vão a consultas no médico de família, no hospital geral, chegamos imediatamente à 

conclusão que a somatização é um problema de saúde pública. De facto, além dos 

custos públicos que todo este processo acarreta, há que ter em conta o sofrimento 

individual e o impacto em todas as esferas da vida do sujeito. 

  

Q: Segundo o seu ponto de vista, é pertinente a divisão em escolas 

psicossomáticas e não psicossomáticas? 

            Se considerarmos a Psicossomática no contexto da teoria Psicanalítica, faz 

sentido. Há pouco falámos nas doenças psicossomáticas e há muitos autores que 

continuam a falar de Psicossomática, valorizando este conceito em termos 

psicodinâmicos e enfatizando os conflitos psicológicos inconscientes. 

            No entanto, a Psicossomática, na minha perspectiva, não é isso. A 

Psicossomática é a visão holista, é a visão do doente no seu todo, no seu contexto, 

nas suas diversas dimensões. Dado isto, a Psicossomática pode confundir-se com 

uma atitude, vendo o doente não só do ponto de vista biológico, mas também através 

das histórias clínica e de vida, das informações dos familiares, das aspirações que 

ficaram frustradas, do impacto que essas frustrações tiveram na sua vida… 

  

Q: Considera que existe uma lacuna na formação dos psiquiatras e dos técnicos 

de saúde em geral nesta área? 

            Sim, sim, penso que sim. Acho que esta atitude psicossomática nos faz falta 

na teoria e na prática clínica. Apesar de se citar constantemente o modelo 

biopsicossocial, o importante mesmo é tentar compreender a interacção entre as 

diferentes dimensões (biológico, psicológico, social…), de modo a, com esse 

entendimento e essa compreensão globais, ajudar da melhor forma o doente. É claro 

que muitas vezes isso não é fácil na prática, já que o modelo biopsicossocial é difícil 
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de aplicar à cabeceira. Mas, é mais uma vez uma questão de atitude, de saber que é 

importante valorizar uns e outros aspectos. 

 

Q: Ao lermos o último livro que editou – Cultura, Medicina e Psiquiatria (2001) 

–, pareceu-nos que este é, de certa forma, uma alternativa ou mesmo um desafio 

ao modelo biomédico tradicional, uma vez que apresenta uma visão holística do 

ser humano. É assim? 

            Falo no modelo biopsicossocial como uma espécie de amuleto teórico, a que 

todos os profissionais recorrem para justificar a sua prática. Contudo, dada a 

dificuldade da sua aplicação prática, podemos tomá-lo como uma atitude, como um 

instrumento teórico e conceptual que nos ajuda a ver o doente no seu contexto. Os 

protestos contra a biomedicina resultam do facto desta privilegiar sistematicamente 

os factores biológicos, sacrificando os aspectos que, por vezes nos ajudam melhor a 

compreender o que se passa com o doente. Em algumas ocasiões, o que torna as 

coisas difíceis é o facto do próprio doente também valorizar os aspectos biológicos. 

A pessoa que vai ao médico, na maior parte das vezes, quer fazer um exame, procura 

um qualquer medicamento. 

   

Q: Poderia comentar a seguinte frase citada nesse mesmo livro: “A pobreza é 

um importante factor de risco para o stress, para o suicídio, para a desintegração 

das famílias e para o abuso de substâncias.”? 

            A Medicina é algo demasiado sério para ser entendida apenas pelos médicos. 

Há muitas vantagens no diálogo interdisciplinar: temos muito a aprender com os 

sociólogos, com os antropólogos… Quando se lida com a saúde e com a doença das 

pessoas temos que saber muito mais que Medicina, ainda que os conhecimentos 

médicos sejam absolutamente imprescindíveis. Deste modo, a Sociologia, na questão 

da pobreza e das desigualdades, a Antropologia, no que tem a ver com as variações 

culturais de crenças, sintomas, comportamentos de procura de ajuda são acréscimos 



 

20 

 

preciosos, permitindo uma visão mais global do comportamento da pessoa. A 

Medicina que lida com o sofrimento humano deve espreitar o que acontece à escala 

global. 

  

Q: A que níveis é possível intervir socialmente? 

            Muitas vezes, e de acordo com um ditado antigo, temos que saber o que é 

que podemos fazer, o que é que não podemos fazer e a diferença entre as duas coisas. 

Muitas vezes não podemos fazer nada, noutras podemos impedir que a situação se 

agrave, noutras podemos pedir ajuda a alguém que esteja no terreno e possa intervir 

do ponto de vista social (técnicos de serviço social, por exemplo). 

  

Q: No seu entender, O Erro de Descartes foi a separação entre o corpo e a mente 

como António Damásio defende? 

            A grande dificuldade é fazer a ponte perfeita entre aquilo que é a emoção e 

aquilo que é a razão. Há uma certa tendência em separar as coisas, em dizer que 

uma antecede a outra. Mas a nossa vida é razão, a nossa vida é emoção e é difícil 

definir a natureza da interacção entre ambas. 

  

Q: Será correcto assumir que as pessoas que não desenvolvem ou não possuem 

mecanismos decoping para enfrentar determinados acontecimentos de vida 

percepcionados como stressantes, são mais susceptíveis de desenvolver 

determinado tipo de patologias? 

            Claro que há pessoas mais e menos vulneráveis! A vulnerabilidade não se 

reflecte apenas nas dimensões de coping. A pessoa pode ter estratégias de coping 

passivas que não lhe permitem confrontar-se com os problemas. Contudo, esse é 

apenas um índice de vulnerabilidade, pois as estratégias de coping interessam mais 

como factores de manutenção. Por exemplo, as pessoas que sofrem de dor crónica 
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podem ter uma estratégia passiva, afirmando que “mais vale morrer” ou que “não 

sou capaz de fazer nada” ou, pelo contrário, adoptar um mecanismo de coping 

activo e dizer: “é melhor sair de casa e distrair-me com qualquer coisa”. Estes 

mecanismos de coping diferenciados, muitas vezes respondem pela evolução, pelo 

prognóstico que os diversos casos têm. 

  

Q: Recorrendo à sua experiência clínica, é verosímil afirmar que existem certas 

características de personalidade específicas de pacientes que sofrem de doenças 

classicamente consideradas psicossomáticas (por exemplo, doenças alérgicas, 

úlceras duodenais…)? 

            Traços de personalidade específicos não. Antigamente considerava-se que 

era assim, que havia constelações de personalidade que levavam directamente a 

determinado tipo de patologias. Havia uma lei de especificidade que afirmava 

exactamente isso: determinado tipo de conflitos levavam a determinado tipo de 

patologias. Actualmente, não pensamos assim, não falamos de doenças 

psicossomáticas. Quando olhamos para situações clínicas em que são importantes 

os factores de natureza psicológica, não encontramos um padrão de personalidade 

específica, embora possamos encontrar traços que são mais característicos de uma 

ou outra patologia. Por exemplo, as pessoas que sofrem de hipocondria têm por 

vezes traços de uma personalidade obsessiva. De igual modo, as pessoas que 

apresentam perturbação de somatização (evidenciam múltiplos sintomas em vários 

departamentos orgânicos) manifestam traços histriónicos. Fizeram-se muitos testes 

de personalidade com pessoas sofrendo de patologias deste tipo, usando sobretudo 

o MMPI-2. Os resultados mostraram que certas escalas apareciam sistematicamente 

elevadas em situações de dor crónica, em situações somáticas funcionais. No 

entanto, não há nenhuma especificidade e, portanto, não podemos dizer que existe 

uma constelação de personalidade específica das pessoas que desenvolvem este tipo 

de patologias consideradas psicossomáticas. 
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Q: A mesma questão levanta-se por vezes em relação à anorexia…      

Sim, encontramos, por vezes, uma estrutura obsessiva nas jovens anorécticas, bem 

como uma certa rigidez ou inflexibilidade adaptativa e comportamentos de natureza 

compulsiva e ritualista. Há mesmo autores que dizem que a anorexia pertence ao 

espectro das perturbações obsessivo-compulsivas. A ideia que tenho é que o 

comportamento alimentar é das únicas, se não mesmo a única área da vida da jovem 

anoréctica sobre a qual ela tem algum controlo ou poder. 

  

Q: Segundo Kennerly, o carácter mais especulativo que experimental de 

algumas explicações psicológicas para certas doenças, veio minar a 

credibilidade da Psicossomática. Neste sentido, o que é que o seguinte exemplo 

lhe suscita?  

“A respiração asmática seria como um grito de lamento pelo desejo violento e não 

concretizado de emancipação da criança e do adolescente. (…) Na vida adulta o 

quadro volta a aparecer já que o indivíduo não conseguiu romper a situação de 

dependência que mantinha com os pais dominadores, inseguros, ansiosos e 

incapazes de transmitir amor genuíno.” 

            Tenho muita dificuldade em entrar nesse tipo de raciocínio, não compreendo! 

É um discurso hermético que não é susceptível de contra-prova, é irrefutável no 

sentido em que não há ninguém do lado de fora que o possa contrariar. O meu 

discurso é paralelo a esse e, portanto, ambos não se cruzam. Não vejo as coisas 

nessa perspectiva. Será difícil estabelecer um diálogo construtivo entre duas 

perspectivas tão antagónicas. 

             Em Medicina, acho que faz mais sentido procurarmos do lado de fora. A 

Psicanálise procura sistematicamente o lado de dentro, sendo esta, na minha 

opinião, uma visão redutora. Claro que também estou consciente dos limites e dos 

perigos do determinismo cultural e social. Não é tudo cultura, não é tudo sociedade, 

não é tudo relações entre as pessoas…mas a verdade é que muito do que tem a ver 
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com o sofrimento humano tem a ver com o facto da pessoa ser um animal social. 

Uma pessoa que sofre e se queixa de solidão não é porque está sozinha, é porque há 

outras pessoas que não estão presentes, é porque há outras pessoas. Se sofremos 

com uma ruptura afectiva, com problemas no casamento ou no trabalho é porque há 

outras pessoas, é porque há um contexto. Prefiro compreender e ajudar as pessoas 

em função do que lhes acontece, daquilo que é a sua experiência, mas ao mesmo 

tempo, daquilo que esta reflecte. E aquilo que a experiência transparece é que é algo 

que se passa do lado de fora, não nas nossas vísceras, na nossa alma. 

            Em doenças como a Fibromialgia, é importante olharmos para a pessoa 

numa perspectiva longitudinal. Estamos com a pessoa pela primeira vez e falamos 

em dor, aceitando os sintomas e o sofrimento da pessoa como real. Quando, a certa 

altura, alargamos a “agenda” e procuramos os antecedentes pessoais, vemos muitas 

vezes que estas pessoas foram abusadas na infância, tiveram experiências de perda 

ou privação. Estas pessoas foram vulnerabilizadas quando eram crianças. À medida 

que esta vulnerabilidade inicial ou distal se cruza com contextos de vida negativos, 

a pessoa alimenta esta vulnerabilidade. Na idade adulta, quando a pessoa se 

confronta com um acontecimento de vida stressante, desenvolve e mantém sintomas 

de sofrimento, que resultam de uma forma mais ou menos directa de uma 

vulnerabilidade que está lá atrás. É por isso que eu acho que a Fibromialgia, 

enquanto processo, é algo dinâmico, eventualmente reversível se aquilo que 

acontece na vida das pessoas deixa de ser mau e passa a ser bom. É possível que em 

determinadas circunstâncias os factores sociais, por serem positivos, revertam uma 

situação má do ponto de vista clínico e que a pessoa regresse a um estado de 

homeostase. 

  

Q: Perturbações mediatizadas como o stress podem ser entendidas como 

psicossomáticas? 
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            O stress tem carácter propulsivo e adaptativo no sentido em que nos mobiliza 

para a acção, desde que se encontre num intervalo óptimo. É possível que as pessoas 

fiquem mais atreitas até mesmo do ponto de vista biológico a algum tipo de doenças 

relacionadas com o stress. Sabe-se que pode haver alguma desregulação 

imunológica, a pessoa fica mais vulnerável. Há estudos que relatam alterações nos 

linfócitos T, responsáveis pelas nossas defesas, provocando uma maior 

susceptibilidade a infecções 

 

2.3 O QUE FAZER QUANDO DESENVOLVER UMA DOENÇA PSICOSSOMÁTICA 

 Normalmente as doenças psicossomáticas não tem cura e os seus sinais permanecem 

durante toda a vida do indivíduo. Porém, pode ser tratada com terapias e algumas mudanças de 

hábitos podem fazer com que os sintomas desapareçam. Não se estressar, evitar conflitos e 

brigas no ambiente de trabalho, escola, residência e ter momentos de lazer e descanso podem 

ajudar no tratamento. 

 Devido ao fato das pessoas que desenvolvem doenças psicossomáticas não terem 

consciência de que a origem de seus problemas é psicológica, os médicos acabam por exigir a 

realização de exames e diversos tratamentos. Depois que é determinado que a doença é 

psicossomática, a diferença existente com relação aos outros tipos de doenças é determinada 

segundo a quantidade de sintomas e suas extensões. Caso o paciente descreva os sintomas de 

forma dramática, pode acabar contribuindo para o diagnóstico. 

 A gravidade dessas doenças é variável, ou seja, existem períodos que os sintomas não 

aparecem, e outros que a pessoa acaba em um mau estado. 

 Dessa forma, as terapias são o melhor remédio, pois elas possuem recursos que fazem 

com que os fatores de estresse sejam enfrentados. É muito importante mencionar que se uma 

pessoa que desenvolveu doença psicossomática é menor de idade, é sugerido que ela trate com 

os pais.  
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Sessões de Relaxamento 
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CÁPITULO III – COMO PREVINIR AS DOENÇAS 

PSICOSSOMÁTICAS NO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

3.0 COMO EVITAR DOENÇAS PSICOSSOMÁTICAS 

A melhor maneira para se prevenir uma doença psicossomática é estar sempre bem 

psicologicamente consigo mesmo. Isso implica em levar uma vida com hábitos saudáveis e com 

atividades prazerosas que possam reduzir significativamente os riscos de desenvolver esse tipo 

de problema. Além disso, deve-se procurar entender a vida, relaxar, evitar cobranças diárias, e 

todas outras praticas que possam acaba por prejudicar o psicológico. 
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Nessa imagem temos alguns exemplos de práticas para se levar uma vida saudável. Alguns dos 

mais importantes são: alimentação saudável, prática de esporte, dormir bem, cuidar do peso, 

sorrir, entre outros. 

Essas práticas serão abordadas detalhadamente nos próximos subitens do capitulo três.  

 ABQV 

A ABQV é uma organização sem fins lucrativos, cujo objetivo básico estimular ações e 

programas de qualidade de vida em empresas. Para conseguir isso, oferece subsídios atualizados 

e relevantes para profissionais interessados nessa área e que tem interesse também em difundir 

esse assunto. 

 Missão 

‘’Desenvolver e integrar profissionais multidisciplinares para atuação em Qualidade de Vida e 

influenciar processos de transformação organizacionais e sociais. ’’ 

 Visão 

‘’Ser a organização de excelência em estudos e práticas de qualidade de vida com 

reconhecimento nacional e internacional. ’’  

 

 

 

Essa organização é muito importante, pois ela se preocupa muito com a qualidade de vida dos 

brasileiros, além de aderir alguns movimentos, como por exemplo, o Movimento Mundial pela 

Gentileza.  
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3.1 COMO AS PESSOAS PODEM SER PREVENIR DE DOENÇAS 

PSICOSSOMÁTICAS? 

Para se prevenir das doenças psicossomáticas, os médicos recomendam  levar uma vida 

saudável. Alguns dos hábitos que podem fazer com que o individuo consiga isso são: 

 Comer melhor. O cuidado com o que vai no seu prato é um dos pontos centrais para 

alcançar uma maior qualidade de vida. O abuso de alimentos ricos em gorduras 

saturadas, sódio e açúcares aumenta a probabilidade de se ter diversas doenças, como 

por exemplo infarto, derrames, hipertensão, obesidade, diabetes e até câncer. Cientistas 

da Universidade Park, nos Estados Unidos, concluíram que consumir alimentos 

oleaginozos (nozes, castanhas, avelãs, amêndoas e pistache) reduz o risco de males 

cardíacos entre 25% e 39%. Dessa maneira, é muito importante que se tenha uma 

alimentação balanceada para poder ter uma vida saudável. 

 Dormir bem. Repor as energias do dia com uma boa noite de sono é essencial. Um 

estudo da American Academy of Sleep comprovou que dormir bem é um dos segredos 

para viver bastante. Dos 2.800 participantes da pesquisa, os 46% que relataram 

insatisfação com a saúde tinham também má qualidade de sono. Uma outra pesquisa da 

Associated Professional Sleep Societies afirma que quem sofre de insônia crônica corre 

três vezes mais risco de morrer em comparação à pessoas que não sofrem com o 

problema. Segundo os pesquisadores, é importante ter no mínimo 7 horas e meia de 

sono por dia. 

 Fazer atividade física. Os benefícios da atividade física para a saúde do organismo são 

muitos. Uma pesquisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP), da USP, 

comprovou que a caminhada reduz a pressão arterial na primeira hora e, o que é melhor 

ainda, essa queda se mantém nas 24 horas subsequentes. O cérebro também passa a 

trabalhar muito mais rápido. Um estudo norte-americano recente, publicado na revista 

Neuroscience, mostrou que durante os exercícios o corpo produz uma substância que 

estimula a criação de novos neurônios. 

 Se exercitar. A Sociedade Americana de Câncer descobriu que a falta de atividade física 

que pode encurtar a vida. Isso porque quando ficamos sentados  por muito tempo o 

nosso metabolismo se altera e influencia em fatores como colesterol alto e repouso da 

pressão arterial, que são indicadores da obesidade, problemas cardiovasculares e outras 

doenças crônicas.  
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 Estar atento ao peso. Uma alimentação equilibrada, e a prática de exercícios físicos 

regulares ajudam a manter o peso ideal. O sobrepeso e a obesidade, além de elevar os 

riscos de diabetes, derrame, hipertensão e apneia, estão por trás de 30% dos casos de 

câncer, de acordo com dados levantados pela União Internacional de Combate ao 

Câncer (UICC). Por isso, a regulação da dieta é fundamental. Além de melhorar a saúde 

e a autoestima, a perder peso também favorece a memória, segundo pesquisas feitas 

pelo Hospital das Clínicas, de São Paulo. 

 Não se estressar facilmente. Apesar de não ser considerado doença, o estresse pode 

favorecer o aparecimento de doenças psico-fisiológicas e, por isso, precisa ser 

observado e controlado. "Quanto maior for o nível de estresse, maior será o desgaste 

físico e psicológico da pessoa", mostra a psicóloga Sandra Leal Calais, da Unesp.  

 Esteja de bem com a vida. Nada melhor do que um bom humor para enfrentar os 

problemas da vida. O bom humor pode manter as pessoas saudáveis e aumentar as 

chances de uma vida longa, segundo estudo recente da Universidade Norueguesa de 

Ciência e Tecnologia, que avaliou mais de 53 mil pessoas durante sete anos.  

 Respire bem. Separar Uma boa respiração pode ser a receita ideal para combater os 

desgastes mentais e físicos, aumentando a sensação de bem-estar.  

 

3.2 COMO CRIAR UM AMBIENTE DE TRABALHO SAUDÁVEL  

Tonando o ambiente de trabalho um lugar saudável e agradável de trabalhar, as possibilidades 

de que as pessoas desenvolvam doenças psicossomáticas são muito pequenas. Algumas dicas 

para conseguir isso são: 

 Ser educado. Isso implica em dizer “Bom dia”, “Bom almoço”,“Bom descanso”. 

Quando um funcionário utiliza dessas palavras educadas, ele demonstra ser uma pessoa 

que deseja o bem daquelas que convivem no mesmo ambiente. 

 

 Converse, isto é, seja uma pessoa comunicativa. Sempre que tiver uma oportunidade 

troque ideias com seus colegas de trabalho, seja a respeito do trabalho, ou de assuntos 

não relacionados ao trabalho, quando for apropriado. 
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 Tire dúvidas. Isto ajuda bastante a manter o ambiente de trabalho mais agradável, pois 

além de conseguir solucionar, o ambiente de trabalho não fica parado. É interessante 

ajudar e ser ajudado, isto é, quando acontece uma ajuda mútua.  

 

 Não se isole. Como já foi dito, é importante manter um ciclo de amizade no trabalho. 

Não fique sozinho no seu canto, com um fone de ouvido o dia inteiro.  

 

 Seja amigo de todos. Esta não é uma tarefa muito fácil. Mas, deve-se aprender a 

conviver com qualquer tipo de pessoa, principalmente quando se trata do local de 

trabalho, pois existem diferentes tipos de pessoas.  

 

 Almoce com os colegas. Procure sempre almoçar e tomar um café com os amigos de 

sala. Isto mostra que você não é anti-social e está buscando manter uma relação de 

amizade com seus colegas.  

 

 Compartilhe conteúdo. Se receber um e-mail interessante, repasse para os colegas. Solte 

algumas piadas sadias, que irão fazer seus colegas sorrirem.  

 

 Participe das atividades em grupo. Procure participar de tudo que ocorrer no ambiente, 

isto é, reuniões, festinhas, brincadeiras.  

 

 Trabalhe com espontaneidade , ou seja, sorria, brinque, faça do seu trabalho uma 

diversão. Se estiver passando por algum problema, deixe-o em casa.  

 

 Caso essas dicas forem seguidas, seu ambiente de trabalho se tornará mais agradável, a 

convivência nele será bem mais proveitos, evitando desgastes excessivos e deixado a 

vida muito mais feliz e menos puxada. Uma pessoa cuja rotina é essa, raramente 

desenvolverá doenças psicossomáticas decorrentes do ambiente de trabalho.  
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Modos de motivação para os funcionários: 

Motivar os funcionários é uma estratégia válida para se cultivar um bom ambiente de trabalho. 

Algumas das formas para conseguir isso são:  

 Promoções;  

 Festas de Confraternização; 

 Horas de Folga; 

 Dar Feedbacks; 

 Elogiar o desempenho; 

 Reconhecer Necessidades pessoais; 

 Oferecer segurança e conforto; 
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CONCLUSÃO 

Com a realização deste trabalho, foi possível concluir que as doenças psicossomáticas estão 

cada vez mais presentes na vida das pessoas, pois a maioria delas não tem conhecimento a 

respeito do assunto. A sociedade está cada vez mais estressada, sem tempo para nada, ignorando 

coisas importantes, e se, continuar assim, a tendência é que cada vez mais nos deparemos com 

pessoas desenvolvendo doenças psicossomáticas, e, em alguns casos, tendo consequências mais 

graves.  

A respeito do ambiente de trabalho, é muito importante o papel da empresa na vida de seu 

funcionário. Caso seja um lugar harmônico, agradável, saudável, dificilmente as pessoas ficarão 

estressadas, eliminando assim, as chances de desenvolver somatizacão.  

 Além disso, caso a pessoa sofra desse tipo de doença, é muito importante o tratamento 

constante desta, seja através de terapias, ou de eliminar hábitos maléficos. Como as doenças 

psicossomáticas são para a vida toda, é importante que o indivíduo se preocupe em controlá-la 

e fique atendo a quaisquer tipos de sintomas, a fim de evitar consequências mais graves.  

 

 

  



 

33 

 

REFERÊNCIAS 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_psicossom%C3%A1tica 

 

http://pt.slideshare.net/matagapa/doenas-psicossomticas-16830976 

 

http://www.saudicas.com.br/doencas-psicossomaticas/ 

 

http://nucleodeterapia.com/leituras/doencas-psicossomaticas/ 

 

http://www.marisapsicologa.com.br/doencas-psicossomaticas.html 

 

http://www.marisapsicologa.com.br/doencas-psicossomaticas-e-somatizacao.html 

 

http://abp.org.br/portal/clippingsis/exibClipping/?clipping=6060 

 

http://www.abqv.com.br/portal/Default.aspx 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_psicossom%C3%A1tica
http://pt.slideshare.net/matagapa/doenas-psicossomticas-16830976
http://www.saudicas.com.br/doencas-psicossomaticas/
http://nucleodeterapia.com/leituras/doencas-psicossomaticas/
http://www.marisapsicologa.com.br/doencas-psicossomaticas.html
http://www.marisapsicologa.com.br/doencas-psicossomaticas-e-somatizacao.html
http://abp.org.br/portal/clippingsis/exibClipping/?clipping=6060
http://www.abqv.com.br/portal/Default.aspx


 

 

 

 

PONTÍFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 

SÃO PAULO 

Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e 

Atuariais. 

 

 

 

 

 

CRISE DA ÁGUA 

 

 

 

 

                               Victor Rodrigues Ramos Pretendente      

 

 

 

 

 

1º Semestre 2014 



 

 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO......................................................................................................3 

 

CAPITULO 1 – DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO PLANETA......................... 4 

1.1 A IMPORTÂNCIA DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  

NO PLANETA....................................................................................................... 4 

1.2 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CONTINENTE..................................... 5 

1.3 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR PAÍSES.................................................. 8 

 

CAPITULO 2– A ÁGUA FONTE DE VIDA...................................................... 9 

2.1 CONSUMO DE ÁGUA NO BRASIL............................................................ 12 

2.2 DESPERDÍCIO DE ÁGUA............................................................................ 14 

 

CAPITULO 3- Á ÁGUA E O HOMEM.............................................................. 20 

3.1 QUANTIDADE DE CONSUMO DE ÁGUA................................................ 20 

3.2 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA......................................... 21 

3.3 TRATAMENTO DA ÁGUA........................................................................... 25 

3.4 GOVERNO E SUAS CAMPANHAS OFICIAIS..........................................26 

 

CONCLUSÃO........................................................................................................ 28 

 

REFERÊNCIAS..................................................................................................... 29 

 

 



 

3 

 

INTRODUÇÃO 

Através da leitura do conteúdo aqui descrito será possível, identificar como está distribuída a 

água no planeta terra nas suas diversas formas, como esta água é utilizada e distribuída em cada 

continente, como a água é utilizada no Brasil. 

O problema é crônico e, com certeza, irá se agravar nos próximos anos. Em alguns pontos do 

planeta teme-se até que, no futuro próximo, países entrem em conflito pela disputa de 

mananciais de água doce. Água é fundamental à vida. Mas nem todos têm acesso a ela. 

Relatórios da Organização das Nações Unidas (ONU) repetem o diagnóstico cada vez mais 

alarmante: mais de 1 bilhão de pessoas – o equivalente a 18% da população mundial – não têm 

acesso a uma quantidade mínima aceitável de água potável. Ou seja, água segura para uso 

humano. Se nada mudar no padrão de consumo, dois terços da população do planeta em 2025 

– cerca de 5,5 bilhões de pessoas – poderão não ter acesso à água limpa. E, em 2050, apenas 

um quarto da humanidade vai dispor de água para satisfazer suas necessidades básicas. 

Um dos principais objetivos deste trabalho é a conscientização da utilização correta da água, 

devido ao alto índice de desperdício e a assustadora possibilidade de extinção da água doce 

natural. 
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CAPITULO 1 – DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO PLANETA. 

 

1.1 A IMPORTÂNCIA DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO PLANETA. 

A água é um assunto extremante importante para todos os seres vivos da terra, uma vez que 

todos necessitam dela para se manter vivo, pode se dizer que a água é a fonte da vida. Se 

olharmos para o planeta terra de forma externa, podemos observar que a água constitui ¾ de 

sua composição, sendo ela distribuída em estado solido, liquido e gasoso. 

 

 

 

Olhando desta forma é possível entender o porquê os estudiosos estão se preocupando tanto 

com a possibilidade da escassez da água em um futuro próximo, uma vez que do total de água 

disponível no mundo 97.2% é salgada e apenas 2.8% é doce, sendo que deste total de água doce 

71%, esta congelada, 18% depósitos subterrâneos, 7% composto por rios e lagos e 4% de 

umidade do ar e dos solos. 
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A água subterrânea é a mais pura que existe e representa uma reserva permanente. A parte de 

água doce do planeta que é viável para aproveitamento pelo ser humano, é de 14 mil Km3/ano. 

Caso se mantenha a taxa de crescimento da população mundial, em 1,6% ao ano, e o consumo 

per capita se mantiver, o planeta terá 50 anos garantidos e a partir daí a procura será maior que 

a demanda. 

 

1.2 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CONTINENTE 
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América do sul 

23% da água doce do mundo se encontram na América do Sul 

É onde se encontra o maior lençol freático do mundo “Aquífero Guarani” 

Possuem as duas maiores bacias hidrográficas do planeta a Prata e Amazônica 

A utilização da água doce é dada da seguinte forma 

70% Destinada à agricultura 

20% Destinada à indústria 

10% Destinada ao Consumo humano 

 

América do Norte 

18% da água doce mundo se encontra na América do Norte 

Toda população possui água potável e saneamento, se tornando assim o continente com maior 

cobertura de saneamento e abastecimento de água do mundo. 

 

Ásia 

32% da água doce do mundo se encontram na Ásia 

A utilização da água doce é dada da seguinte forma: 

86% Destinada à agricultura 

8% destinada à indústria 

6% para uso domestico 

O uso da água destinada a agricultura esta acima da media mundial que é de 71%. 

33% da população da região, que representa 58% da população do mundo, não possuem 

saneamento básico. 

 

África 

10% da água doce do mundo se encontram na África 

A África é considerada o pior continente do mundo quanto à disponibilidade de água potável. 
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65% da população não possuem sistema de saneamento 

45% da população têm carência de água 

Os motivos que mais impactam este continente é a má distribuição deste recurso realizada pelos 

homens e as catástrofes naturais causadas pela natureza. 

 

Europa 

7% da água doce do mundo se encontram na Europa. 

18% da população vivem em escassez de água 

60% das cidades Europeia exploram de forma excessiva a água subterrânea para uso de 

consumo humano, turismo e drenagem. 

20% das suas águas superficiais correm risco de poluição. 

A qualidade e a gestão das águas são as grandes responsáveis dos índices atuais da Europa. 

 

Oceania 

5% da água doce do mundo se encontram na Oceania 

Todos os habitantes das zonas urbanas têm acesso à água potável 

3 milhões de habitantes da zona rural não possuem abastecimento de água para consumo 

publico 

2 milhões não possuem saneamento básico. 
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1.3 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR PAÍSES. 

 

Se analisarmos todo o planeta, observaremos que a repartição de água doce na natureza é 

desequilibrada entre as várias regiões. Alguns países possuem mais água do que seus habitantes 

necessitam, enquanto outros estão localizados em regiões extremamente secas, como o norte da 

África, o Oriente Médio e o norte da China. Desta forma os países mais favorecidos pela 

natureza em relação à água potável, fazem com que a população passe a gastar centenas de 

litros de água por dia enquanto em outros países a população dispõe de apenas 30 litros diários 

para beber, cozinhar, fazer a higiene, irrigar plantações e sustentar rebanhos. 
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CAPITULO 2- A ÁGUA FONTE DE VIDA 

A água é um recurso natural vital e insubstituível, ingrediente essencial da vida. Ela é o 

constituinte mais característico da terra, talvez o recurso mais precioso que a terra fornece à 

humanidade. No entanto, observa-se que em países mundo afora tanto a negligência como a 

falta de visão em relação a este recurso é vista mediante situações extremas: escassez hídrica 

ou enchentes devastadoras. 

De fato, o futuro da espécie humana e de outras espécies pode ficar comprometido a menos que 

haja uma melhora significativa na administração dos recursos hídricos terrestres. (J.W. Maurits 

La Riviére, PhD em microbiologia). 

Embora 75% da superfície da Terra sejam compostas de água, a maior parte não esta disponível 

para consumo humano, pois 97% é água salgada, encontrada em mares e 2% formam geleiras 

inacessíveis. Embora três quartas partes da superfície da Terra sejam compostas de água, a 

maior parte não está disponível para consumo humano, pois 97% é água salgada, encontrada 

nos oceanos e mares e 2% formam geleiras inacessíveis. Sobrando apenas 1% de toda a água é 

doce pode ser utilizada para consumo do homem e animais. E deste total 97% estão 

armazenados em fontes subterrâneas. 

As águas doces superficiais - lagos, rios e barragens - utilizadas para tratamento e distribuição 

nos sistemas de tratamento vêm sofrendo os efeitos da degradação ambiental que atinge cada 

vez mais intensamente os recursos hídricos em todo o mundo. A poluição destes mananciais 

vem tornando cada dia mais difícil e caro o tratamento da água. A água faz parte do meio 

ambiente, portanto, sua conservação e bom uso são fundamentais para garantir a vida em nosso 

planeta. 

O uso cada vez mais intenso dos recursos hídricos vem obrigando à adoção de medidas de 

regulação e modificação dos cursos d’água o que gera variações nos ecossistemas e micro 

climas, com prejuízos à flora, fauna e habitat. 

O aumento da contaminação da água é uma das características mais importantes do uso dos 

recursos hídricos em todo o mundo. Nos países em desenvolvimento são poucas as cidades que 

contam com estações de tratamento para os esgotos domésticos, agrícolas e industriais, 

incluindo os agrotóxicos. 
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Até agora os seres humanos, a fauna e a flora vêm sobrevivendo às situações de mudança, mas 

se a contaminação aumentar a capacidade de regeneração e adaptação diminuirá, acarretando a 

extinção de espécies e ambientes que antes constituíam em fonte de vida. Por isto é urgente um 

processo de planificação para prevenir e reduzir a possibilidade de ocorrerem estes danos. 

Deste percentual só uma parte está em condições de ser utilizada. Devido a estas características 

ganha relevância o tema do manejo e preservação das bacias hidrográficas. A bacia é um 

território, microcosmo delimitado, pela própria natureza. Seus limites são os cursos d’água que 

convergem para um mesmo ponto. 

As bacias, seus recursos naturais (fauna, flora e solo) e os grupos sociais possuem diferentes 

características biológicas, sociais, econômicas e culturais que permitem individualizar e 

ordenar seu manejo em função de suas particularidades e identidade. 

O Brasil é um dos países mais privilegiado: tem muita água doce. A Bacia Amazônica abriga 

1/6 da água doce que corre na Terra, mas muitos rios já secaram por falta de cuidados, maus 

tratos o homem com a natureza, como: desmatamentos em suas nascentes, assoreamento se suas 

margens, desertificação, etc. Atualmente, o nível das águas dos rios brasileiros é a metade do 

que se encontrava há 50 anos. 

Mesmo a importância da água sendo de conhecimento de todos, os dados acima demonstra que 

é preocupante o retrato que vemos dela no mundo. Hoje dispomos de 1.386km3 que significa 

1.386 sextilhão de litros. 

A Organização das Nações Unidas (ONU), por meio da Organização para Alimentação e 

Agricultura (FAO) classificou os países em cinco categorias. Para isso levou em consideração 

o volume de água renovável dividido pelo tamanho da população, começando por um mínimo 

de 1 milhão de litros para cada uma. 

Na categoria escassez, estão os países nos quais há menos de 1 milhão de litros por pessoa 

anualmente são os que se encontram em pior situação. Na categoria “água no limite” estão os 

países que possuem entre 1 milhão e 1,7 milhão de litros por pessoa ao ano. 

O Brasil está no melhor grupo, com mais de 10 milhões de litros de água doce disponível por 

habitante anualmente, mas as maiores reservas estão no norte, longe das grandes cidades. 
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Atualmente, entre os 6 bilhões de habitantes do mundo, 500 milhões já vivem no pior grupo, 

em países do norte da África (como o Egito, a Líbia e a Argélia) e na Península Arábica (como 

a Arábia Saudita, a Síria e a Jordânia). 

A Índia, com cerca de 1 bilhão de habitantes, está no grupo de “água no limite”, e a China, com 

mais de 1 bilhão, no grupo de “água insuficiente”. 

A ONU calcula que, no ano 2050, o mundo terá uma população de 8,9 bilhões de pessoas, das 

quais 4 bilhões viverão em países com escassez crônica de água, o pior grupo. Nesses países, a 

escassez de água poderá provocar problemas graves na saúde pública e inviabilizar o 

crescimento da economia e a geração de empregos. 

Para conseguir abastecer-se de água, os países que sofrem com a escassez utilizam diferentes 

métodos: o transporte por caminhões, por navios tanques e também em gigantescos sacos 

plásticos arrastados por navios. 

Ao contrário de outros recursos como o carvão e o petróleo, a água é o elemento básico para a 

sobrevivência humana e animal, para a produção de alimentos através da irrigação, para geração 

de energia através das turbinas hidráulicas e para tantos outros usos. Assim, de acordo com o 

conferencista, a disponibilidade de água e seu uso eficiente e eficaz é fator básico para 

desenvolvimento de qualquer país. Mas, a água em excesso traz problemas da mesma forma 

que sua escassez. 

Por isso, “é fundamental que os países que desejam o crescimento econômico e a melhoria do 

bem estar social de sua população tenha a infraestrutura para disponibilizar água nos períodos 

de escassez e armazenar a água em excesso na época das cheias. As barragens e os reservatórios 

servem a este propósito e devem ser construídos dentro de critérios técnicos, econômicos, 

sociais e ambientais. Países que detêm esta infraestrutura e usam a água de forma eficiente são 

economicamente e socialmente desenvolvidos. Este é o grande desafio do continente africano, 

da América Latina e do sudeste da Ásia neste limiar do século XXI onde a carência de 

infraestrutura leva à fome durante as secas e perda de vidas humanas durante as cheias”, alerta 

Benedito Braga. 

A tecnologia mais promissora é a dessalinização da água dos mares e lagos salgados, que pode 

ser feita por meio da filtragem ou da destilação da água em usinas. De 1980 ao ano 2000, o 

preço do metro cúbico de água do mar dessalinizada diminuiu de 5,50 dólares para 55 centavos 

de dólar, e este parece ser o método que será o mais adotado. 
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Outras soluções são a cobertura de encostas e áreas com plásticos para a captação de orvalho e 

chuva e seu armazenamento em cisternas, além do tratamento da água usada para ser reutilizada, 

a chamada água de reuso. 

 

2.1 CONSUMO DE ÁGUA NO BRASIL. 

O Brasil é considerado um país privilegiado por diversos motivos, nosso país possui 

aproximadamente 12% da água doce do mundo e tem condições climáticas favoráveis uma vez 

que recebe chuvas constantes durante o ano todo, possui o maior rio em volume e extensão do 

planeta, o rio Amazonas, além de outros diversos rios. 

Apesar da abundancia de água no Brasil, existem muitos brasileiros que sofrem com a falta de 

água, pois nas regiões semiáridas os rios são temporários e em pouca quantidade fazendo com 

que exista a escassez de água. 
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Ao analisar as imagens acima, podemos constatar que a água é distribuída de forma irregular 

no Brasil. Vamos usar como exemplo o Sudeste com relação ao Norte, o Sudeste possui apenas 

6% da água doce disponível no Brasil, e a sua população é a maior com relação às outras regiões 

do país somando 42,65% da população Brasileira, 

Já o Norte possui 68% da água doce disponível no Brasil, ou seja, é a região que disponibiliza 

a maior quantidade de água e ao mesmo tempo e a região que possui o menor numero de 

pessoas, totalizando apenas 6% da população brasileira. Ainda assim a situação mais critica é 

a do nordeste onde se encontra 28,91% da população e é a região que disponibiliza da menor 

quantidade de água, no total de 3% da água doce disponível no país. 

No Brasil assim como nos demais países o maior consumo de água é realizado através da 

irrigação, o que totaliza 69% do consumo da água no país, as outras forma de consumo são 

realizadas da seguinte maneira: Consumo Rural 2%, Consumo industrial 7%, Consumo Animal 

11% e Consumo Urbano 11%. 
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2.2 DESPERDÍCIO DE ÁGUA 

A natureza pode ser irônica quando responde às agressões causadas pelo homem. Exemplo 

disso é a relação da humanidade com a água, o líquido mais abundante da Terra. 

De um lado, está o aquecimento global, com o consequente derretimento das geleiras e a 

elevação do nível dos mares, que ameaça desalojar bilhões de habitantes das zonas litorâneas. 

De outro, há o esgotamento das reservas de água potável do planeta. Em outras palavras, 

estamos chegando à mesma situação extrema de um náufrago, que se vê com água por todos os 

lados, mas sem nenhuma gota para beber. 
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Lixo uma das causas das enchentes em SP 

 

 

Seca em barragem no Nordeste-Areia de Baraúna (PB) 
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No uso das torneiras  

  

Na hora de escovar os dentes ou fazer a barba, não deixe a torneira aberta o tempo todo.  

Na limpeza da louça, feche a torneira quando for ensaboar.  

Torneiras com vazamentos devem ser consertadas o mais rápido possível.  

 

No uso das mangueiras d’água  
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Ao lavar o quintal, calçada ou garagem, não "varra" a sujeira com a mangueira de água.  

Na lavagem de automóveis use o balde. Use a mangueira só para molhar e enxaguar o carro.  

Lembre-se: a mangueira é responsável por até 20% de sua conta de água.  

  

 No chuveiro  

 

Não deixe o chuveiro aberto para "esquentar" a água.  

Feche o chuveiro ao se ensaboar. Você pode se lavar bem sem desperdiçar água.  

O chuveiro é responsável por até 30% de seu consumo de água.  
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No vaso sanitário  

  

Nunca use o vaso sanitário como lixeira.  

Além de desperdiçar uma grande quantidade de água você irá provocar entupimentos e muitos 

transtornos.  

A descarga do vaso sanitário é responsável por até 50% de sua conta de água.  

 

Relatórios da Organização das Nações Unidas (ONU) repetem o diagnóstico cada vez mais 

alarmante: mais de 1 bilhão de pessoas - o equivalente a 18% da população mundial - não têm 

acesso a uma quantidade mínima aceitável de água potável, ou seja, água segura para uso 

humano. Se nada mudar no padrão de consumo, dois terços da população do planeta em 2025 - 

5,5 bilhões de pessoas - poderão não ter acesso à água limpa. E, em 2050, apenas um quarto da 

humanidade vai dispor de água para satisfazer suas necessidades básicas. 

A escassez de água não ameaça apenas com a sede. Traz a morte na forma de doenças. Segundo 

a ONU, 1,7 bilhões de pessoas não têm acesso a sistemas de saneamento básico e 2,2 milhões 

morrem a cada ano em todo o mundo por consumir água. 

Contaminada e contrair doenças como: diarreia e malária. 

O Brasil é um país privilegiado com relação à disponibilidade de água, detém 53% do manancial 

de água doce disponível na América do Sul e possui o maior rio do planeta (rio Amazonas). Os 

climas equatorial, tropical e subtropical que atuam sobre o território, proporcionam elevados 
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índices pluviométricos. No entanto, mesmo com grande disponibilidade de recursos hídricos, o 

país sofre com a escassez de água potável em alguns lugares. A água doce disponível em 

território brasileiro está irregularmente distribuída, veja: 

 

 

Outro fator agravante é a ausência de saneamento básico nas residências da população 

brasileira. Atualmente, 55% da população não têm água tratada nem saneamento básico. 

Políticas públicas devem ser desenvolvidas para reverter esse quadro. Pesquisas indicam que 

para cada R$ 1,00 investido em saneamento, o governo deixa de gastar R$ 5,00 em serviços de 

saúde, ou seja, são investimentos que proporcionam qualidade de vida para a população e 

economia aos cofres públicos em curto prazo. 
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CAPITULO 3 - Á ÁGUA E O HOMEM 

 

3.1 QUANTIDADE DE CONSUMO DE ÁGUA 

Torna-se indispensável que o homem disponha de água em quantidade suficiente aos seus 

diversos usos. A falta de água tem reflexos sanitários, pois influirá na higiene pessoal, dos 

alimentos e do ambiente, podendo trazer prejuízos à saúde humana. 

O consumo de água depende de alguns fatores, como hábito, poder aquisitivo e nível de 

educação sanitária da comunidade; características climáticas; tipo de cidade; características do 

sistema de abastecimento (disponibilidade de água, existência de medidores de consumo, etc...). 

O gráfico abaixo demonstra como ocorre o ciclo de água. 

 

As moléculas de água que evaporam dos oceanos, rios e lagos formam as nuvens. Uma vez que 

as nuvens ficam pesadas o suficiente pode então chover no mesmo local onde houve a 

evaporação. Mas se essas nuvens forem transportadas pelos ventos pode chover em outro local. 

Segundo Bloom (1970), precipitam sobre a terra 99.103 km3/ano de águas de chuvas e 

evaporam 62.103 km3/ano. Fica retido um saldo de 37.103 km3. Este saldo corresponde a 

37,37% da água que precipita, sendo que 62,63%, correspondem a evaporação e 

evapotranspiração. 
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3.2 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Existem duas maneiras de se realizar o abastecimento de água: 

• Soluções individuais 

• Sistemas públicos coletivos 

Sistema de abastecimento de água para consumo humano: instalação composta por um 

conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona de captação até as ligações 

prediais, destinada à produção e ao fornecimento coletivo de água potável, por meio de rede de 

distribuição (parte do sistema de abastecimento formada por tubulações e seus acessórios, 

destinados a distribuir água potável, até as ligações prediais). 

Solução alternativa coletiva de abastecimento de água para consumo humano: modalidade 

de abastecimento coletivo destinada a fornecer água potável, com captação subterrânea ou 

superficial, com ou sem canalização e sem rede de distribuição. 

Solução alternativa individual de abastecimento de água para consumo humano: 

modalidade de abastecimento de água para consumo humano que atenda a domicílios 

residenciais com uma única família, incluindo seus agregados familiares. 

Componentes de um sistema de abastecimento de água 
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 Sistema Público de Abastecimento 

Nos centros urbanos, a solução adequada para o abastecimento de água é o sistema coletivo, 

que deve garantir um líquido potável à comunidade. 

A água utilizada pela população da nossa cidade é captada em rios e córregos (mananciais de 

superfície) ou em poços (mananciais subterrâneos). Antes de chegar à casa das pessoas, ela é 

tratada pela SANEAGO passando por um rigoroso processo de controle de qualidade.  São 

realizadas diversas análises físico-químicas e bacteriológicas durante todo o seu percurso. 

Depois do tratamento, a água vai para os reservatórios, localizada em pontos estratégicos da 

cidade. A distribuição é feita por adutoras e redes que levam a água potável para o consumo.  

Ela chega às casas através do sistema de ligação domiciliar e fica armazenados em caixas 

d'água, que devem ser lavadas a cada seis meses. O consumo é medido pelo hidrômetro 

individual. 

Os mananciais são as fontes de onde a água é retirada para o abastecimento e consumo. Por isso 

eles são tão importantes e precisam ser preservados. Infelizmente, os mananciais que abastecem 

a população vêm sendo comprometida pelo desmatamento, exploração incorreta do solo, 

subsolo e utilização exagerada de agrotóxicos. Como 

A água é essencial à vida, esses problemas podem afetar a todos nós. As principais 

consequências são: 

• Surgimento de erosões no solo 
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• Assoreamento 

 

• Desaparecimento dos mananciais 
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• Poluição das águas 

 

• Comprometimento da saúde humana e animal 
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• Comprometimento do meio ambiente 

 

 

3.3 TRATAMENTO DA ÁGUA 

A SANEAGO desenvolve um conjunto de ações integradas e descentralizadas, que visam obter 

e garantir a potabilidade da água. Para isso, há um constante trabalho de pesquisa, avaliação e 

normatização de procedimentos, métodos e equipamentos, com ganhos significativos para 

empresa e cliente: 

• Melhoria da qualidade dos serviços e produto; 

• Redução dos custos, através de processos que melhoram a produtividade e qualidade; 

• Personalização da empresa como empresa confiável. 

No Monitoramento da qualidade da água bruta, são feitas, mensalmente, análises físico-

químicas e bacteriológicas pelos laboratórios regionais e cianobactérias e agrotóxicos pelo 

Laboratório Central de Goiânia, visando manter a qualidade da água dos mananciais de 
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abastecimento, dentro dos padrões estabelecidos pela RESOLUÇÃO 357 do CONAMA-

Conselho Nacional do Meio Ambiente. 

Nas ETA's, os laboratórios de processos realizam de 2 em 2 horas análises físico – químicas 

para avaliar a melhor dosagem dos produtos químicos, utilizados para tratamento conforme a 

legislação em vigor. 

O cloro recebe um controle de dosagem para assegurar um residual de 0,2PPM em pontos da 

rede de distribuição, teor capaz de garantir a ausência de coliformes fecais e totais, indicadores 

da presença de microorganismos patogênicos, causadores das doenças de veiculação hídrica, 

tais como, hepatite, gastroenterite, verminoses e, inclusive, o cólera. 

Além deste controle de dosagens, são realizadas análises para avaliação da qualidade sanitária 

da água distribuída. 

Nos reservatórios e redes de distribuição, é realizado o monitoramento da água tratada através 

de análises físico-químicas – cor, turbidez, residual de cloro, flúor, pH, teor de ferro e alumínio; 

exames bacteriológicos; pesquisas de agrotóxicos e de metais pesados, realizadas semanal, 

mensal e semestralmente conforme determinação da Portaria nº 518, de 25 de março de 2004. 

O monitoramento da água distribuída à população de Goiás é realizado nos 15 laboratórios 

localizados estrategicamente nas diversas regiões do estado e no laboratório central, localizado 

em Goiânia, responsável pelas análises mais complexas, como determinação de metais pesados, 

pesquisa de agrotóxicos e cianobactérias. 

Os diversos laboratórios são devidamente estruturados para realizar análises, sendo o total de 

amostras a serem coletadas por mês, determinado de acordo com o tipo de sistema de 

abastecimento utilizado e o total da população abastecida. Dos resultados destas análises, surge 

o IQA – Índice da Qualidade da Água, um indicador gerencial de alto grau de confiabilidade 

que visa a identificação imediata de quaisquer irregularidades, apontando para a prioridade de 

atuação no sistema produtivo e otimização do processo de tratamento e controle. 

 

3.4 GOVERNO E SUAS CAMPANHAS OFICIAIS. 

A crise tomou tal proporção que, em São Paulo, o Sistema Cantareira, um dos principais 

responsáveis pelo abastecimento dos cerca de 20 milhões de habitantes da região metropolitana 

atingiu a marca histórica de 18,8% no nível de sua represa. Diante desse fato, o governo do 
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estado, por meio da Sabesp, a companhia de abastecimento paulista decidiu por uma medida a 

altura do momento. Uma campanha em forma de súplica pedindo às pessoas que economizem 

água em troca de uma redução de 30% na conta mensal. 

O tom dado por essa campanha seria, mal comparando, o mesmo que premiar a honestidade ao 

invés de punir severamente os desonestos. Essa comunicação perde a oportunidade de ir além, 

chamar à responsabilidade o conjunto da sociedade, conscientizar sobre ações efetivas de bom 

uso da água e ao mesmo tempo aqueles que mantiverem hábitos contrários aos da maioria da 

população, deveriam receber severas multas. Também não precisaríamos chegar ao momento 

atual para a realização de campanhas visando à economia de água. Elas deveriam ser 

permanentes e cotidianas, até que um novo comportamento, simplesmente, as tornasse 

desnecessárias. 

O governo de São Paulo erra ao criar uma campanha mais preocupada em não desagradar, de 

olho que está no ano eleitoral. O medo da crítica é maior do que a busca por uma solução. Se 

for assim que o cidadão/eleitor enxerga, portanto, a responsabilidade até pela campanha pouco 

incisiva também pode ser dividida com ele pois é, exatamente essa postura de não aceitar 

restrições impostas pelo setor público ao “sagrado direito de fazer o que bem entender”, que 

contribui para a omissão do governo diante de ações urgentes a serem tomadas que precisam, 

sim ser compartilhadas com a sociedade. 

A iniciativa privada, indústrias, o agronegócio, enfim, o setor produtivo, tem na água um dos 

insumos imprescindíveis para a existência de seus negócios. Algumas empresas têm feito 

esforços na reutilização da água, na redução do consumo e no tratamento, mas também existem 

muitas delas que pouco fazem nesse sentido e precisam com urgência rever suas estratégias, 

pois tudo faz crer que serão muito cobradas no futuro por sua falta de ação no presente. 
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CONCLUSÃO 

O presente trabalho procurou mostrar que um dos bens mais preciosos à disposição da 

humanidade é a água, a qual requer racionalidade e parcimônia em sua utilização. Como 

resultado de sua importância, a poluição das águas é uma das maiores preocupações de todos 

aqueles que necessitam utilizá-la, pois a água poluída pode tornar-se um veículo direto de vários 

vetores de doenças graves de caráter epidêmico, atingindo uma grande quantidade de pessoas 

que dela se abastecem, envolvendo assim, um aspecto sanitário da mais alta importância, como 

também, envolvendo todos os ecossistemas. 

Em função disso, enfatiza-se que o avanço tecnológico coloca o homem frente a problemas 

ambientais de maior magnitude e complexidade aumentando-se os contaminantes desde os 

biológicos aos químicos. Daí a importância de se garantir a disponibilidade dos recursos 

hídricos em termos qualitativos quantitativos dentro dos valores admissíveis para determinados 

usos, bem como a garantia das gerações vindouras. 

Assim como pode destruir as forças que mantém a vida dos recursos naturais renováveis, o 

homem, se procurar compreender o funcionamento do sistema vivo (o ecossistema), irá mostrar 

também que, mesmo através da adoção de medidas simples, terá a capacidade necessária para 

retornar o equilíbrio da vida na Terra. 

A participação da sociedade no processo de defesa ambiental é essencial. A legislação, por mais 

completa, não será capaz de abarcar todos os problemas surgidos no cotidiano. A formação de 

uma consciência sobre a preservação da água deve ser objetivo de todos. 
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INTRODUCÃO 

Após 64 anos, em 2014 o Brasil irá sediar novamente uma Copa do Mundo de Futebol. Faltando 

pouco mais de dois anos para o início do evento, o que víamos era um país em obras, correndo 

contra o tempo para cumprir prazos e qualidade estipulados pela Federação Internacional de 

Futebol, FIFA. 

Para sediar um evento desse porte, estima-se que o Brasil irá investir cerca de R$ 36,4 bilhões, 

envolvendo transportes e mobilidade, reformas e construção de novos estádios, modernização 

dos aeroportos e telecomunicações, porem acredita-se que a Copa do Mundo de 2014 trará ao 

país um lucro de R$183 bilhões para a economia entre 2010 e 2019. Aliado a esses números, 

está a expectativa de geração de 700 mil empregos, permanentes e temporários, para os mais 

diversos setores – obras, turismo, hotelaria e comércio. 

Observando apenas os valores de investimento e retorno, a realização de um evento como este 

só nos traz benefícios. Mas, o fato é que existem no Brasil, inúmeros problemas de 

desenvolvimento em infraestrutura, educação, cultura, saúde, meio ambiente, que ultrapassam 

a visão dos benefícios econômicos e que devem ser avaliados.  

Receber uma Copa do Mundo, ou os Jogos Olímpicos, é colocar os holofotes do planeta em 

nossa direção, mostrando nossa cultura e nosso desenvolvimento, mas também nos tornando 

vulneráveis as exibições dos nossos problemas. 

Poucos países são capazes de organizar uma Copa do Mundo sem ajuda dos cofres públicos. 

Os Estados Unidos conseguiram o feito porque toda a infraestrutura já estava pronta. No caso 

do Brasil, parte da verba virá dos cofres da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas os 

gastos com infraestrutura das cidades onde acontecerão os jogos serão por conta do estado, ou 

seja, serão bancados com dinheiro público que vem dos nossos impostos. 

Ocupando a 84ª posição entre os 187 países avaliados no Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) e com quase 10% da população analfabeta, o Brasil poderia usar os 36 bilhões de reais a 

ser investidos na Copa para solucionar demandas mais urgentes, como as áreas de educação e 

saúde pública. Para ilustrar, com esse valor, seria possível construir mais de 400 hospitais-

escolas. 

Copa é muito mais do que construir novos estádios. São essenciais melhorias urbanas como 

expansão de linhas de metrô, novos aeroportos e estradas, aumento e qualidade da rede hoteleira 
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e das comunicações. Mas agora, não há mais nada a ser feito além de torcer para que toda a 

estrutura criada para o evento se torne herança para o nosso país. 
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CAPÍTULO I: PORQUE 12 SEDES E QUAIS SÃO ELAS? 

A grande quantidade de sedes será capaz de demonstrar toda a riqueza cultural e natural do país, 

fazendo com que turistas conheçam grande parte do Brasil, o que dividirá os ganhos em 

infraestrutura e a distribuição de turistas por todo ele. As 12 cidades, das 5 regiões do Brasil 

que receberão a Copa do Mundo são: 

 

Belo Horizonte 

Criada em 1897, a capital do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, foi a primeira cidade 

planejada do país. A cidade, que hoje tem uma população de cerca de 2,4 milhões de habitantes, 

possui amplas avenidas, ruas arborizadas e traços arquitetônicos peculiares.  

Com o objetivo de preparar a cidade para a realização da Copa das Confederações em 2013 e a 

Copa do Mundo de Futebol em 2014, foram pactuadas ações entre o Governo Federal, o 

Governo do Estado de Minas Gerais e a Prefeitura de Belo Horizonte. 

 

 

Brasília 

A cidade de Brasília, no Distrito Federal, foi projetada para abrigar a nova Capital Federal do 

Brasil, e sua população inicial foi formada por migrantes de todas as regiões do país. Hoje a 

cidade, criada em 1960, tem uma população de cerca de 2,6 milhões de habitantes. 

Com o objetivo de preparar a cidade e o Estádio Mané Garrincha para a realização da Copa das 

Confederações em 2013 e a Copa Mundial em 2014, foram pactuadas ações entre o Governo 

Federal e o Governo do Distrito Federal. 
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Cuiabá  

Cuiabá, capital de Mato Grosso, é um município situado às margens do rio de mesmo nome e 

é considerada a cidade-sede da Copa 2014 na região do Pantanal. Hoje a cidade, criada em 

1719, tem uma população de cerca de 550 mil habitantes. 

Com o objetivo de preparar o município para a realização da Copa do Mundo de Futebol em 

2014, foram pactuadas ações entre o Governo Federal e o Governo do Estado do Mato Grosso. 

 

 

Curitiba 

Capital do Estado do Paraná, Curitiba localiza-se na região sul do Brasil e é o núcleo central de 

uma região metropolitana formada por 26 municípios. Hoje, a cidade, criada em 1693, tem 

cerca de1,8 milhão de habitantes. 
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Ações pactuadas entre o Governo Federal , o Governo do Estado do Paraná, a Prefeitura de 

Curitiba e o Clube Atlético Paranaense objetivam preparar a cidade e o estádio, de propriedade 

do clube, para realização da Copa das Confederações em 2013 e a Copa Mundial em 2014. 

 

 

Fortaleza 

A cidade de Fortaleza, capital do Ceará, localizada na região nordeste do Brasil, desenvolveu-

se às margens do Riacho Pajeú. Hoje, o município, criado em 1726, tem uma população de 

cerca de 2,5 milhões de habitantes. 

Com o objetivo de preparar a cidade para realização da Copa das Confederações em 2013 e a 

Copa Mundial em 2014, foram pactuadas ações entre o Governo Federal, o Governo do Estado 

do Ceará e a Prefeitura Municipal de Fortaleza. 

 

 

Manaus 

Localizada no encontro do Rio Negro com o Rio Solimões, a cidade de Manaus, capital do 

Amazonas, é o portão de entrada da Região Amazônica no Brasil. Criado em 1848, o município 

tem hoje cerca de 1,7 milhões de habitantes. 
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Com o objetivo de preparar a cidade para a realização da Copa das Confederações em 2013 e a 

Copa Mundial em 2014, foram pactuadas ações entre o Governo Federal, o Governo do Estado 

do Amazonas e a Prefeitura de Manaus. 

 

 

Natal 

A cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, localiza-se no extremo nordeste do Brasil 

e nasceu, em 1599, às margens do rio Potengi, com a construção do Forte dos Reis Magos. Hoje 

o município conta com cerca de 806 mil habitantes. 

Com o objetivo de preparar a cidade para a realização da Copa das Confederações em 2013 e a 

Copa Mundial em 2014, foram pactuadas ações entre o Governo Federal, o Governo do Estado 

do Rio Grande do Norte e a Prefeitura de Natal. 

 

 

Porto Alegre 

Capital do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre é a cidade mais meridional dentre as 

sedes da Copa 2014. Criado em 1772, o município hoje tem cerca de 1,4 milhão de habitantes. 
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Ações pactuadas entre o Governo Federal, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e o Sport 

Club Internacional, tradicional clube de futebol da cidade, têm o objetivo de preparar a cidade 

para a realização da Copa das Confederações em 2013 e a Copa Mundial em 2014. 

 

 

Recife 

Capital do Estado de Pernambuco, Recife está situada sobre uma planície constituída por ilhas, 

penínsulas, alagados e manguezais envolvidos por cinco rios: Beberibe, Capibaribe, Tejipió e 

braços do Jaboatão e do Pirapama, conferindo-lhe características peculiares. A planície é 

circundada por colinas em arco que se estendem do norte ao sul, de Olinda até Prazeres 

(Jaboatão). Criada em 1537, a cidade hoje tem aproximadamente 1,5 milhão de habitantes. 

Com o objetivo de preparar a cidade para realização da Copa do Mundo de Futebol em 2014, 

foram pactuadas ações entre o Governo Federal, o Governo do Estado de Pernambuco e a 

Prefeitura de Recife. 
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Rio de Janeiro 

A cidade do Rio de Janeiro, localizada na região sudeste do Brasil, foi a segunda capital do 

Brasil. Criado em 1565, o município hoje tem aproximadamente 6,2 milhões de habitantes. 

Com o objetivo de preparar a cidade para realização da Copa das Confederações em 2013 e a 

Copa do Mundo de Futebol em 2014, foram pactuadas ações entre o Governo Federal, o 

Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. 

 

 

Salvador 

Salvador (BA), localizada na região nordeste do Brasil, foi a primeira capital do Brasil. Criada 

em 1549, a cidade conta hoje com aproximadamente 3 milhões de habitantes. 

Com o objetivo de preparar a cidade para a realização da Copa das Confederações em 2013 e a 

Copa Mundial em 2014, foram pactuadas ações entre o Governo Federal, o Governo do Estado 

da Bahia e a Prefeitura Municipal de Salvador. 

 

 

 



 

11 

 

São Paulo 

Situada a uma altitude de 860 metros, no planalto de Piratininga, sudeste do Brasil, a cidade de 

São Paulo é a capital do estado mais populoso do país. Fundado em 1554, o município conta 

hoje com cerca de 11 milhões de habitantes. 

Com o objetivo de preparar a cidade para a realização da Copa do Mundo de Futebol em 2014, 

foram pactuadas ações entre o Governo Federal, o Governo do Estado de São Paulo e a 

Prefeitura de São Paulo. 

 

 

1.1 – INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA NO BRASIL 

O Brasil apresentou bilhões de reais em investimentos nas obras de infraestrutura envolvendo 

projetos de mobilidade urbana nos grandes centros, rodovias, ferrovias e modernização de seus 

principais portos e aeroportos. Os grandes eventos aumentam a visibilidade do País e trazem 

mais turistas estrangeiros. A Copa do Mundo 2014 é uma oportunidade para incrementar a 

infraestrutura, antecipando obras e intervenções que eram necessárias mesmo sem a realização 

do evento. É o caso do investimento em mobilidade urbana e das obras nos aeroportos e portos. 

O plano de investimentos nas cidades-sede da Copa totaliza R$ 25,6 bilhões. Uma parcela 

desses investimentos, no montante de mais de R$ 17 bilhões, faz parte da chamada Matriz de 

Responsabilidade da Copa do Mundo de 2014. Constam da Matriz, mas são investimentos que 

permanecerão muito depois do apito final no Maracanã. 

O Brasil está investindo em mobilidade urbana, aeroportos, e financiamento para a 

modernização de estádios no primeiro ciclo de investimentos, bem como segurança, 

telecomunicações e turismo nos 2º e 3º ciclos, além de políticas públicas potencializadas pela 

Copa, como energia, qualificação pelo Pronatec e hotelaria. 
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No total, foram investidos R$ 17,6 bilhões em infraestrutura para a Copa do Mundo 2014. 

Dentre os gastos, constam R$ 8 bilhões em mobilidade, R$ 6,3 bilhões em aeroportos, R$ 1,9 

bilhão em segurança, R$ 200 milhões em turismo, R$ 600 milhões em portos, R$ 400 milhões 

em telecomunicação e R$ 200 milhões em outras instalações. 

 

Aeroportos e portos 

O projeto para a Copa inclui concessões de seis aeroportos: Brasília (DF), Campinas (SP), 

Guarulhos (SP), São Gonçalo do Amarante (RN), Galeão (RJ) e Confins (MG). Além disso, 

investimentos de R$ 6,28 bi para melhoria da infraestrutura aeroportuária em terminais de 

passageiros, pistas e pátios, e adequações operacionais. Os 21 empreendimentos de reforma e 

construção de terminais de passageiros aumentarão em 81% a capacidade de recepção de 

passageiros nos aeroportos da Copa. 

A capacidade de atender turistas brasileiros e estrangeiros já é, hoje, maior do que o necessário. 

Durante os 45 dias que marcam o evento esportivo no Brasil, os aeroportos das cidades-sede 

terão aumento de 209% no número de funcionários públicos responsáveis pela segurança nos 

terminais, como os agentes da Polícia Federal e da Receita Federal. 

O grande teste antes da Copa aconteceu no feriado prolongado da Páscoa, em abril, quando 

cerca de 4 milhões de passageiros circularam pelos aeroportos brasileiros, com operações 

dentro da normalidade. É um número semelhante ao de brasileiros e estrangeiros que devem 

voar pelo Brasil durante a Copa do Mundo. 

Os investimentos associados aos portos chegam a R$ 587 milhões, para melhoria nos terminais 

em Fortaleza, Natal, Manaus, Recife e Salvador, e para alinhamento do cais em Santos (SP). 

 

Mobilidade Urbana 

A Copa representou uma oportunidade para concentrar e acelerar os investimentos em 

infraestrutura urbana nas principais cidades do País. Foram investidos R$ 8 bilhões em projetos 

de mobilidade urbana, que beneficiarão a população que vive na região metropolitana das 

cidades-sedes, um contingente de mais de 62 milhões de pessoas. O governo federal vem 

fazendo investimentos em mobilidade urbana desde 2011. 
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São 45 obras de mobilidade urbana que priorizam o transporte coletivo. Projetos que incluem 

corredores e vias para ônibus; estações, terminais e Centrais de Controle de Tráfego; BRTs 

(Bus Rapid Transit); VLTs (Veículo Leve sobre Trilhos). No total, o governo investiu mais de 

R$ 8 bilhões nessas obras. Os novos modelos de transportes são mais eficientes e sustentáveis. 

Com o uso de novas tecnologias, têm potencial para reduzir emissões de CO2 e propiciam 

menor consumo energético. 

 

Telecomunicações  

O serviço em telecomunicações foi modernizado em todo o País, com investimentos de R$ 233 

milhões da Telebras, para expandir a rede de fibra óptica da estatal, e R$ 171 milhões da 

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), para modernizar os procedimentos e a 

fiscalização. Durante a competição, as cidades-sede estarão conectadas por uma infraestrutura 

de telecomunicações complexa e robusta, que suportará a transmissão das imagens dos jogos 

até o ponto central da FIFA, de onde serão distribuídas para um público previsto de metade da 

população mundial. As 12 cidades-sede passaram a contar com tecnologia móvel 4G, até 10 

vezes mais rápido que o atual. 

Os compromissos de expansão da telefonia móvel 4G permitirão a plena operação deste serviço 

nas 12 sedes, bem como em todas as capitais e Municípios com mais de 500 mil habitantes até 

maio de 2014. Destaca-se que, nos 12 estádios, haverá investimentos privados de 

aproximadamente R$ 200 milhões para a implantação da infraestrutura necessária aos serviços 

de telefonia móvel e banda larga. 

De acordo com o professor do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília, 

Leonardo Lazarte, especialista em internet e conectividade, o principal diferencial em relação 

ao uso da internet na Copa de 2014 é a concretização da tecnologia 4G, uma revolução na 

transmissão de dados. “Comparada com a Copa da África do Sul, disputada quatro anos atrás, 

a Copa no Brasil poderá utilizar a tecnologia 4G, especialmente no Estádio Nacional de Brasília, 

que possui equipamento e aparato suficiente para a demanda. O acesso à internet, publicação 

de fotos nas redes sociais, uso de câmeras, enfim, tudo será mais ágil. A largura da banda será 

disponibilizada e otimizada. As pessoas, certamente, poderão estar mais conectadas”, destacou. 

Estádios construídos e aprovados 
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A pouco menos de um mês da abertura da Copa do Mundo, os 12 estádios que receberão as 64 

partidas do torneio já foram testados. Metade das arenas foi inaugurada entre 2012 e 2013 para 

receber a Copa das Confederações e os outros seis palcos receberam jogo-teste neste ano. Os 

estádios foram pagos com financiamento federal pelo Banco Nacional do Desenvolvimento 

(BNDES), recursos locais e privados. 

Os Projetos apresentam diversas novidades que aumentam o padrão de segurança e conforto 

para torcedores, delegações e imprensa. As medidas de sustentabilidade adotadas nas 

construções e operações das arenas servirão como referência, inclusive, para os próximos 

mundiais da Fifa. 

Com propostas arquitetônicas inovadoras, que aumentam a iluminação e a ventilação internas, 

coberturas autolimpantes, que captam água da chuva, assentos rebatíveis e com encosto, 

campos de jogo com dimensões padronizadas (105 metros por 68 metros), iluminação 

homogênea e própria para transmissões Full HD, acessibilidade, câmeras que permitem 

reconhecimento facial e centros de comando para operar todos os sistemas das arenas são 

algumas das ações que prometem elevar o nível dos espetáculos no Brasil. 

 

1.2 – VANTAGENS DA COPA DO MUNDO 

O Brasil passará a ter 12 estádios modernos, equiparáveis aos melhores do mundo, com mais 

comodidade e segurança para os torcedores. Na Alemanha, após a Copa de 2006, a frequência 

média nos estádios subiu para 90% da lotação. E as arenas poderão atrair eventos como shows 

internacionais a estados como Mato Grosso, geralmente fora desse circuito. 

Pelo menos 600 mil estrangeiros devem visitar o país, número que pode ser ainda maior 

considerando as facilidades que nossos vizinhos sul-americanos têm para entrar aqui. Além 

disso, o fluxo de turismo nacional deve mover mais de 3 milhões de brasileiros. Quanto mais 

turistas, mais dinheiro entra para os cofres públicos na forma de impostos e por se tratar de 

evento de grande expressão nacional, o Brasil passa a ser mais conhecido por pessoas de vários 

locais do mundo. Desta forma, a cultura brasileira poderá ser divulgada amplamente em esfera 

internacional. 

Foram gerados mais de 700 mil postos de trabalho, cerca de 330 mil empregos permanentes. Já 

há programas de capacitação de profissionais para atuar em várias áreas, da construção civil à 
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hotelaria. O aquecimento da economia deverá impactar nosso Produto Interno Bruto (PIB) até 

2014. No ano da Copa, o evento deve gerar cerca de 2% das receitas nacionais. 

As exigências da FIFA para a realização deste evento, faz com que o país invista em 

infraestrutura (principalmente de mobilidade urbana) nas áreas próximas aos estádios onde 

serão realizados os jogos. 

Ampliação e reforma de aeroportos, melhorando as condições para os turistas e também para 

os brasileiros que utilizam o avião como meio de transporte e a mobilidade urbana que esta 

recebendo grande investimento, será útil a todos os cidadãos.  

Melhorias em parques, hotéis e diversos tipos de instalações utilizadas por turistas. Melhorias 

no sistema de telecomunicações, principalmente internet e celulares, visando atender a alta 

demanda durante os dias do evento, são melhorias que serão usufruídas pelos brasileiros após 

a Copa.  
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CAPÍTULO II: DESVANTAGENS DA COPA DO MUNDO 

Em função dos prazos e burocracias, muitas obras podem ser tocadas rapidamente, diminuindo 

assim a qualidade das construções, podendo haver até acidentes devido a pressa. 

O evento inflaciona os serviços, principalmente de hotéis, antes e durante a Copa do Mundo. 

Mesmo pessoas que não vão assistir aos jogos pagarão preços salgados em diárias de hotéis e 

serviços nas cidades que serão sedes. 

Se o evento não for bem sucedido, apresentando problemas diversos, a imagem do Brasil no 

exterior poderá ficar manchada. O Brasil poderá ser visto como um país desorganizado e 

ineficiente, diminuindo a confiança no país e os investimentos estrangeiros. 

Dinheiro público usado na Copa do Mundo poderia ser aplicado em áreas em que o Brasil é 

carente como, por exemplo, saúde e educação. Estes gastos elevados com um evento esportivo 

que dura poucos dias gera insatisfação em grande parcela da sociedade e diante do elevado 

volume de recursos financeiros utilizados, principalmente na construção dos estádios, ocorre 

abertura de mais possibilidades para a corrupção. 

Fora que o governo esta usando a Copa para abafar outros problemas do país, fazendo com que 

todo mundo se importe com a Copa, que todos torçam pelo seu time e esqueçam o resto. 

  

E com tantos problemas, a Copa tem até alguns apelidos que serão mostrados a seguir: 

A Copa das remoções 

A Ancop (Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa) estimou que 250 mil pessoas 

foram ou serão removidas de suas casas no Brasil, em razão de obras justificadas pela realização 

da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Há dificuldade em encontrar o número exato de pessoas 
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afetadas pelas remoções, pois o poder público das cidades-sede frequentemente se nega ou diz 

não ter informações sobre os despejos. 

 

A Copa dos elefantes Brancos 

De acordo com a ONG “Contas Abertas”, pelo menos quatro dos 12 estádios construídos e/ou 

reformados para a Copa vão se transformar em elefantes brancos – isto é, obras caras, vultosas, 

mas subutilizáveis. Os estádios de Brasília, Cuiabá, Manaus e Natal são muito grandes para o 

publico que costuma receber em jogos, por exemplo, o estádio Mané Garrincha, em Brasília, 

tem capacidade máxima para 71 mil pessoas. A contradição salta aos olhos quando olhamos 

para o público do primeiro jogo da final do campeonato brasiliense do ano passado: parcos 

1.956 pagantes. O mesmo cenário se repete nas outras três cidades mencionadas. 

Chegamos ao ponto de em Manaus, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 

Carcerário, ligado ao Tribunal de Justiça do Amazonas, aventar a hipótese de transformar o 

recém-construído estádio em um ‘presídio’ temporário. 

Desta forma, não é difícil concluir que, passada a Copa, todos os quatro estádios deverão ficar 

vazios – fato que se configura em um bilionário descaso com o dinheiro público. 

A Copa do Fim da Soberania 

Para poder receber a Copa do Mundo, o governo brasileiro resolveu abrir mão da soberania do 

país, que em tese estaria garantida no artigo 1º da Constituição Federal. Fez isso ao oferecer, 

ao longo do tempo, uma série de garantias à Fifa nas quais se compromete em acatar todas as 

demandas impostas pela entidade. Dessa forma, em 2012, foi sancionada a Lei Geral da Copa, 

que flexibiliza a legislação nacional e cria zonas de exceção nas cidades-sede. 

A lei dá à Fifa a prerrogativa de estabelecer em torno dos eventos esportivos e da Fan Fest uma 

área com um raio de até 2 quilômetros onde somente patrocinadores oficiais poderão 

comercializar produtos. Estabelecimentos comerciais regulares não seriam impedidos de abrir 

as portas, mas trabalhadores ambulantes – que em São Paulo totalizam cerca de 138 mil pessoas 

– fatalmente serão reprimidos e impedidos de trabalhar. 

Por fim, é preciso ainda lembrar que a Lei Geral da Copa concede à Fifa e a suas empresas 

parceiras isenção total de todos os impostos brasileiros, seja na esfera municipal, estadual ou 

federal. Estimativas do próprio governo brasileiro apontam uma economia à entidade de 1 
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bilhão de reais em razão da desoneração fiscal, não à toa, a Copa do Mundo no Brasil deve ser 

a mais lucrativa da história da Fifa. Segundo a própria entidade, que em tese não tem fins 

lucrativos, o megaevento deve render 10 bilhões de reais aos seus cofres. 

 

A Copa da Elitização 

Para poder receber a Copa do Mundo, governos e clubes foram obrigados a construir e reformar 

estádios obedecendo a um “padrão Fifa de qualidade”. Isto significou que estádios deixam de 

ser “estádios” e passam a ser chamados de “arenas”, onde tudo é de última geração: do telão 

que mostra os lances do jogo ao estofado das cadeiras. 

A princípio tratam-se de novidades positivas, mas que só resistem ao nível da aparência. Na 

prática, há um trágico efeito colateral em curso: os custos das novas arenas são embutidos no 

preço dos ingressos, que ficam mais caros, gerando uma pérfida elitização do futebol. 

A consultoria BDO divulgou um estudo que abrangeu as nove primeiras rodadas do Brasileirão 

de 2013. Em um primeiro momento, foi analisado o preço dos ingressos para partidas realizadas 

nas novas arenas reformadas para a Copa das Confederações. Em seguida, verificou-se o preço 

dos ingressos para partidas realizadas nos estádios antigos. O resultado apontou que os 

ingressos nas novas arenas foram em média 119% mais caros que os nos estádios antigos. 

Com as arenas, espaços tradicionais da torcida brasileira, como as gerais e as arquibancadas, 

são extintos ou reduzidos. Em seu lugar se instalam lojas e estabelecimentos comerciais. Surge 

assim o “torcedor-consumidor”, caracterizado pelo pouco envolvimento na política e dia-a-dia 

de seu time, e que vai ao estádio assistir a uma partida assim como vai ao cinema de um 

shopping center. 

Nesse processo que veste o manto do capital imobiliário e especulativo, parcelas mais pobres 

da sociedade são excluídas e impossibilitadas de acompanhar os jogos do esporte mais popular 

do país. 

 

2.1 – O DINHEIRO DA COPA FOI MAL INVESTIDO? 

Os gastos da Copa são revoltantes. No Brasil, já foram gastos mais de R$ 27 bilhões em obras 

de infraestrutura, estádios e reformas de aeroportos. Dos R$ 27 bilhões, cerca de 20 bilhões 

vêm dos cofres públicos. A Copa no Brasil já custa bem mais da realizada, em 2010, na África 
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do Sul, que consumiu R$ 17,2 bilhões. O valor é maior, também, do que a edição alemã (2006), 

que custou R$ 12,9 bilhões.  

Em seu pronunciamento na TV, Dilma negou que haja recursos públicos nas obras dos estádios, 

mas apenas “financiamentos que serão devidamente pagos pelos que estão explorando esses 

estádios”. Segundo o site Contas Abertas, em sete anos já foram destinados mais de R$ 7 bilhões 

do orçamento público para obras, não só de estádios, mas campos e centros esportivos. Só o 

Maracanã recebeu R$ 1,4 bilhão em dos cofres públicos antes de ser entregue nas mãos do 

empresário Eike Batista. 

O governo custeia, além disso, estudos e consultorias para a Copa. Ainda segundo o Contas 

Abertas, só em 2013 foi autorizado o repasse de R$ 270 milhões ao programa de “Apoio à 

realização da Copa do Mundo FIFA 2014” que prevê, entre outras medidas, consultorias às 

empresas que atuarão aqui. 

Todo o financiamento é realizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

(BNDES), que dá dinheiro público as empreiteiras. O que Dilma tenta esconder é que o 

“empréstimo” é realizado com generosos juros de 5% ao ano e um prazo a perder de vista, de 

15 anos. Só pra efeito de comparação, os juros especiais, que sufocam milhares de 

trabalhadores, são de 150% ao ano.  

No fim das contas, o governo brasileiro acaba bancando as obras para que a FIFA, as grandes 

empresas patrocinadoras e as emissoras de TV saiam lucrando. Além disso, o país acabou 

cedendo sua soberania quando aprovou a chamada “Lei da Copa”, um conjunto de leis de 

exceção que passa por cima das leis nacionais para proporcionar o máximo de lucro para a FIFA 

e seus patrocinadores. Uma das expressões disto é a supressão do direito à meia-entrada dos 

estudantes. Como se não bastasse, os estádios serão privatizados, como é o caso do Maracanã. 

Por isso, tem razão a população que vai para rua com cartazes: “É preciso chutar o traseiro da 

FIFA”.  

 

  

Cadê saúde e educação? 

O pior de tudo é que o valor investido na Copa é 71% de todo o orçamento destinado a educação 

neste ano. O valor total destinado à educação é de R$ 38 bilhões.  O valor gasto com a Copa 
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também poderia construir 570 mil habitações do programa “Minha casa, Minha vida”, cujo 

custo médio, para cada habitação, é de R$ 40 mil.   

A educação brasileira vive um verdadeiro apartheid. Hoje, temos no Brasil 14 milhões de 

analfabetos, segundo o IBGE. E 30 milhões de analfabetos funcionais. O Brasil ainda tem 41,5 

milhões de crianças e jovens entre 0 e 24 anos fora da escola. Pouco mais da metade dos jovens 

não tem acesso à educação no Brasil, negando todas as leis constitucionais que determinam. 

desde 1988, a garantia de uma educação pública, gratuita e universal. 

Já a saúde pública agoniza. Os governos desprezam a população trabalhadora que precisa do 

Sistema Único de Saúde (SUS), enfrenta atendimento precário, longa espera por atendimento, 

falta de leitos e pacientes jogados em enfermarias improvisadas em corredores. Muitas mortes 

que poderiam ser evitadas. Isto é assim porque o SUS se transformou em um sistema para 

atender “pobres” que não podem pagar planos privados de saúde. O SUS foi sucateado para 

favorecer a saúde privada, que dominou todo o sistema. Dos 431 mil leitos contabilizados em 

2009, 279 mil (65%) estão na rede hospitalar privada e 152 mil (35%) na rede pública, aponta 

o IBGE. O Brasil perdeu 11,2 mil leitos hospitalares entre 2005 e 2009, segundo o mesmo 

instituto. 

 

Veja só o que poderia ser feito com o dinheiro da Copa 

123 Hospitais  

Os recursos colocados nos estádios da Copa seriam suficientes para construir 123 hospitais 

como o Evandro Freire, inaugurado pela Prefeitura do Rio de Janeiro em março deste ano. 

Esperar na fila, ser mal atendido, não encontrar médicos são reclamações de rotina nos hospitais 

públicos de muitas cidades brasileiras. Mas agora a questão é de vida ou morte, já que casos 

diários mostram que não há vagas nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) quando o paciente 

mais precisa. Nem mesmo quando recorre à Justiça. Casos dramáticos acontecem no Rio de 

Janeiro e na capital do país onde pacientes precisam de internação, com urgência, em centros 

de tratamento intensivo.   

 

Um exemplo foi de uma mulher que estava prestes a dar à luz e não conseguiu internação nas 

unidades públicas de saúde da Baixada Fluminense. Mesmo com muita dor, precisou voltar 

para casa. É comum faltar médicos e leitos nos hospitais da região. 



 

21 

 

 

149 Estações de metrô  

Os recursos que estão sendo utilizados para construir os estádios da Copa seriam suficientes 

para erguer 149 estações como a São Benedito, em Fortaleza. 

O trânsito é um dos maiores problemas da cidade de São Paulo. Para começar, mata (em 2009, 

foram 1.382 mortos em acidentes de trânsito na capital contra 1.301 vítimas de assassinato). 

Emporcalha o ambiente. Segundo a Cetesb, os veículos despejam todo ano 1,7 milhão de 

toneladas de substâncias nocivas na atmosfera e são a principal fonte de poluição do nosso ar. 

Torna mais vulnerável a segurança da população (não faltam ocorrências de arrastões e assaltos 

nos congestionamentos). Rouba dos cidadãos um tempo que jamais será recuperado (os 

paulistanos perdem, em média, 2h42 por dia nas imensas filas, segundo pesquisa do Ibope 

encomendada pelo movimento Nossa São Paulo em 2010). E, para ficar só em alguns exemplos, 

afeta a economia. Estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV) estima que só em 2008 as perdas 

tenham atingido 33,5 bilhões de reais, o equivalente a 9,4% do produto interno bruto (PIB) da 

cidade. É a soma dos 27 bilhões de reais que deixamos de produzir enquanto ficamos parados 

com outros 6,5 bilhões que resultam do aumento de gastos com combustível, saúde pública e 

transporte de cargas. 

 

2857  Creches  

Com o dinheiro dos estádios da Copa, seria possível erguer nada menos que 2.857 creches, 

atendendo 712,5 mil crianças. 

Um relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco) aponta que o Brasil aparece em 8° lugar entre os países com maior número 

de analfabetos adultos. Ao todo, o estudo avaliou a situação de 150 países. 

De acordo com a mais recente Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), feita pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2012 e divulgada em setembro de 

2013, a taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais foi estimada em 8,7%, o que 

corresponde a 13,2 milhões de analfabetos no país. 

 

125 Presídios  
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Com o dinheiro dos estádios da Copa, daria para fazer 125 presídios com capacidade para 

abrigar 608 detentos. 

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu habeas corpus a um preso 

beneficiado com a progressão para o regime semiaberto, que continua em regime fechado por 

falta de local para cumprimento da pena mais branda. Os ministros determinaram que ele seja 

imediatamente transferido para um estabelecimento compatível com regime semiaberto ou, na 

falta de vaga, que aguarde em regime aberto ou prisão domiciliar. 

 

641  Mil  Viaturas de polícia  

Seria possível adquirir 641,7 mil viaturas de polícia com o dinheiro que está sendo gasto nos 

estádios da Copa. 

Muitas viaturas de policia ficam paradas com problemas mecânicos ou qualquer tipo de 

problema devido a falta de dinheiro para poder concerta-las e coloca-las de volta as ruas. 

 

20,3 Milhões de laptops escolares  

Seria possível comprar 20,3 milhões de netbooks com o dinheiro consumido nos estádios da 

Copa. 

 

Pavimentação de 10,6 Mil Quilômetros de rodovias  

Dos cerca de 1,6 milhão de quilômetros de rodovias existentes no país, apenas 200 mil são 

asfaltados. Com os R$ 7 bilhões injetados nos estádios da Copa, seria possível pavimentar mais 

10,6 mil quilômetros. 

As estradas do Brasil estão esburacadas, lentas e perigosas. Elas atrasam a nossa economia e 

tiram vidas. Se você percorrer por estradas pelo nosso Brasil, verá que a situação da maioria 

das estradas sem serem privatizadas é a mesma. 

 

7 navios Titanic   

Um bilionário australiano tem planos de construir uma versão moderna do famigerado 

transatlântico Titanic, que naufragou em 1912, a um custo estimado de R$ 1 bilhão, menos do 

que vai custar o Estádio Nacional Mané Garrincha, de Brasília. 

 



 

23 

 

4  times do Barcelona  

Com o dinheiro dos estádios da Copa, daria para comprar quatro times completos do Barcelona, 

o mais caro do mundo. 

 

Outras possibilidades do que fazer com o dinheiro da copa 

Se o governo federal não tivesse optado por fazer a copa e tivesse guardado esse dinheiro nos 

cofres públicos, em 2014, dos R$ 30 bilhões, uns R$ 12 bilhões seriam direcionados para pagar 

a dívida pública brasileira, algo próximo dos R$ 6 bilhões iriam para a previdência, uns R$ 3 

bilhões seriam transferidos para estados e municípios, R$ 1 bilhão iria para a educação, R$ 1.2 

bilhões iriam para a saúde e os outros quase 7 bilhões seriam divididos entre os vários 

ministérios em minúsculos pedacinhos para que fossem investidos em outras áreas, uns podem 

achar que isso é pouco, mas para a situação do Brasil, isso é muito! 

 

2.2 – MANIFESTAÇÕES, REVOLTAS DO POVO 

O Brasil acordou! Milhares de pessoas saíram de suas casas esperançosas e tomaram as ruas. 

Não apenas em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, mas em mais de 200 cidades do 

país e em outras tantas pelo mundo afora. O barulho é intenso! Buzinas, gritos, cantorias, 

palmas e palavras de ordem. O povo marcha destemido rumo a um novo tempo. Não! Eu não 

estou falando da torcida para a seleção brasileira que começou muito bem a Copa das 

Confederações e nem do single da Fiat que diz: “vem pra rua porque a rua é a maior 

arquibancada do Brasil”. As pessoas as quais me refiro estão pouco se lixando para o futebol. 

Na verdade, estão indignadas com o caminhão de dinheiro que foi gasto em prol dele. Os 

protestos no Brasil estão a todo vapor! 

Desde o início da Copa das Confederações, as principais cidades do país, inclusive as que são 

sede do evento, estão sendo palco de grandes manifestações populares. Em apenas um dia, os 

protestos derrotaram a Copa das Confederações. Ao menos em número de pessoas. Segundo 

números oficiais, a quinta-feira teve nada menos que 1,25 milhão de pessoas pelas ruas em mais 

de 100 cidades espalhadas por todo o país. A quantidade é bem maior do que a que seria 

necessária para encher todos os estádios do torneio. A onda de protestos que começou contra o 

aumento das tarifas do transporte público, já questiona os gastos com a Copa do Mundo e, por 

consequência, a Copa das Confederações. 
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O governo federal e a FIFA acreditam que o momento mais crítico da Copa das Confederações 

foi superado. A realização do jogo entre Brasil e Itália, sábado, em Salvador, no qual não houve 

nenhum incidente relevante envolvendo delegações ou a entidade, amenizou o clima de tensão 

e deu confiança aos organizadores de que é possível chegar ao fim da competição sem maiores 

contratempos. 

Reunião entre FIFA, Comitê Organizador Local (COL) e representantes do Ministério do 

Esporte foi realizada ontem, no hotel que serve de base para a operação da Copa. Feito um 

balanço do torneio até sua metade, a decisão foi apresentada em coletiva no Maracanã, com as 

presenças de Jérôme Valcke, secretário geral da Fifa, Ricardo Trade, diretor do COL, e Luís 

Fernandes, secretário do Ministério do Esporte. 

 

Balanço 

Opinião da FIFA após a primeira semana da Copa das Confederações: 

- Problemas de segurança, reforçado pelos protestos; 

- Gramados classificados como insuficientes para a Copa do Mundo; 

- Silêncio dos celulares nas arquibancadas — a rede não segurou a demanda; 

- Ingressos. Sistema de distribuição adotado pela FIFA foi reprovado pela própria organização, 

que viu filas se ampliarem; 

- Muitos hotéis aumentaram as tarifas em 300% para a Copa das Confederações; 

- Problemas no transporte entre os locais centrais de cidades, aeroportos e estádios. 

A constatação de todos é de que, em um ano, o Brasil terá de acelerar o ritmo de sua preparação 

– dentro e fora dos estádios – para garantir que um evento com 32 seleções e 600 mil 

estrangeiros possa de fato ocorrer. Não por acaso, a FIFA exige que os demais seis estádios 

estejam concluídos até o final do ano, dando assim tempo para que todas as obras e todos os 

testes sejam realizados. 

Afinal, ninguém esta protestando devido o aumento da tarifa e sim por transportes ruins e todos 

vendo que esta sendo investido muito na Copa, tudo para a Copa esta sendo melhorando, muito 

dinheiro esta sendo gasto e os transportes públicos continuam igual, porque aumentar o preço? 

Todos temem por corrupção, todos se sentem enganados pelo político que votou, afinal eles 
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prometiam melhoras dos transportes públicos e tudo o que vemos é o aumento da tarifa e gastos 

com a Copa, isso foi a gota d’água. Todos foram a rua pra mostrar insatisfação com o governo, 

para mostrar que se quisermos podemos mudar tudo, a força que temos é imensa, devido a isso 

o governo mandou a policia ser agressiva, para tentar controlar milhões de pessoas. 

Os sindicatos dos metros e ônibus se declararam também, fizeram greves contra o governo, foi 

uma ótima forma de protesto já que sem eles trabalhando as cidades se tornam um caos com 

transito, muitas pessoas acabam se prejudicando com isso e o governo só tentem a perder votos, 

tudo se complica para eles, então medidas tem de ser tomadas para que ocorra bem a Copa, pois 

a tendência é que as manifestações continuem e isso pode ser extremamente prejudicial a Copa. 
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CAPÍTULO III: MOVIMENTOS GREVISTAS 

Temos nos deparado, frequentemente, com diversos movimentos grevistas, os quais afetam 

diretamente na vida de todos nós. São muitos os setores paralisando suas atividades por 

melhores condições e salários, e, isso vem provocando uma série de implicações não apenas 

para a situação trabalhista no país, mas também em como os protestos estão afetando grande 

parte da população dependente dos serviços. 

A luta do indivíduo em busca de seus direitos por meio da greve não é algo recente, mas tem se 

intensificado constantemente em razão da crescente insatisfação do trabalhador perante sua 

remuneração em função dos serviços prestados, como é o caso de diversos setores públicos do 

país. Recentemente, universidades públicas federais paralisaram-se por cerca de quatro meses, 

o Ministério da Educação pouco se importou em tomar providências e negociações, resultando 

em uma situação de quase calamidade.  

A situação afeta não somente na vida do trabalhador dos setores, mas também na da população 

subordinada aos serviços diariamente. Necessitamos de ensino, serviços bancários, correios, 

segurança pública, transporte, entre outros, e, os movimentos grevistas estão atingindo todos 

quase ao mesmo tempo, assim, a indignação é generalizada, muitas vezes a população culpa os 

próprios grevistas por tal calamidade, contudo, o único culpado por tamanha desordem é o 

governo e suas políticas públicas insuficientes. 

Portanto, os movimentos de paralisação dos setores essenciais tornam-se devidamente 

importantes na garantia de melhores condições trabalhistas no país. O direito de greve deve ser 

amplamente defendido por todos e cabe ao governo tomar as necessárias providências tendo 

em vista uma vida digna para todos os trabalhadores. Dessa forma, o ciclo de paralisações 

diminuirá e toda a sociedade irá beneficiar-se com uma maior qualidade nos serviços prestados. 
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Além das manifestações, o povo achou uma nova forma de protestar contra o governo, fazendo 

greves eles conseguem com que uma cidade toda fique um caos, como ocorreu com as greves 

do metro e do ônibus, o governo não sabia o que fazer em ambas e a solução é aceitar o reajuste 

salarial. O grande problema do nosso governo é que eles não se importam com greves escolares, 

dos professores, eles não se importam com a educação do país, mas com o transporte, eles 

fazem qualquer negocio para resolver, obviamente que o transporte publico é importante, mas 

a educação e saúde deviam vir em primeiro lugar, mas não é o que ocorre. 

Com menos de uma semana para a Copa do Mundo, essas greves acabariam com a Copa, 

tornariam ela um caos, mediante a isso, eles querem salários altos, até porque eles são 

necessários para a Copa, então vão explorar ao máximo o governo e isso tudo é uma ótima 

forma de protestar contra esse governo corrupto de nosso país. 
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Esta é a situação do transito em São Paulo com a greve dos metros, agora imagine se isso ocorre 

durante a Copa. 

 

3.1 – FALTA MÃO DE OBRA QUALIFICADA 

Iluminada sob holofotes dos grandes investidores internacionais, a hotelaria brasileira terá um 

grande crescimento nos próximos anos. Isto porque segundo o MTur — Ministério do Turismo, 

o País deverá receber até 2014 cerca de R$ 11 bilhões em investimentos para a construção de 

266 novos hotéis, por conta da demanda crescente de turismo nos próximos anos. Somado a 

isto, a procura de linhas de crédito para modernizar e ampliar os meios de hospedagens 

existentes é muito grande e o BNDES — Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e 

Social contabiliza quase R$ 1 bilhão em solicitações. Este é exatamente a verba que 

inicialmente havia sido disponibilizada para o programa PróCopa Turismo, mas em razão da 

grande procura, o governo já estuda um aumento desta linha de crédito para que os meios de 

hospedagens possam se posicionar de forma bem competitiva para atender a demanda dos 

grande eventos que o Brasil irá realizar nos próximos anos. 

Entre os diversos eventos, os esportivos são os de maior destaque, como Jogos Militares 

Mundiais em 2011, a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e os jogos Olímpicos em 2016. Toda 

a indústria brasileira deverá crescer significativamente no período. A cadeia do turismo será 

beneficiada por conta disso, pois se espera um fluxo gigantesco de turistas para País. Conforme 

um estudo recém apresentado pela consultoria Ernest & Young e pela FGV – Fundação Getúlio 



 

29 

 

Vargas, o Brasil receberá uma injeção de cerca de R$ 142 bilhões na economia até 2014. Essa 

estimativa, corrobora a expectativa do MTur que prevê 73 milhões de desembarques domésticos 

no período.  

Enquanto muitas autoridades públicas se preocupam em demonstrar os bilhões de dólares em 

investimentos que vão ser canalizados para a economia, a preocupação com a o treinamento e 

qualificação da mão-de-obra ficou em segundo plano, mesmo cientes que este é um problema 

crônico no Brasil, principalmente na hotelaria que exige uma qualificação de trabalhadores bem 

acima da média de outros setores da economia. O MTur prevê que 2 milhões de novos empregos 

(formais e informais), sejam criados no território nacional nos próximos anos para atender o 

crescimento do turismo. Mas será que haverá uma quantidade de trabalhadores suficiente para 

suprir esta futura demanda? E a qualificação destes funcionários, como será feita? Este 

problema poderá tornar-se um gargalo para a rede hoteleira, que mesmo com investimentos 

astronômicos em novos empreendimentos correrá o risco de ficar sem trabalhadores 

qualificados. Este paradoxo já começa a tornar-se presente em algumas regiões do País e 

somente agora as autoridades públicas literalmente acordaram para este problema. O Ministério 

do Turismo através de uma parceria com a Fundação Roberto Marinho, lançaram recentemente 

o programa Olá Turista!, que oferece 80 mil vagas gratuitas para cursos on-line de inglês e 

espanhol, com o objetivo de qualificar a recepção do turista estrangeiro. No projeto que conta 

com apoio das principais entidades representativas do setor hoteleiro, podem participar do 

projeto: camareiras, mensageiros, recepcionistas de hotel, pousada e restaurante, garçons, 

taxistas, vendedores de lojas, ambulantes, agentes de viagens, de casas de câmbio, de segurança, 

de saúde, guias de turismo, atendentes em teatro, museus, aeroportos e atrativos turísticos 

estudantes universitários e técnicos de turismo, hotelaria, gastronomia, entre outros 

profissionais. 

 

Os desafios da qualificação 

Na região Nordeste, onde estão localizados os grandes resorts e complexos hoteleiros, a falta 

de mão de obra qualificada é crônica há muitos anos. A maioria dos empreendimentos sem 

muita opção de mão-de-obra qualificada ou para atender a cláusulas contratuais firmadas com 

governos locais, adotam políticas de inclusão social e focam suas ações na capacitação dos 

moradores do entorno. Assim, pescadores, apanhadores de coco acabam tornando-se garçons, 
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barmens ou mesmo lavadeiras tornam-se camareiras nestes hotéis e resorts que possuem 

padrões internacionais de qualidade de serviços prestados. Estes trabalhadores em sua quase 

totalidade apresentam baixo grau de instrução, o processo de aprendizagem de determinadas 

funções, por vezes complexas, acaba interferindo em toda a operação do hotel. É comum que 

alguns empreendimentos hoteleiros ensinem a estes trabalhadores, por exemplo, como utilizar 

os sanitários ou mesmo o hábito de calçar sapatos. Este é um problema crônico que acontece 

no Brasil há muitos anos, principalmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil e que se não 

forem tomadas providências urgentes, os novos empreendimentos hoteleiros que consumiram 

bilhões de reais em investimentos correm o risco de não entrarem em operação por falta de 

mão-de-obra. 

O Ecoresort Praia do Forte que foi o desbravador desta região na Bahia que hoje é a mais 

cobiçado pelos investidores internacionais, encontrou sérias dificuldades na década de 70 para 

treinar e qualificar a população local para exercer funções operacionais relativamente simples, 

como garçons, barmens, camareiras ou mesmo mensageiros. Quando o empreendimento o 

resort decidiu na década de 90 informatizar seus serviços, os problemas se agravaram. “No 

passado uma parte da mão de obra era analfabeta ou com grau de escolaridade muito baixo, o 

que dificultava o aprendizado em treinamentos internos relacionados ao serviço operacional ou 

até mesmo a utilização de novas tecnologias, como por exemplo, a implantação de um sistema 

operacional informatizado. A solução adotada para o problema foi montar uma sala interna no 

hotel para aulas do tele curso, com atuação voluntária de outros colaboradores que auxiliavam 

ou ministravam aulas. Esta ação evoluiu de tal forma que percebeu-se a necessidade de ampliá-

la para outras pessoas da comunidade. Atualmente esta ação de ensino supletivo é realizada 

pela área de educação da prefeitura”, afirmou Maria Helena Santana, Diretora comercial do 

empreendimento.  

Hoje o hotel que está sob administração do grupo português Tivoli foca suas ações em aulas de 

idiomas e formação interna referente postura, atendimento, técnicas de serviço. O plano de 

treinamento para as funções básicas do hotel tem duração de quatro a seis meses. Maria Helena 

acredita, que se não houver ações para preparar novos funcionários, o setor poderá sim sofrer 

um colapso por conta disso. “Atualmente já temos dificuldade em recrutar mão de obra 

qualificada na região, com certeza com a chegada de novos empreendimentos e o aumento da 

demanda turística em função dos eventos esportivos, esta situação será agravada”.  
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O Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa que está sendo implantado pelo grupo espanhol 

Fiesta na Costa dos Coqueiros na Bahia ao custo de US$ 160 milhões de investimentos, somente 

não entrou em operação até agora em razão de falta de mão-de-obra treinada e qualificada. O 

grupo teve que fazer uma parceria com o Instituto Imbassaí, que promove atividades 

relacionadas à profissionalização turístico-hoteleira da comunidade local. Também por conta 

de ações como essas, o Diretor geral do Grand Palladium Imbassaí, Luis Fraguás, acredita que 

o segmento não sofrerá nenhum gargalo e conseguirá preencher as novas vagas que vão surgir. 

“Estamos seguros e em condições de afrontar de forma satisfatória o aumento da demanda de 

profissionais do setor. Além disso, existem também planos e programas através de órgãos 

públicos e governamentais que realizam um excelente trabalho neste mesmo sentido, 

planejando e dimensionando as necessidades que serão geradas, de forma a complementar a 

iniciativa privada e o setor público. Estou certo que os desafios serão ultrapassados e os 

objetivos alcançados”.  

Mesmo em estados de a região Sudeste encontrar mão-de-obra qualificada na hotelaria não é 

tarefa fácil. O recém-inaugurado Breezes Búzios, no Rio de Janeiro, teve que criar uma 

dinâmica de seleção para contratação de trabalhadores locais para o seu quadro de funcionários. 

O processo iniciou-se dois meses antes da abertura do empreendimento selecionou 

trabalhadores em nove as áreas de recrutamento, sendo cada uma com cerca de 70 

colaboradores, totalizando 630 pessoas entrevistadas. Destas 83% passaram a compor o quadro 

de colaboradores do novo empreendimento. Durante o processo de abertura, a rede mobilizou 

funcionários de outras unidades para dinamizar a capacitação. 

 

3.2 – A COPA DO MEDO, ASSIM QUE OS ESTRANGEIROS OLHAM PARA NOSSA 

COPA. 

São inúmeros motivos que todos veem a Copa no Brasil dessa forma, veja a seguinte: 

 

Política 

- Apesar do lema brasileiro: "Ordem e Progresso", o que menos se vê na preparação deste 

mundial, é Ordem ou Progresso. 
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- A FIFA não pediu o Brasil para sediar a Copa, foi o Brasil que procurou a FIFA e fez a 

proposta. 

- A corrupção no Brasil é endêmica, do povo ao governo. 

- A burocracia é cultural, tudo precisa ser carimbado, gerando milhões para os Cartórios. 

- Tudo se desenvolve a base de propinas. 

- Todo o alto escalão do governo Lula está preso por corrupção, mas os artistas e grande parte 

da população acham que eles são honestos, e fazem campanhas para recolher dinheiro para eles. 

- Hoje, tudo que acontece de errado no Brasil, a culpa é da FIFA, antes era dos EUA, já foi de 

Portugal, o brasileiro não tem culpa de nada. 

- O Brasileiro dá mais importância ao futebol do que à política. 

- O Brasileiro elege jogadores de futebol para cargos públicos. 

- Romário (ex-Barcelona) é hoje deputado. Aproveita o descontentamento com a Copa para se 

auto-promover, mas nunca apresentou um projeto de lei sobre saúde ou educação. Sua meta é 

dar ingresso da Copa para pobre (como se essa fosse a prioridade para um pobre brasileiro). 

- O Deputado mais votado do Brasil é um palhaço analfabeto e banguela, que faz uma dança 

ridícula, com roupas igualmente ridículas, e seu bordão é: "pior que está não fica". Será? 

- Em uma das músicas deste palhaço analfabeto ele diz: "Ele é ladrão mas é meu amigo!", Isso 

traduz bem o espírito do Brasileiro.  

- Brasileiros se identificam com analfabetos. 

- A carga tributária do Brasil é altíssima maior que a da França, e os serviços públicos são 

péssimos comparáveis aos do Congo. 

- Mas o Brasileiro médio pensa que ele mora na Suíça. Quem está lá, na verdade, é a FIFA.- Há 

um dito popular que diz que "Deus é brasileiro". 

- A FIFA, como imagem institucional, busca não associar-se a ditaduras. Tanto que excluiu a 

África do Sul na época do Aparthaid e, ao contrário do COI, recusou a candidatura da China, 

apesar das ótimas condições que o país oferecia. Mas o Brasil, sede da Copa, vive um caso de 

amor com ditaduras. 
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- O Brasil pleiteava uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, para sentar-se ao lado 

França, mas devido ao seu alinhamento com ditaduras, a França já se manifestou 

contrariamente. 

- A Presidente Brasileira parece estar alienada da realidade e diz que será o melhor mundial de 

todos os tempos, isso, melhor que o do Japão, dos EUA, da França, da Alemanha. 

- O governo brasileiro acaba de gastar 400 milhões de Euros com compras de armas para a 

polícia e disse estar disposto a colocar o exército na rua para proteger a Copa contra os... 

Brasileiros, isso mesmo, o governo está ameaçando seu próprio povo. 

- Há um movimento de alguns jogadores de futebol, liderado pelo ídolo do Lyon (França) 

Juninho Pernambucano, chamado "Bom Senso", pedindo conscientização dos jogadores. 

- Analisando os países sedes desde 1970, o número de mortes em estádios, nos 16 anos prévios 

a cada edição da Copa: México: (1970): 06 mortes; Alemanha (1974): 00 mortes; Argentina 

(1978): 04 mortes; Espanha (1982): 00 mortes; México (1986): 12 mortes; Itália (1990): 00 

mortes; EUA (1994): 00 mortes; França (1998): 00 mortes; Japão (2002): 00 mortes; Coreia do 

Sul (2002): 00 mortes; Alemanha: (2006): 00 mortes; Africa do Sul: (2010): 17 mortes; Brasil: 

(2014): 234 mortes; 

 

Saúde 

- Reze para não ter problemas de saúde enquanto estiver alí. 

- Vacina contra febre amarela é recomendada. 

- Use repelentes, no Brasil ainda há pessoas morrendo com dengue, malária ou doença de 

chagas, já erradicadas na França no século XVIII. 

- Faça um seguro de saúde privado antes de ir ao Brasil. 

- Médicos privados cobram mais de 100 Euros por consultas de 20 minutos. 

- Os hospitais públicos são péssimos, comparáveis a zonas de guerra. 

- O Pelé pediu para os Brasileiros esquecerem os problemas e curtirem a Copa. 

Hospedagem 
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- Paris é a cidade mais visitada do mundo, com quase 20 milhões de turistas / ano. São Paulo é 

menos visitada que a pequena Benidorm na Espanha, ou que a cinza Varsóvia, na Polônia ou a 

poluída Chenzen na China. São Paulo perde para Buenos Aires, Cuzco e outras cidades Sul-

americanas. Nem no Brasil é a mais visitada. Ninguém faz turismo em São Paulo. No entanto, 

um hotel em São Paulo custa em média 40% mais do que se hospedar em um equivalente hotel 

em Paris. 

- Na época da Copa, um hotel de baixa qualidade em São Paulo chega a pedir 800 Euros por 

noite. 

- Os brasileiros não tem hábito de intercambiar casas, alugar sofás ou hospedar pessoas por sites 

em internet. 

- Leve adaptador de tomada. O Brasil adotou um sistema que só existe no Brasil, e muda a cada 

4 ou 5 anos, gerando milhões para algumas empresas. 

 

Telecomunicações 

- Minuto de celular mais caro do mundo.  

- O sinal é péssimo, um dos piores do mundo. 

- 4G não existe na maioria das cidades. 

- A internet é horrível e caríssima. Para o Brasil chegar aos níveis do Iraque deveria dobrar o 

investimento em banda larga.  

 

Segurança 

- Se você não gostou do que leu até agora, o pior está aqui. 

- No Brasil há mais assassinatos que na Palestina, no Afeganistão, Síria e no Iraque JUNTOS. 

- No Brasil há mais assassinatos que em toda a AMÉRICA DO NORTE + EUROPA + JAPÃO 

+ OCEANIA. 

- A guerra do Vietnã matou 50.000 pessoas em 7 anos. No Brasil se mata a mesma quantidade 

em um ano. Ano passado foram 50.177 segundo o governo, segundo as ONGs superam 63.000 

mortes. 
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- Todo brasileiro conhece alguém que foi assassinado. 

- 1% dos casos resulta em prisão. Este 1% não chega a cumprir 1/6 da pena, e é beneficiado por 

vantagens que se dão aos criminosos. 

- As prisões parecem masmorras e não recuperam. 

- Rebeliões com dezenas de mortos, pessoas decapitadas, esquartejadas são frequentes. 

- Recomenda-se levar uma pequena quantidade de dinheiro para caso de assaltos. É comum 

assassinarem as pessoas que nada tem para o assalto. 

- Não leve o cartão consigo, você pode ser vítima de uma espécie de sequestro que só tem no 

Brasil: "Sequestro Relâmpago". 

- Não use relógios, máquinas fotográficas, celulares, pulseiras, brincos, colares, anéis, bolsas 

caras, bonés caros, óculos caros, tênis caro, etc... Se vista da forma mais simples possível. 

- Se for assaltado, não reaja. 

- Não ande pelas ruas após as 22hs. 

- Caixas eletrônicos não funcionam após as 22h30, devido aos assaltos. Os políticos, no lugar 

de aumentar a segurança, tiveram a brilhante ideia de proibir o cidadão de bem de tirar dinheiro 

do caixa. 

- Os bancos fecham às 16hs. 

- Só faça câmbio em bancos ou casas autorizadas. Existe uma grande quantidade de moeda falsa 

e estrangeiros são alvos fáceis. 

- Policiais são monoglotas. Aprenda frases como: "Eu fui assaltado"; "preciso de ajuda", "estou 

ferido", "sou francês, leve-me ao consulado, por favor" 

- Há falsas blitz para assaltar pessoas. 
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CONCLUSÃO 

Como é possível ver, existem pontos positivos e inúmeros pontos negativos em fazer a Copa 

do Mundo no Brasil, porém não há mais o que fazer, quando foi determinado que teria a Copa 

aqui, manifestações, greves, tudo que fizemos contra a Copa não teve efeito, só houve conflitos 

e no mínimo o governo deve ter aberto o olho para depois da Copa eles começarem a realmente 

ser um governo, mas a Copa continuará sendo aqui. Agora teremos que torcer para que tudo de 

certo, mas sem esquecer os motivos das manifestações e devemos continuar com elas após a 

Copa, mesmo se o Brasil for campeão, não podemos esquecer tudo, pois no investimento na 

Copa, tivemos caso de corrupção que não pode ser deixado de lado, tem obras a serem 

terminadas para ficar para a sociedade, o governo acha que tudo será esquecido, mas não vai 

ser assim! 

O investimento na Copa do Mundo é uma coisa boa para a infraestrutura do Brasil, aeroportos 

foram modernizados, estádios, a telecomunicação, entre outras coisas, mas agora, mais que 

nunca o governo vai ter a obrigação de investir mais em educação e saúde já que para eventos 

esportivos eles estiveram dispostos a gastar dinheiro. Espera-se que com a Copa também seja 

passada uma imagem melhor do Brasil para os turistas, já que o Brasil não tem uma boa 

imagem. 

Mas agora, só temos que esperar e ver tudo o que esta por vir, temos que torcer para nossa 

seleção mas sem duvida alguma, continuar contra o governo, que é um dos mais corruptos do 

mundo e acha que somos bobos, que não vamos fazer nada, mas eles que nos aguardem, muitas 

manifestações estão por vir. 
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INTRODUÇÃO 

A Copa do Mundo é o maior evento esportivo do ano. É uma competição internacional 

de futebol que ocorre a cada quatro anos, e o país-sede em que acontece é designado pela FIFA. 

O Brasil foi designado para sediar a Copa do Mundo de 2014. As cidades-sede serão Belo 

Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Cuiabá, Salvador, 

Recife, Natal, Manaus e Fortaleza. O trabalho a seguir tem o objetivo de analisar aspectos 

socioeconômicos, ambientais e políticos, além de analisar as mudanças que ocorrerão no Brasil 

durante a Copa.       Economicamente, a competição 

tem efeitos positivos sobre o crescimento de certos setores, e para o desenvolvimento do Brasil. 

Instalações desportivas, incluindo os estádios, são construídos ou reformados para a ocasião. 

   Estradas, aeroportos, hotéis e infraestrutura de um modo geral, também 

são melhorados para receber a competição.        Além 

disso, neste trabalho haverá também a análise dos aspectos políticos a nível nacional e 

internacional. 

Além de todos estes aspectos, pelo fato de que o futebol está presente na cultura 

brasileira, a Copa do Mundo acaba gerando o nacionalismo. Portanto, também será abordado o 

fato de que a Copa do Mundo favorece o consumo da sociedade e como isto ocorre. 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1dio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hotel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Infraestrutura_(engenharia)
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CAPÍTULO 1 – A COPA DO MUNDO DE 2014 NO BRASIL 

 

1.0 – O QUE É A COPA DO MUNDO? 

A Copa do Mundo FIFA, também conhecida como Campeonato do Mundo de 

Futebol ou ainda Campeonato Mundial de Futebol, é uma competição internacional 

de futebol que ocorre a cada quatro anos. É responsável pela mobilização de países que recebem 

pessoas do mundo inteiro. O país-sede, o qual é realizado a competição, dá o devido suporte a 

ela no período de 1 mês de duração. A Copa do Mundo pode ser considerada a competição 

futebolística mais popular e aguardada por todo o mundo. 

 

 A FIFA 

A FIFA é a instituição internacional que dirige as associações de futsal, futebol de areia 

(português brasileiro) ou futebol de praia (português europeu) e futebol associado, o esporte 

coletivo mais popular do mundo. Foi criada em Paris e tem sede atual em Zurique, Suíça. Ao 

todo possui 209 países e/ou territórios associados. Com essas 209 federações afiliadas, o órgão 

máximo do futebol mundial é apelidado de “ONU do futebol”.    

       A FIFA oferece ajuda financeira e apoio 

logístico às federações por meio de diversos programas, como por exemplo, o programa GOAL, 

no qual dá às federações menos favorecidas a possibilidade de obterem as ferramentas 

necessárias ao seu funcionamento e evolução. Assim, garante às suas federações vários direitos 

e privilégios consideráveis. Por outro lado, também há várias obrigações. Como representantes 

da FIFA nos seus países, elas precisam respeitar os estatutos, os objetivos e os ideais da entidade 

que rege o futebol mundial. Além disso, devem promover e administrar o esporte de acordo 

com esses princípios.  

 

Origens da Copa do Mundo 

Em 21 de maio de 1904, dirigentes de sete países como a Bélgica, Dinamarca, Espanha, 

França, Holanda, Suécia e Suíça, se reuniram em Paris, na França, e fundaram a “Fédération 

Internationale of Football Association” (Federação Internacional das Associações de Futebol), 

entidade que é conhecida até hoje pela sigla FIFA. A referência ao “Football Association” é 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Competi%C3%A7%C3%A3o_esportiva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Futebol
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pelo fato de que na época da fundação da FIFA existiam duas vertentes do futebol. Um era 

controlada pela “Football Association” e outra era controlada pela “Rugby Football Union”, 

atualmente conhecida somente por rugby.       

    

A FIFA foi criada justamente pelo desejo de quatro amigos que ambicionavam um 

torneio aberto de futebol entre os países. Estes quatro amigos eram o advogado Robert Guérin, 

o banqueiro holandês C. A. W. Hirschman, o industrial gráfico francês Henry Delaunay e o 

editor francês Jules Rimet. Guérin foi eleito em 22 de maio de 1904 o primeiro presidente da 

história da FIFA.       A ideia de criar uma grande 

competição entre os países foi realizada pela FIFA em 1906, na Suíça, porém, esta tentativa não 

deu certo. Como nos Jogos Olímpicos só podiam ser disputados por atletas amadores, as 

competições que envolviam equipes profissionais começaram a aparecer. Com isso, em 1908, 

foi realizado em Turim, na Itália, o “Torneo Internazionale Stampa Sportiva”.   

    No ano seguinte, Thomas Lipton organizou o Troféu “Sir Thomas 

Lipton”, também realizado em Turim. Ambas as competições foram disputadas por clubes de 

países diferentes e, por não terem sido realizadas com seleções, estas competições não são 

consideradas antecessores diretos da Copa do Mundo.     A 

FIFA teve somente até 1909, ou seja, cinco anos depois de ter sido criada, associações européias 

como filiadas. Os primeiros membros de outros países a se juntarem à entidade foram a África 

do Sul em 1909, Argentina e Chile em 1912 e os Estados Unidos em 1913. Com isso, o caminho 

foi aberto para a plena expansão do futebol mundial.     Já no 

ano de 1914, a FIFA reconheceu as competições de futebol dos Jogos Olímpicos como 

Campeonatos Mundiais de Futebol Amador passando ela a ser responsável pela organização do 

evento. Com isso, houve em 1920, nos Jogos Olímpicos da Antuérpia, na Bélgica, a 

oficialização do futebol em uma Olimpíada, já que em 1908, nos Jogos de Londres e 1912, nos 

Jogos de Estocolmo, na Suécia, o futebol era apenas um esporte de exibição. Em 1920, a Bélgica 

era a primeira campeã olímpica.   Em 1924, nos Jogos Olímpicos de Paris, na 

França, a competição de futebol apresentou 24 equipes e foi um grande sucesso. Na final, com 

um público de 60 mil espectadores, o Uruguai sagrou-se campeão olímpico vencendo a Suécia 

pelo placar de 3 a 0.          

  Em 1928, nos Jogos Olímpicos de Amsterdã, na Holanda, o Uruguai novamente 

conquistava a medalha de ouro, sagrando-se bicampeão olímpico, desta vez, vencendo a 
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Argentina na final.          

 Após a realização dos Jogos Olímpicos de 1928, devido ao sucesso que o futebol já 

imperava entre o público, a FIFA decidiu criar uma competição própria. Começava então o 

processo para a realização da Copa do Mundo de Futebol.    Em 1930, foi 

escolhido como país sede da realização da Copa do Mundo, o Uruguai, pelo simples fato de ser 

o atual bicampeão olímpico da época.    A partir daí, com o passar das 

décadas, a FIFA ficou cada vez maior e independente. Mesmo com a Segunda Guerra Mundial, 

juntaram-se a ela, dezenas de países ao longo dos anos. A Copa do Mundo de Futebol foi 

ganhando cada vez mais importância, principalmente com a ajuda da televisão.  

   Por volta de década de 1970, a FIFA sofria uma importante mudança que 

contribuiu e muito para o crescimento do futebol. Ela deixou de ser apenas uma organização 

que vivia a custa do dinheiro ganho nos Campeonatos Mundiais e transformou-se numa 

verdadeira empresa.        

Para ser ter uma ideia, até a década de 1970, trabalhavam apenas 12 pessoas na sede da 

FIFA. Este número aumentou significativamente nos dias de hoje para mais de 120 pessoas, ou 

seja, teve um crescimento dez vezes mais em 40 anos 

Desde o início até os tempos atuais 

     A primeira edição da Copa do Mundo foi realizada no Uruguai em 1930. A FIFA selecionou 

13 seleções sem classificatórias, as quais ocorrem atualmente. A seleção uruguaia foi campeã e 

pôde ficar, por quatro anos, com a taça Jules Rimet. Nas duas copas seguintes (1934 e 1938) a 

Itália ficou com o título. Porém, entre os anos de 1942 e 1946, a competição foi suspensa devido 

à Segunda Guerra Mundial.  Em 1950, o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo. Com 

uma ótima equipe de jogadores, o Brasil chegou à final contra o Uruguai. A final, realizada no 

recém-construído estádio do Maracanã (Rio de Janeiro - RJ) teve a presença de 

aproximadamente 200 mil espectadores. Apesar da confiança dos jogadores brasileiros por 

estarem jogando em território nacional, o Uruguai venceu o Brasil por 2 a 1 e tornou-se 

campeão.            

Já 1958, apareceu para o mundo, jogando pela seleção brasileira, aquele que seria considerado 

o melhor jogador de futebol de todos os tempos: Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Quatro 

anos após a conquista na Suécia, o Brasil voltou a conquistar o título.    

http://www.suapesquisa.com/segundaguerra
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  Em 1962, no Chile, a seleção brasileira conquistou pela segunda vez a taça. Em 

1970, no México, com uma equipe formada por excelentes jogadores (Pelé, Tostão, Rivelino, 

Carlos Alberto Torres entre outros), o Brasil tornou-se tricampeão mundial ao vencer a Itália 

por 4 a 1. Ao tornar-se tricampeão, ganhou o direito de ficar em definitivo com a taça Jules 

Rimet.          

Após o título de 1970, o Brasil permaneceu 24 anos sem título. A conquista voltou a ocorrer em 

1994, na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Liderada pelo artilheiro Romário, a seleção 

brasileira venceu a Itália numa disputa por pênaltis. Quatro anos depois, o Brasil chegaria 

novamente a final, porém perderia o título para o país anfitrião: a França.  

Em 2002, na Copa do Mundo do Japão / Coreia do Sul, liderada pelo goleador Ronaldo, o Brasil 

foi pentacampeão ao derrotar a seleção da Alemanha por 2 a 0. Em 2006, foi realizada a Copa 

do Mundo da Alemanha. O evento foi muito disputado e repleto de emoções, como sempre foi. 

A Itália foi campeã ao derrotar, na final, a França pelo placar de 5 a 3 nos pênaltis.  Em 2010, 

pela primeira vez na história, a Copa do Mundo foi realizada no continente africano. A África 

do Sul foi a sede do evento que ocorreu entre os dias 11 de junho e 11 de julho de 2010. Nesta 

copa, a Espanha tornou-se, pela primeira vez na História, campeã mundial. 

Em 2014, a Copa do Mundo será realizada no Brasil. O evento retornará ao território 

brasileiro após 64 anos, pois foi em 1950 que ocorreu a última copa no Brasil. 

  

 

 

 

  

http://www.suapesquisa.com/paises/coreia_do_sul/
http://www.suapesquisa.com/paises/africa_do_sul
http://www.suapesquisa.com/paises/africa_do_sul
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Tabela de vencedores da Copa do Mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 - QUAL É A IMPORTÂNCIA DA COPA DO MUNDO? 

   A Copa do Mundo, por ser o evento esportivo mais famoso e mais esperado em todo o 

mundo, tem uma grande importância para o país-sede que realizará a competição. A competição 

oferece enormes oportunidades de desenvolvimento econômico e social de todo o país, e 

principalmente das cidades-sede. Portanto, traz diversos benefícios para o povo e para a 

infraestrutura do país.          
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Para realizar a Copa do Mundo, são necessários diversos investimentos, tanto da iniciativa 

privada, quanto do governo do país-sede, para assim, adequar o país às exigências pedidas pela 

FIFA.  A magnitude e os níveis de detalhamento profissional que a competição envolve são 

fatores que justificam a necessidade do apoio de uma consultoria especializada e 

multidisciplinar. Esse apoio profissional ajuda a cidade-sede a atingir seus objetivos em relação 

a prazos, custos, qualidade, sustentabilidade do projeto e retornos financeiros para os seus 

patrocinadores. Uma consultoria especializada em grandes eventos traz também as melhores 

práticas mundiais para esse tipo de projeto. 

 

Importância no Brasil: investimentos realizados para a Copa do Mundo 2014 

Os diversos investimentos necessários para a realização da Copa do Mundo já foram 

planejados e iniciados desde o momento em que o Brasil foi escolhido como país-sede em 2014, 

porém o nosso país ainda não está pronto para realizar a Copa. A previsão é para maio de 2014.   

 Alguns exemplos de investimentos em algumas cidades-sede: 

 

- Belo Horizonte:  

 Reforma e adaptação do Estádio Magalhães Pinto (BNDES) 

Entregue oficialmente em 21 de dezembro de 2012, o Mineirão é o segundo estádio a 

ficar pronto para a Copa 2014. A nova arena manteve a fachada original - tombada pelo 

Patrimônio Histórico -, mas passou por um amplo processo de reforma e modernização que 

durou quase três anos.        De acordo com a 

Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo (Secopa/MG), o projeto de reforma contemplou 

obras para aumentar a segurança e o conforto do torcedor, tais como: rebaixamento do campo, 

proporcionando aumento da visibilidade; novos vestiários; recuperação estrutural do estádio, 

criação de novos acessos à arena, entre outras ações.   

 BRT: Antônio Carlos / Pedro I (Caixa Econômica Federal) 

O BRT (Bus Rapid Transit) é um transporte coletivo sobre pneus, rápido, flexível, de alto 

desempenho, que combina elementos físicos e operacionais em um sistema integrado, com uma 

imagem de qualidade e identidade única. O conceito evoluiu a partir dos corredores exclusivos 

para ônibus, como alternativa ao metrô para o transporte de massa.  Além de segregar o tráfego 
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geral e impor medidas de prioridade na circulação, o que facilita o trânsito das pessoas, o BRT 

também proporciona redução dos tempos de embarque e desembarque de passageiros, por ser 

composto de veículos com grande número de portas e de plataformas niveladas ao piso do 

ônibus. Outras vantagens são o pagamento fora do veículo, as estações fechadas e seguras e os 

mapas de informação em tempo real.       

  Esse corredor terá 16 quilômetros de extensão com duas faixas exclusivas para 

ônibus em cada direção. 

 Expansão da Central de Controle de Trânsito (Caixa Econômica Federal) 

Segundo a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG), o trânsito da área central da 

cidade é monitorado pela BHTRANS (Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte, 

da Prefeitura de Belo Horizonte) por meio do Sistema de Controle Inteligente de Tráfego (CIT). 

  Com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana durante os jogos da Copa 2014, a 

principal meta do CIT é aprimorar o gerenciamento e aumentar a segurança do trânsito, por 

meio de câmeras de TV, painéis de mensagens variáveis e sistemas centralizados de semáforos. 

 

- Brasília: 

 Implantação do Módulo Operacional – MOP (INFRAERO) 

Segundo o Ministério do Esporte, o Aeroporto Internacional de Brasília (Presidente 

Juscelino Kubitschek) passará por reformas para atender à Copa de 2014. Consta nesse projeto 

a construção do Módulo Operacional Provisório – MOP, que vai atender a demanda de 

passageiros com salas de embarque e desembarque temporárias enquanto são realizadas obras 

de reforma e ampliação do terminal de passageiros do aeroporto. 

        Este projeto foi adicionado via Termo Aditivo à Matriz de Responsabilidades em 19 de 

julho de 2010, celebrado entre o Ministério do Esporte e o Governo do Distrito Federal.  

 

- Manaus: 

 Reconstrução da arena da Amazônia (GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS) 

 

O acesso à parte interna da Arena da Amazônia possui quatro rampas, duas maiores no 

lado leste - em frente a uma das principais avenidas da cidade, a Constantino Nery -, outra no 
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sul e outra no norte. Ao redor do estádio há uma esplanada de 33 mil metros quadrados, a 11 

metros de altura das vias, para facilitar a circulação do público. 

O estacionamento dentro da área da Arena da Amazônia tem 264 vagas para automóveis, 

32 para motos, 16 para idosos e 20 para veículos ecoeficientes. Outro estacionamento está sendo 

preparado numa área próxima, com capacidade para 2.500 vagas, para atender a todo o 

complexo ao redor do estádio, que tem um centro de convenções, um sambódromo e um 

ginásio. 

 

- São Paulo: 

 Ampliação e Revitalização do Sistema de Pistas (PR-FF e PR-B) (INFRAERO) 

Segundo Ministério do Esporte, o Aeroporto de Guarulhos em São Paulo terá 

mais um projeto, Ampliação e Revitalização do Sistema de Pistas e Pátios (PR-FF e 

PR-B), no valor de R$ 156.730.000,00. 

 Implantação de hotel em Aparecida (SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA 

SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA) 

       O BNDES aprovou financiamento no valor de R$ 32,5 milhões para construção de um 

hotel de 330 quartos na cidade de Aparecida, em São Paulo. O beneficiário dos recursos será a 

associação civil Santuário Nacional de Aparecida (SNA), instituição religiosa sem fins 

lucrativos constituída por membros da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 

  O hotel integra o projeto Cidade do Romeiro — complexo que a SNA está erguendo 

próximo à Basílica de Aparecida — e será financiado com recursos do programa BNDES 

ProCopa Turismo, instituído pelo Banco com o objetivo de apoiar a ampliação e modernização 

do parque hoteleiro nacional até a Copa do Mundo de 2014. 

 

 Construção da Arena São Paulo (Itaquera) (Sport Club Corinthians Paulista) 

 

Obra definida pelo COL/FIFA, Governo do Estado e Prefeitura Municipal 

para receber os jogos da Copa FIFA 2014 na cidade sede de São Paulo-SP. 
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 Intervenções Viárias no entorno do Polo de Desenvolvimento da Zona 

Leste (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO) 

 

 Alinhamento do cais do Outeirinhos no Porto de Santos- 1° fase - 511 m 

(SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA)  

 

  Segundo o Ministério do Esporte, será reformado o Terminal Marítimo de Santos para 

atender à Copa de 2014. O projeto engloba o alinhamento do cais e a implantação de via interna 

de acesso na área portuária.  

Este projeto foi adicionado via Termo Aditivo à Matriz de Responsabilidades em 19 de julho 

de 2010, celebrado entre o Ministério do Esporte, o Governo do Estado de São Paulo e a 

Prefeitura Municipal de São Paulo. 

 

 Cessão de um prédio com estrutura adequada para a instalação do Centro de Comando 

e Controle Regional e instalação de câmeras de monitoramento nos perímetros estabelecidos 

pela SESGE (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO) 

 

 Atualização dos normativos necessários para instalação das redes de telecomunicações 

que atenderão ao evento (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO) 

 

 

- Rio de Janeiro:  

 

 Reforma do Estádio Mário Filho (Maracanã) (GOVERNO DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO) 

 

             O Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, foi reformado para se adequar à recomendação 

do Caderno de Encargos da FIFA (Federação Internacional de Futebol) com vistas à realização 

da Copa das Confederações 2013 e Copa do Mundo de 2014. Segundo o Governo do Estado do 

Rio de Janeiro, executor das obras, o estádio recebeu modificações em seus acessos, aumento 

no número de sanitários e de lanchonetes. 
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O Maracanã ganhou uma nova cobertura em membrana de teflon e fibra de vidro com 

tecnologia autolimpante, mas a fachada - tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (Iphan) - foi mantida. Para atender às exigências da FIFA de criar pelo menos 

14 mil vagas de estacionamento, o projeto vai utilizar locais em um raio de 1,5 quilômetros em 

volta do estádio. Serão mil vagas no próprio Maracanã, e as demais ficarão localizadas na 

Quinta da Boa Vista, Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), Colégio Militar e áreas 

do Exército. 

 

 Construção de Hotel da Rede Hyatt na Barra da Tijuca  

 Construção do Hotel Grand Mercure (GL Events Empreendimentos Imobiliários 

Ltda) 

 Construção Hotel Hilton Barra (Carvalho Hosken Hotelaria LTDA) 

 Implantação de um hotel de padrão econômico localizado no Aeroporto 

Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro (RJ) (GJP 

ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA) 

 

1.2 – O PROBLEMA DA GESTÃO E DO DINHEIRO. 

Um problema muito frequente no Brasil, desde há muito tempo é o problema da má gestão e 

falta de planejamento para a Copa do Mundo. A falta de planejamento é um problema recorrente 

e cultural no Brasil. A ausência de planos bem definidos, o não cumprimento de cronogramas 

e a falta de fiscalização são problemas recorrentes nas obras do governo.  

É muito comum observar grandes projetos que usualmente apresentam atrasos na sua entrega 

por ausência de um cronograma bem estruturado e, principalmente, de um orçamento bem 

definido. Devido a esse problema, temos estádios, aeroportos, estradas e, principalmente, a 

desconfiança do investidor internacional abalados.    Tomando como exemplo o 

atraso de entrega de algumas obras para a Copa, pode-se concluir a falta de supervisão de 

projetos por parte do poder público. Além disso, conclui-se que nosso modelo político é bem 

centralizador e essa falta de planejamento prejudica, principalmente, os cidadãos brasileiros. 

      

Além das promessas para a melhoria do país não serem cumpridas, os recursos indevidamente 

alocados para investimentos durante a Copa acabam sendo extremamente limitados por falta de 
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planejamento econômico. Tudo isso gera a elevação dos gastos públicos, e, posteriormente a 

elevação inflacionária.       A ineficiência do governo brasileiro 

para planejar a Copa do Mundo e a crescente corrupção no Brasil (desvio de dinheiro da Copa) 

traz sérias consequências para o país como, por exemplo, insatisfação popular e, posteriormente 

a queda de alguns partidos políticos.        

   Em relação à algumas atividades relacionadas à Copa, os noticiários 

sobre os avanços das obras são desanimadores. Podem ser citados alguns exemplos: em apenas 

três das doze cidades que receberão os jogos da Copa do Mundo, em junho, as obras de reforço 

do sistema elétrico já foram concluídas; a Construção da Arena São Paulo (Itaquera) ainda não 

está finalizada e haverá um atraso indeterminado das obras; O Aeroporto Internacional 

Tancredo Neves (Confins) teve apenas 42,05% das obras concluídas e apenas 55% das obras da 

Trincheira Santa Rosa, em Cuiabá, foram concluídas. Porém o maior exemplo de falta de 

planejamento político da Copa é o Estádio do Maracanã no Rio de Janeiro, no qual foi 

investido 1,7 bilhões de reais.   Com base em diversos estudos de especialista da 

Copa do Mundo, pode-se dizer que o Brasil perdeu grandes oportunidades de desenvolvimento.  

 

O custo da Copa 

A Copa de 2014 será a mais cara da história. Em comparação com as duas últimas 

edições, o valor já é três vezes maior do que da Alemanha em 2006 e quatro vezes o que foi 

gasto na África do Sul em 2010. Para se ter uma ideia, os gastos com a Copa do Japão e da 

Coréia no ano de 2002 foram R$10,1 bilhões.  Em 2006 a Alemanha gastou R$10,7 bilhões; 

em 2010, A África do Sul gastou 7,3 bilhões e a previsão de gastos no Brasil para a Copa de 

2014 é de R$ 28 bilhões.      O Brasil, de acordo com o governo 

federal, gastou R$ 8,05 bilhões para a adequação das 12 arenas. Os dez estádios sul-africanos 

custaram R$ 4,15 bilhões (591 mil cadeiras). Na Copa da Alemanha, o valor das 12 arenas foi 

de R$ 4,2 bilhões (655 mil assentos) . Além disso, as previsões de gastos no Brasil foram 

totalmente incorretas.  Em maio de 2009, quando as 12 cidades-sede foram anunciadas 

pelo Comitê Organizador Local (COL) e Fifa, o custo previsto passou a R$ 3,67 bilhões. A 

lista, contudo, não incluía a reforma da Arena da Baixada. A maior diferença em relação ao 

custo atual ocorre em Porto Alegre - o investimento das obras do Beira-Rio saltou de R$ 60 

milhões para R$ 330 milhões. Em São Paulo, a mudança do Morumbi para a Arena Corinthians 

representou um aumento de 355% na conta: de R$ 180 milhões para R$ 820 milhões. Em 
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janeiro de 2010, o Governo divulgou a primeira Matriz de Responsabilidades, documento 

assinado pelo então ministro do Esporte, Orlando Silva, além dos governadores e prefeitos. A 

conta, àquela altura, já previa um gasto de R$ 5,46 bilhões, com acréscimo de 47% em relação 

à conta atual. As obras do Maracanã, por exemplo, custariam R$ 600 milhões. O estádio, 

reinaugurado em abril de 2012, saiu por R$ 1,05 bilhão - acréscimo de 75%.  

      A grande diferença nos custos dos estádios do País, 

entre outros custos, em relação às Copas anteriores está ligada à falta de planejamento e ao 

início de algumas obras sem o projeto de engenharia pronto.     

  

Comparação dos custos das três últimas Copas com a Copa de 2014 

 

  

http://www.copa2014.gov.br/sites/default/files/131126_anexo2_resolucao_gecopa.pdf
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      Gastos aproximados da Copa de 2014 no Brasil 
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CAPÍTULO 2 - A COPA DO MUNDO E SEUS IMPACTOS 

SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS NO BRASIL 

 

2.0 – COMO A SOCIEDADE É INFLUENCIADA PELA COPA DO MUNDO? 

O futebol é mais que apenas um jogo, e a Copa do Mundo vai muito além do fato de ser 

apenas uma competição esportiva. O esporte mais popular do mundo possui reflexos em setores 

chave do nosso cotidiano, como a política e a economia, além de poder ser ligado aos processos 

de guerra e de paz. Por conta disso, possui espaço nas agendas governamentais. É possível 

entender o que está ocorrendo no mundo olhando para o futebol, que influencia e é influenciado 

pelos acontecimentos sociais.    Primeiramente, podemos começar falando 

sobre a empolgação do povo brasileiro em relação à Copa. Os comerciantes se beneficiam com 

os gastos dos brasileiros na compra de produtos relacionados ao evento. O consumo se torna 

cada vez maior nas cidades brasileiras. As lojas tentam aproveitar o momento para realizar 

estratégias de marketing como promoções e vendas a longo a prazo, para os consumidores 

comprarem, por exemplo, um sofá novo para ver o jogo com a família, uma televisão nova de 

melhor qualidade, camisetas do Brasil, álbuns de figurinhas, promoções relacionadas aos 

sorteios de ingressos, etc.         

 O consumo cresce cada vez mais, e as pessoas acabam gastando seu dinheiro somente 

pelo desejo de ter algo relacionado à Copa. Por outro lado, devido a essas empolgações, acabam 

se esquecendo de que os custos da Copa podem ter influência negativa na vida destas pessoas. 

A inflação poderá subir, os impostos arrecadados poderão aumentar, e os políticos corruptos do 

Brasil acabam tirando vantagem dela e desviando muitas verbas públicas.  

 Podemos relacionar este fato com a política do Pão e Circo, na qual era o modo com o 

qual os líderes romanos lidavam com a população em geral, para mantê-la fiel à ordem 

estabelecida e conquistar o seu apoio. A política do Pão e Circo pode ser resumida no fato de 

que os imperadores distribuíam pães e cereais para o povo mais desfavorecido e promoviam 

vários eventos para entreter e distraí-los dos problemas mais sérios na fundação da sociedade 

romana. Assim, nos tempos de crise, em especial no tempo do Império, as autoridades 

acalmavam o povo com a construção de enormes arenas, nas quais realizavam sangrentos 

espetáculos envolvendo gladiadores, animais ferozes, corridas, acrobacias, bandas, espetáculos 

com palhaços, artistas de teatro e corridas de cavalo. Outro costume dos imperadores era a 
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distribuição de cereais mensalmente no Pórtico de Minucius. Basicamente, estes "presentes" ao 

povo romano garantiam que a plebe não morresse de fome e tampouco de aborrecimento. A 

vantagem de tal prática era que, ao mesmo tempo em que a população ficava contente e 

apaziguada, a popularidade do imperador entre os mais humildes ficava consolidada. Desta 

forma, a população carente acabava esquecendo os problemas da vida, diminuindo as chances 

de revolta.    

Essa política romana pode ser relacionada com a política do Brasil atualmente, na 

preparação da Copa do Mundo de 2014. O que tudo mostra é que isso está acontecendo em 

nosso país, onde o governo arma um grande circo gastando o dinheiro público de forma 

desenfreada para fazer uma grande festa onde o público esquecerá por um tempo os problemas 

vividos no dia a dia, (pelo menos até a realização da copa que será de 12 de junho a 13 de julho) 

como falta de investimento em segurança pública (haverá investimento, mas só para garantir a 

ordem durante o período do evento. Após isso a segurança será reduzida), saúde (melhorar o 

atendimento de nossos hospitais públicos) e principalmente na educação, onde a nossa 

população precisa ser muito bem educada para ter consciência na hora de escolher os nossos 

representantes em dia de eleições.     

A Copa do mundo que será realizada em 2014, provou a fragilidade da população, visto 

que, o país, com tantos problema a serem resolvidos (ou não), tornou-se sede de um grande 

evento mundial, com fracas contestações de uma minoria pensante.   

É possível um país que sequer possui uma saúde pública de qualidade ser sede de um 

evento de altas proporções? De fato, a resposta para esta questão é negativa, contudo, com ações 

nas mãos de pessoas erradas e uma sociedade conturbada tudo torna-se possível e tornou-se, de 

fato. A “felicidade” aclamada pela maioria como um motivo a ser exaltado pelo país, esconde 

uma verdadeira manipulação devido a uma supremacia astuciosa (mídia e corrupção) que faz a 

sociedade de “fantoche”, controlando suas características para o benefício próprio. 
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Charges relacionando a Política de Pão e Circo com a política brasileira durante a 

preparação da Copa do Mundo de 2014. 

 

 

  

 

Protestos contra a Copa do Mundo 

No Brasil, muitos protestos vêm ocorrendo em diversas cidades brasileiras desde o 

início da preparação da Copa. Tais protestos ocorrem principalmente devido ao problema dos 

gastos de dinheiro na Copa, que poderiam ser investido no país para a melhoria da educação, 

saúde pública, moradia, transporte público, etc. Além disso, os manifestantes reinvidicam 

outros direitos, lutam por um país mais justo e menos desigual, contra a corrupção e algumas 

consequência no país que acreditam que a Copa irá trazer. Através das redes sociais, como o 

facebook e o twitter, manifestantes de todas as cidades marcam eventos indicando local, hora e 

data do protesto. Os eventos têm confirmação de milhares de brasileiros.    

    Para conter estes protestos, a Polícia Militar atua de diversas 

maneiras, porém somente em situações incontroláveis, são instrúidos a usar violência. 

Destacando algumas razões para o problema da insatisfação popular, podemos citar:   

 

 

 

 Custo x Legado 
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Já foram gastos 27,4 bilhões de reais na Copa e a previsão atual é de custo total de 33 

bilhões, uma quantia que se aproxima do aumento planejado para o orçamento federal em 

educação neste ano: 38 bilhões de reais. Uma priorização de recursos que a população questiona 

nas ruas, assim como a concentração do dinheiro público na construção de estádios, em muitos 

casos, como em Manaus e Cuiabá, “elefantes brancos” sem futuro aproveitamento.  

Além disso, as obras de mobilidade urbana – apresentadas pelo governo como o 

principal legado para as cidades-sede – atualmente orçadas em 12 bilhões de reais – privilegiam 

os acessos viários para carros (viadutos, alargamentos de avenidas) e a rota aeroportos-hoteis-

estádios que não é necessariamente a prioritária para a mobilidade urbana no cotidiano das 

cidades. Um exemplo claro é Itaquera, onde as obras reivindicadas pela comunidade foram 

suspensas enquanto se investe a todo vapor nas obras de acesso ao estádio. Promessas em 

investimento em transporte público, como a construção do metrô de Salvador e o Monotrilho 

da linha Ouro em São Paulo foram retiradas da Matriz de Responsabilidades (o orçamento 

federal para a Copa) e o transporte público chegou a ser prejudicado no Rio de Janeiro, onde os 

moradores e comércio sofrem com a falta do tradicional bondinho, que não circula desde 2011, 

depois de um acidente denunciado pelos moradores como resultante de um projeto equivocado 

de modernização (que teve de ser refeito e ainda não está pronto).  Por fim, as obras de 

mobilidade urbana são as principais responsáveis pelas remoções de comunidades, ameaças 

ambientais e perda de equipamentos públicos.   

 

 Remoções violentas e demolições indesejáveis 

Os movimentos sociais contabilizam 170 mil pessoas ameaçadas ou já removidas e/ou 

recebendo indenizações de 3 a 10 mil reais, para os que comprovam a propriedade do lote, e 

bolsas-aluguel de menos de 1 salário mínimo para os demais. Não raro os despejos são feitos 

de forma violenta, sem transparência nem diálogo entre poder público e moradores.  No morro 

da Providência no Rio de Janeiro, por exemplo, as pessoas descobriram que seriam expulsas 

quando suas casas apareciam marcadas, sem nenhuma negociação prévia. Além das casas, os 

moradores perdem também suas comunidades, em alguns casos centenárias, amigos, vizinhos, 

tradições. Via de regra são enviados para longe de suas raízes e cotidiano e perdem a 

infraestrutura urbana dos bairros mais centrais, caso por exemplo, da ameaçada comunidade da 

Paz, em Itaquera, São Paulo. As indenizações recebidas são muito menores que os preços de 

http://www.apublica.org/2013/01/promessa-da-copa-2014-de-melhorar-mobilidade-urbana-nao-sera-cumprida
http://www.apublica.org/2013/01/promessa-da-copa-2014-de-melhorar-mobilidade-urbana-nao-sera-cumprida
http://www.apublica.org/2013/01/para-onde-vai-bonde
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aluguéis e imóveis nos bairros atingidos pelas obras da Copa, forçando a ida para longe também 

dos que podem decidir seu rumo. A especulação imobiliária em torno dos estádios e melhorias 

feitas para tornar a cidade mais atraente para os turistas expulsam moradores que seriam 

beneficiados pela evolução, dos morros  Rio de Janeiro à zona leste de São Paulo, agravando o 

problema extenso de carência de moradias nas grandes cidades brasileiras.  O 

patrimônio social e cultural também foi prejudicado, como mostrou a expulsão de 

representantes das etnias indígenas que ocupavam o antigo Museu do Índio, no Rio de 

Janeiro,reconhecido pelos antropólogos como marco da relação entre índios e brancos no Brasil, 

o histórico estádio do Maracanã foi descaracterizado por uma reforma que já custou 1,2 bilhões 

aos cofres públicos e acompanhado da destruição de equipamentos públicos esportivos, como 

o ginásio Célio Barros para construir estacionamentos e acessos viários em torno do estádio. 

 Legislação de exceção para cumprir às exigências da FIFA 

Desde que o Brasil fechou o acordo com a FIFA, o governo vem criando leis por 

Medidas Provisórias para assegurar os interesses da FIFA e de seus parceiros (Lei Geral da 

Copa), permitir que Estados e Municípios se endividem além do exigido pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal para investir em obras da Copa, abreviar licenciamento ambiental e 

dispensar licitações. 

Alguns exemplos do prejuízo que essa legislação traz para a população: 

- as zonas de exclusão: a FIFA estabelece uma área em um raio de até 2 quilômetros em volta 

do estádio, a zona de exclusão, como seu território. Ali controla a circulação de pessoas, a 

venda de produtos, fiscaliza o uso de marcas que considera suas – o próprio nome do evento 

Copa 2014 e o mascote, entre outros –  protege a exclusividade de venda dos produtos de seus 

patrocinadores – da cerveja ao hambúrguer – e se encarrega da segurança. Segundo a ONG 

Streetnet, na África do Sul 100 mil ambulantes perderam a fonte de renda durante a Copa e 

situação semelhante, caracterizada como violação ao direito ao trabalho e perseguição por 

trabalhar em espaço público , está prevista no Brasil onde mais de mil ambulantes já perderam 

postos de trabalho por causa das obras da Copa, principalmente em Belo Horizonte, Brasília, 

Cuiabá, Fortaleza e Porto Alegre 

 - isenções fiscais, exceções legais: a criação de punições e tipificação de crimes para 

proteger os interesses da FIFA e seus parceiros – que pune por exemplo, quem utiliza símbolos 

da Copa para promover eventos em bares e restaurantes ou que fere a exclusividade das marcas 

http://www.apublica.org/2012/04/copa-nao-e-para-pobre-os-ambulantes-zonas-de-exclusao-da-fifa/
http://www.apublica.org/2012/04/copa-nao-e-para-pobre-os-ambulantes-zonas-de-exclusao-da-fifa/
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da FIFA – é um dos  abusos permitidos pela Lei Geral da Copa, que também isenta de impostos 

uma série de entidades e indivíduos indicados pela FIFA prejudicando as receitas do país que 

arca até com toda a responsabilidade jurídica em acidentes/incidentes, danos e processos, 

incluindo o pagamento dos advogados da FIFA e parceiros. 

 - obras estaduais e municipais faraônicas e/ou contra os interesses da população: o caso 

mais gritante é da construção de um Aquário em Fortaleza , sem laudo arqueológico e com 

diversas falhas no EIA-Rima, a um custo superior a 280 milhões de reais enquanto o Ceará vive 

uma de suas piores secas. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, Salvador e outras cidades-sede os 

governos estaduais e municipais também participam do investimento em dinheiro público em 

estádios que serão posteriormente explorados pela iniciativa privada . Em Natal, a construção 

do estádio põe em risco as dunas, e em Recife uma área até então preservada está sendo 

completamente alterada para instalar equipamentos relacionados à Copa, como hotéis e centros 

de apoio ao estádio. 

 

 

 

 Violação ao direito à informação e à participação política 

 

Os movimentos sociais denunciam no Dossiê de Violações de Direitos Humanos que também 

o direito à informação e à participação nos processos decisórios são “atropelados por 

autoridades FIFA, COI e comitês locais” porque “projetos associados à Copa e às Olimpiadas 

não são objeto de debate público”. A falta de informações e debate sobre os projetos, que não 

raro desrespeitam os planos diretores aprovados nas câmaras municipais, que atingem 

comunidades e bairros é denunciada por movimentos sociais em todas as cidades-sede. 

Associações de moradores também se queixam de audiências públicas e da inexistência de 

mecanismos mais eficazes para a participação da sociedade nos projetos que atingem suas casas, 

bairros, cidades.           

 

 Elitização dos estádios e dos ingressos para os jogos da Copa 

 As reformas nos estádios brasileiros para seguir as recomendações da FIFA reduziram 

ou extinguiram lugares populares nos estádios, ampliando a área de camarotes e lugares 

marcados, principalmente no Maracanã e no Mineirão, que perderam quase 50% da capacidade. 

http://www.apublica.org/2013/01/copa-do-mundo-olimpiadas-leis-estado-de-excecao/
http://www.apublica.org/2013/06/quem-dera-ser-um-peixe/
http://www.apublica.org/2013/05/licitacao-maracana-agride-interesse-publico-explica-promotor
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Como resultado, o preço dos ingressos subiram mesmo nos jogos comuns – passando de 40 a 

60 reais cobrados nas arquibancadas para preços mínimos de 160 reais no Maracanã, por 

exemplo.         

Quanto aos ingressos para a Copa 2014, enquanto 200 mil pessoas assistiram a partida final 

contra o Uruguai em 1950 no Maracanã, apenas 74 mil ingressos serão colocados à venda para 

a final no mesmo estádio em 2014. Em 1950, 80% dos ingressos eram populares (arquibancada 

e geral) extintas para dar lugar a assentos acolchoados nas áreas Vips. 

A FIFA também impôs padrões de comportamento aos torcedores completamente avessos à 

cultura da alegria e da participação da torcida brasileira de futebol, com platéia sentada, sem as 

coreografias, as baterias percussivas, o baile das bandeiras a que estamos acostumados. 

 

 Incremento ao tráfico e violência contra mulheres, adolescentes e crianças 

Fortaleza, Natal e Salvador estão entre os principais destino do turismo sexual, que traz 

homens para o país em busca de mulheres, travestis, adolescentes e crianças, o que deve se 

agravar com a Copa. O Esplar, ONG que trabalha com mulheres cearenses e participa da 

Articulação dos Comitês Populares da Copa, lançou em parceria com a Fundação Heinrich 

Boll, um folheto informativo em um DVD para chamar a atenção para o esperado aumento do 

turismo sexual na Copa. 

 

 

2.1 QUAIS SERÃO OS IMPACTOS ECONÔMICOS NO BRASIL? 

Devido ao fato deste evento mundial ter impactos enormes no Brasil, é importante 

destacar os impactos econômicos, os benefícios e a visibilidade internacional que o Brasil terá 

com o evento e também os investimentos realizados em alguns setores do país, tais como: 

infraestrutura (estádios, mobilidade e outros), turismo (comércio e consumo), geração de 

empregos, educação e tributos. Primeiramente, começaremos a citar os aspectos positivos e 

posteriormente, será discutido os aspectos negativos, e qual terá mais influência na nossa Copa 

do Mundo. 

Em 2014, o Brasil felizmente terá grandes benefícios devido à realização da Copa do 

Mundo. Os principais benefícios que podemos destacar são: atração e consequente aumento do 

investimento externo, devido ao fato de que o Brasil será exposto internacionalmente; 
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ampliação dos setores de serviços; melhorias na infraestrutura do país; atração de turistas antes 

e após o evento. O fluxo de turistas nos trará uma entrada significativa de divisas direcionada 

para os setores de hotelaria, comunicação, transporte, lazer e comércio. Podemos perceber que 

um fator beneficiará diversos outros, como por exemplo, a geração de empregos devido as obras 

da Copa. Assim, haverá um aumento no consumo, devido a essa massa salarial dada aos novos 

trabalhadores. Em consequência disso, aumentará a produção de produtos e serviços, causando 

um bom impacto na economia brasileira.        

 Então, tanto grandes empresas como pequenas empresas de diversos tipos e atividades 

serão atingidas positivamente, pois aumentarão a produção para poder obter o maior lucro 

possível.           

 Devido á uma análise de pesquisa feita, constatou-se que a Copa do Mundo de 2014 irá 

gerar aproximadamente 180 bilhões para a economia brasileira. E assim, atrairá muitos 

investidores externos que terão um olhar positivo para o nosso país. Com essa nova visibilidade 

internacional, o Brasil possivelmente conseguirá aumentar suas exportações, e assim, gerar 

benefícios econômicos para a população brasileira.     

Como foi citado anteriormente, além de tudo, o Brasil está investindo em infraestrutura, 

como a realização de diversas obras para mobilidade urbana, construções, reformas e novos 

estádios nas doze cidades brasileiras que sediarão a Copa (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo 

Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Salvador, Fortaleza, Manaus, Natal e 

Recife).           

Como o Brasil deverá cumprir as exigências e normas da FIFA, está tentando concluir 

suas obras até o início dos jogos. Porém em relação à infraestrutura em mobilidade urbana, o 

país ainda possui um sistema de transportes fraco e ineficiente e ainda tem muito a crescer. 

 Como falado anteriormente, não se tem a menor dúvida de que um evento como a copa 

do Mundo irá trazer muitos benefícios para um país, sendo hipocrisia afirmar o contrário.   

Entretanto, infelizmente, há diversos impactos negativos também. 

 Apesar dos desenvolvimentos em infraestrutura e outros setores da economia o fato de 

desenvolver o país está longe de beneficiar a nação. Foi estimado um gasto de mais de 22 

bilhões para a concretização do evento, vindo 98% dos cofres públicos e o restante da iniciativa 

privada. Isto prova que praticamente todo o evento será custeado pelo dinheiro do Estado, ou 

seja, o dinheiro dos impostos.  
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Podemos afirmar que o grande problema do governo não é a forma de captação de 

recursos, pois isto poderia ser resolvido através de empréstimos e das inúmeras formas de 

financiamento existentes atualmente. O dinheiro somente, não é o maior problema. 

Provavelmente com as construções e infraestruturas construídas para o evento o Brasil 

possa se desenvolver e ter um avanço significativo. Porém isso somente é possível com um 

planejamento adequado do poder público para que não haja desperdícios.  E como visto 

anteriormente, esse não é um ponto positivo do Brasil.     

A questão que gera impactos negativos nas obras e construções de estádios não é em si, 

a realização das obras, mas sim se haverá recursos suficientes para a manutenção de todas estas 

obras após o evento. Temos como exemplo, o ocorrido na Copa de 2010 na África do Sul. Com 

um investimento aproximado de 8 bilhões de reais, a África construiu estádios para a realização 

dos jogos. Porém após 2 anos, calculou o prejuízo que teve, pois os custos de manutenção de 

somente um deles era de 10,5 milhões por ano. 

 O alto custo de manutenção e os investimentos não recuperados podem fazer do evento 

após seu término um enorme impacto para os cofres do governo, e consequentemente um sério 

risco para a economia brasileira que afetará a população. Como dito anteriormente, serão gastos 

no Brasil para a realização da Copa, praticamente os valores gastos nas três últimas edições do 

mundial: Coréia e Japão (2002) – US$ 16 bilhões, Alemanha (2006) – US$ 6 bilhões, e África 

do Sul – US$ 8 bilhões.  

 Além disso, como falado sobre as empresas que estarão em crescimento, não haverá 

somente aspectos positivos.         

 Segundo a “Lei Geral da Copa” estão terminantemente vedados à possibilidade de 

trabalhadores informais venderem seus produtos  em uma área de 2 km em torno do evento. Tal 

prática mostra a força das empresas multinacionais e a forma com que a FIFA está interferindo 

para que o monopólio das empresas parceiras predomine.     

Frequentemente é divulgado nos meios de comunicação o quanto é precário o nosso 

Sistema Único de Saúde – SUS, nossa segurança, as estradas, das quais são pagos altos 

pedágios, em virtude de o governo alegar não ter verbas disponíveis para a sua manutenção, a 

nossa educação, problemas de moradia, onde nem todos conseguem ter uma moradia digna e 

adequada e precisam se aglomerar em favelas, sem as mínimas condições de dignidade. Neste 

sentido podemos afirmar que o crescimento econômico causado em virtude da realização da 

Copa não beneficiará aqueles que mais precisam de renda, e sim uma minoria empresários 

detentores do poder e do capital.       
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Concluindo o que foi citado, a realização de um evento como a Copa do Mundo não 

será totalmente importante para o desenvolvimento do país, ao menos para grande parte da 

população. As obras, as infraestruturas, os investimentos realizados serão grande parte 

financiados com dinheiro público, ou seja, de todos os brasileiros.  

 Podemos dizer que, provavelmente as diversas manifestações que têm ocorrido devido 

à Copa, estejam ligadas ao fato de que bilhões de reais estão sendo desperdiçados em prol de 

uma minoria que já detém o capital e não necessita de privilégios. Além disso, pode-se dizer 

que um evento como este somente deveria ser promovido por países que não tenham tantos 

problemas sociais a serem resolvidos. O investimento de bilhões para apenas alguns dias 

poderiam ser investidos para a melhoria da saúde, da educação, da segurança e na criação de 

empregos, auxiliando as pessoas a terem uma vida mais digna.     

 

 

2.2 COMO AS MUDANÇAS AFETARÃO O MEIO AMBIENTE? 

Com este grande evento prestes a ocorrer em 2014, a necessidade de construir novos 

estádios e novas obras está gerando não somente os problemas sociais e econômicos descritos 

anteriormente, mas também estão gerando impactos ambientais no Brasil. A realização da Copa 

do Mundo requer um mínimo de estrutura do país que sediará o evento, para evitar os impactos 

ambientais. Tomando como exemplo, a água. Milhares de turistas virão para o Brasil para 

assistis e transmitir o jogos, e logicamente, utilizarão a água. Será muito provável que haja 

desperdícios, pois não sabemos se estes turistas que receberemos terão plena consciência do 

uso da água. Além disso, em virtude do grande aumento populacional que ocorrerá em nosso 

país, houve um acordo entre o Ministério dos Esportes (ME) e o Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) sobre o planejamento de ações de sustentabilidade específicas denominadas “Copa 

Verde”.    

“A Presidência da República, instituiu o Comitê Gestor para definir, aprovar e 

supervisionar as ações previstas no Plano Estratégico das Ações do Governo Brasileiro para a 

realização da Copa do Mundo FIFA 2014.  Ainda por meio desse Decreto instituiu-se o Grupo 

Executivo – GECOPA 2014, vinculado ao CGCOPA 2014 , com o fim de coordenar e 

consolidar as ações previstas no referido Plano Estratégico. 

Nesse contexto, para o planejamento e execução das ações contidas nesse Plano, o Ministério 

dos Esportes criou nove Câmaras Temáticas, dentre as quais se encontra a Câmara Temática de 

Meio Ambiente e Sustentabilidade – CTMAS, que conta com a coordenação do Ministério dos 
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Esportes, e com a participação do MMA, de representantes das cidades e estados-sede, bem 

como de outros órgãos e entidades que podem contribuir para a Agenda de Sustentabilidade da 

Copa de 2014. 

Conseguintemente, foram criados os Núcleos Temáticos de Projetos – NTPs, no âmbito 

da CTMAS, para elaborar e executar os respectivos planos de trabalho, sendo que o MMA tem 

a responsabilidade de coordenar três deles: 

 

NTP Mudanças Climáticas (Coordenação – Karen Silverwood-Cope-DEMC/SMCQ) 

 

NTP Parques da Copa (Coordenação – Ana Paula Leite Prates – DAP/ SBF) 

 

NTP Resíduos e Reciclagem (Coordenação – Silvano Silvério da Costa – SRHU)”. 

 

Além disso, há outros projetos de sustentabilidade com incentivo governamental.  São eles: 

 Copa orgânica e sustentável: estímulo à produção de produtos orgânicos e 

sustentáveis e à comercialização em hotéis, bares e restaurantes das cidades-sede. 

 Parques da Copa: estruturação de unidades de conservação nas sedes da Copa e 

entorno. Estímulo ao ecoturismo. 

 Resíduos e Reciclagem: organização do sistema de gestão de resíduos das cidades-

sede, com destinação adequada e estimulo à coleta seletiva. 

 Certificação e gestão sustentável das arenas: incorporação nas doze arenas de 

praticas de construção e gestão sustentáveis certificadas por selos reconhecidos 

internacionalmente.  

 Mudanças climáticas: definição de estratégias para redução e compensação da 

emissão de gases do efeito estufa decorrentes da preparação e realização da Copa. 

Mesmo com todas essas medidas e projetos que estão sendo realizados, há especialistas que 

dizem que não é suficiente, e apostam que somente a parte sanitária de alguns hotéis já 

causarão enormes prejuízos ao meio ambiente. Neste sentido, em razão dos impactos 

resultantes das obras a serem concretizadas para promoverem a Copa do Mundo, o Ministério 

Público federal, no Município de fortaleza solicitou a suspensão de algumas obras até o 

http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=255&idConteudo=11304
http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=255&idConteudo=11304
http://www.mma.gov.br/governanca-ambiental/copa-verde/camara-tematica-de-meio-ambiente-e-sustentabilidade/item/7767
http://www.mma.gov.br/governanca-ambiental/copa-verde/camara-tematica-de-meio-ambiente-e-sustentabilidade/item/7768
http://www.mma.gov.br/governanca-ambiental/copa-verde/camara-tematica-de-meio-ambiente-e-sustentabilidade/item/7769
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resultado final dos Estudos de Impactos Ambientais.   A realização de estudos de 

impactos ambientais está previsto pelo na Constituição como um requisito essencial para a 

instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente, objetivando evitar danos futuros e irreversíveis. 

Estes estudos de impactos ambientais além de estarem previstos na Lei Maior, é denominado 

na doutrina como princípio da precaução que adota este nome porque o princípio da precaução 

está ligado aos conceitos de afastamento de perigo e segurança das gerações futuras, como 

também de sustentabilidade ambiental das atividades humanas. Este princípio procura a 

proteção antecipada do meio ambiente, objetivando afastar os perigos de um problema 

ambiental que por ventura poderá ocorrer no futuro.   Esta Copa do Mundo está 

sendo a grande oportunidade para o Brasil em se tornar um exemplo de país sustentável, só 

falta o Brasil agarrar esta oportunidade. Segundo a FIFA, o objetivo é realizar o evento com a 

maior proteção ambiental possível, sendo a primeira Copa do Mundo a contar com uma enorme 

estratégia de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. A forma que pretendem dar 

resultado ao programa de desenvolvimento sustentável na Copa foi apresentada durante a Rio 

+ 20 no evento Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, ocorrida 

no Rio de Janeiro em Junho de 2012.  

Na oportunidade, a FIFA em conjunto com o governo brasileiro apresentaram propostas que 

visam à construção de estádios verdes, manejo de resíduos, redução e compensação das 

emissões de carbono, energias renováveis, mudanças climáticas, dentre outros, totalizando um 

investimento de iniciativa da FIFA de aproximadamente US$ 20 milhões que será dividido 

entre a FIFA e seus parceiros comerciais.    Promover uma Copa do Mundo é 

também fazer dos investimentos em infraestrutura urbana, turística e de transportes 

oportunidades de fazer o desenvolvimento sustentável, com benefícios que durem para a 

eternidade, muito além do término do evento futebolístico. Se acompanharmos as obras que 

estão sendo realizadas nas cidades sedes será possível notar que o país está realmente 

envolvido em transformar esta Copa do mundo em um evento totalmente sustentável gerando 

um exemplo a ser seguido a outros países que a sediarão no futuro.  
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CAPÍTULO 3 - A COPA DO MUNDO E A POLÍTICA 

BRASILEIRA 

3.0 – ASPECTOS POLÍTICOS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 

É importante citar também os aspectos políticos no Brasil durante a Copa, a nível 

nacional e internacional, pois além de influenciar internamente o nosso país, haverá uma 

exposição do Brasil para outros países. 

 Aspectos a nível nacional 

 Segurança Nacional: a presidente Dilma Rousseff disse que não permitirá que a Copa do 

Mundo de 2014 seja "contaminada" por eventuais episódios de violência e prometeu 

"segurança pesada" durante o período. De acordo com a presidente, obras em aeroportos e 

mobilidade urbana não são somente para a Copa, exigem também um aperfeiçoamento 

imenso em segurança pública. Além disso, o governo colocará em operação durante a Copa 

um esquema de "segurança pesada", integrado por Polícia Federal, Polícia Rodoviária 

Federal e Forças Armadas. E haverá também a parceria com os governos dos estados, com 

os quais estão sendo realizadas reuniões sistemáticas sobre questões relacionadas à Copa. 

      

 Comitê para monitorar preços, tarifas e qualidade de serviços: durante a Copa do Mundo, 

quer será realizada entre 12 de junho e 13 de julho. O grupo será composto pelos ministérios 

do Esporte, da Justiça, do Turismo, da Fazenda (Receita Federal e Secretaria de 

Acompanhamento Econômico) e da Saúde (Anvisa), além da Secretaria de Aviação Civil.

           A ideia é 

realizar um diagnóstico detalhado dos preços e qualidade de serviços em hotéis, 

restaurantes, aeroportos e demais serviços turísticos das 12 sedes da competição : Brasília, 

Rio, São Paulo Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Fortaleza, Natal, Recife, 

Cuiabá e Manaus. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) fará uma 

análise sobre os setores aéreo e hoteleiro do Brasil. O objetivo é identificar situações que 

possam levar à "inibição da concorrência".  

 

 Dias de jogos durante a Copa deve ser feriado: o governo deve decretar feriado nacional 

durante os jogos do Brasil na Copa, para facilitar a organização das partidas e aliviar o 
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trânsito. A medida é uma forma de unificar o esquema de folga no país durante os jogos 

brasileiros, já que algumas cidades tendem a decretar feriados e outras não. O sistema 

financeiro deve ficar fora da medida para evitar complicações e problemas de negociações 

no mercado. Ainda está em análise se o feriado atingirá o comércio, pois alguns empresários 

temem perda do faturamento. Se a seleção ficar em primeiro lugar do grupo e for até a final, 

o Brasil deverá ter cinco jogos em dias da semana, incluindo a abertura em São Paulo, na 

quinta-feira (12 de junho).  

 

 STF mantém Lei Geral da Copa: validação dos benefícios concedidos pelo governo brasileiro 

à Federação Internacional de Futebol (Fifa) .  É um projeto que visa consolidar as metas do 

governo brasileiro para planejar, organizar e materializar a realização do evento. Dentre os 

temas, estão o encaminhamento das verbas, proteção de marcas, normas de utilização de 

estádios e demais infraestruturas. A lei detalha os caminhos de consolidação dos 

compromissos que o Brasil firmou com a FIFA quando recebeu  direito de realizar a Copa 

de 2014. A Lei Geral da Copa trata dos seguintes temas: 

- Responsabilidade civil: a União só será responsável por aquilo que está previsto na 

Constituição. No capítulo das responsabilidades por atos de terceiros, o Brasil não terá de 

indenizar automaticamente a Fifa em casos de "atos de guerra" e "terrorismo". A Fifa será 

indenizada nos casos de "incidentes de segurança", mas o Brasil mantém o chamado "direito de 

regresso", isto é, de processar e cobrar a despesa dos verdadeiros responsáveis. 

- Pirataria: a Fifa queria punição de "3 meses a 1 ano de prisão e multa" para quem importar, 

exportar, vender, oferecer, distribuir ou expuser para venda, ocultar ou mantiver em estoque 

produtos falsificados da Copa. A Lei Geral segue a legislação brasileira e manda punir o infrator 

com "1 a 3 meses de prisão e multa". 

- Idoso paga meia: A Lei Geral da Copa mantém para o Mundial, em todo o País, o direito de 

o idoso pagar meia entrada em eventos esportivos. 

- Meia entrada:  As leis estaduais de meia entrada para estudantes obrigarão a Fifa a negociar 

esse privilégio com os Estados que têm cidades-sede da Copa. 
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- Caução judicial: Funcionários e consultores estrangeiros da Fifa terão de seguir o Código 

Civil, que obriga os residentes no exterior a pagar caução em ações judiciais quando tiverem de 

deixar o país. 

- Custos: Mesmo em situações emergenciais, a Fifa não pode impor de forma unilateral 

aumentos inexplicáveis e preços abusivos. Os orçamentos e os preços têm de ser negociados 

com a organização brasileira da Copa. 

- Marketing de emboscada: Por não ser uma atividade criminalizada no País, a Lei Geral da 

Copa prevê uma regra para punir esses casos de "marketing de emboscada": quando uma 

campanha chama a atenção da torcida para uma marca não associada à Copa ou para um produto 

que se faz por credenciado. 

Aspectos a nível internacional 

A atual política externa brasileira, marcada pelo ativismo, persegue o alcance do 

objetivo a que se propôs o atual governo, que é principalmente, o de inserir o Brasil entre os 

países desenvolvidos, fazendo com que seja menos vulnerável, mais autônomo e tenha um 

formato mais desenvolvimentista. Para isto, considerando que as regras que regem o governo, 

nossos representantes políticos são insuficientes, sediar a Copa do Mundo é uma grande 

oportunidade para o Brasil poder se destacar no cenário mundial. Assim, é capaz de mostrar ao 

mundo externo o que nossa política externa busca mostrar nas relações diplomáticas.  

       Portanto, pode-se verificar o nível de 

prestígio mundial que o Brasil será capaz de alcançar, sediando a Copa do Mundo, se houve 

uma política bem planejada.   A política externa brasileira tem se mostrado 

eficiente na execução de seus objetivos. Apesar do pouco tempo de atuação, se considerando o 

tempo anterior de estagnação, resultados significativos já podem ser observados.  

    O plano político de reforçar a capacidade de intervenção do Brasil 

no mundo é parte de sua estratégia, assim como o plano econômico de maior cooperação e 

integração com países que considera semelhantes.       

 Pensando, num ponto mais alto, encontra-se o desejo de ocupar permanentemente uma 

cadeira no Conselho de Segurança das Nações Unidas, e para isso já vem recebendo apoio de 

algumas representações internacionais.    Como pode se observar, são as 
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ações sólidas que marcam mudança da postura de um país em relação à politica externa, 

mudança obtida em parte, graças ao pragmatismo diplomático, associado à cautela e sutileza 

que costuma tratar suas questões politicas.    Nesse contexto, a Copa do Mundo 

de 2014, dada a significativa exposição que trará ao Brasil, pode representar uma oportunidade 

ambivalente: de alavancagem de investimentos proporcionado pelo futebol e pelo turismo, 

reforçando os resultados obtidos pela política externa ao longo do governo Lula ou de risco de 

perdas desses resultados, caso haja falta de planejamento ou caso não haja harmonia entre os 

interesses externos e internos do país. O planejamento é estratégico e deve pautar-se pela 

harmonia entre as demandas locais e os interesses externos. Esses aspectos são faces de uma 

mesma moeda. O produto a ser exibido na “vitrine“ deve manter coerência com as 

características que a política externa vem adotando, quanto à personalidade da cultura brasileira. 

Em resumo, conclui-se que o sucesso da Copa pode ser definitivo para o prestígio internacional 

do Brasil, uma vez que a atual politica externa já plantou as bases dele; a Copa seria o momento 

e o espaço em que as frentes políticas dessas bases se consolidariam. 

 

3.1 – EFEITOS POLÍTICOS DA COPA 

Levando em conta o megaevento que está prestes a ocorrer no Brasil em 2014, alguns 

efeitos e relações da Copa do Mundo no Brasil com a política devem ser analisados. Esse 

megaevento internacional chamará a atenção de todo o mundo para o país, o que coloca a 

oportunidade de expor governos e corporações, por suas atuações violadoras de direitos 

humanos. Por outro lado, neste mesmo ano teremos eleições presidenciais, de governos dos 

estados e parlamentos federais e estaduais. Ter uma Copa do Mundo no Brasil em ano de 

eleições torna o cenário político-social mais complexo de ser analisado, uma vez que os 

diferentes políticos vão, certamente, pautar suas atuações também visando consequências 

eleitorais.        

Não se pode ignorar, ainda, neste contexto, o reflexo das jornadas de junho nos diversos 

coletivos e movimentos populares, que voltaram a acreditar nas ruas, na resistência e no 

enfretamento como forma de luta por direitos. O nosso país está vivendo em um momento de 

reaquecimento da política, que volta às ruas, se desencastelando dos espaços institucionais. 

 Da mesma forma, a reação de governos e partidos a possíveis manifestações e atos 

públicos terá relação direta com a possibilidade de terem ganhos político-eleitorais. Haverá, 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/525992-as-jornadas-de-junho-a-outubrouma-invencao-potentissima-da-paz
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portanto, mais uma vez, a disputa por sentido das lutas das ruas, no caso de se reproduzir 

novamente o levante popular de junho de 2013.      

Porém, apesar de todos estes problemas analisados, não podemos dizer que a Copa do 

Mundo está “ameaçada”, pois foi um investimento muito grande dos governos, de grandes 

corporações e da Fifa para realizar este megaevento. Além disso, o futebol é um esporte popular, 

e o mundo inteiro espera por este evento.       

O saldo negativo que poderemos esperar neste caso é que os governos vão querer 

garantir que a Copa ocorra de qualquer forma, sendo que isso significa uma violenta e 

truculenta repressão policial, monitoramento de movimentos e redes sociais, ações de 

terrorismo de Estado somente vistos no período da ditadura militar brasileira, para evitar as 

grandes manifestações. Infelizmente, uma democracia popular como a nossa, poderá acabar 

mostrando sua face mais autoritária e truculenta para garantir lucros de capitalistas privados. 

  

Influência da Copa do Mundo nas eleições 

Reportagem:  

Políticos e analistas estudam influência da Copa do Mundo nas eleições. Enquanto o 

Planalto aposta as fichas na Seleção, políticos e analistas fazem projeções sobre a influência do 

Mundial na disputa presidencial de outubro. 

Daqui a 39 dias, em São Paulo, quando a presidente Dilma Rousseff declarar 

oficialmente aberta a Copa do Mundo de 2014, ela também estará dando o pontapé inicial na 

nova fase da partida que disputará em outubro. A petista será candidata à reeleição e, no outro 

lado do gramado eleitoral, terá como principais adversários Aécio Neves (PSDB) e Eduardo 

Campos (PSB). O Mundial ocorrerá em pleno período das convenções partidárias, que definirão 

oficialmente as candidaturas e as alianças. E o governo aposta que, se Neymar e companhia 

ganharem o hexacampeonato, uma onda de otimismo tomará conta do país. Se perderem, 

contudo, um tsunami de problemas represados poderá vir à tona. Os dois cenários, projeta o 

Planalto, têm capacidade para influenciar o humor das urnas. 

  Dilma sonha em estar no seleto quadro de governantes que foram anfitriões da Copa do 
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Mundo e conseguiram ver o próprio país levantar o caneco. Para evitar a repetição das 

constrangedoras vaias ouvidas na abertura da Copa das Confederações, em junho do ano 

passado, a presidente decidiu não fazer discurso no jogo inaugural da Copa, limitando-se a um 

protocolar “declaro aberto os jogos”. Poucos tiveram esse privilégio. A correlação direta com 

as eleições é mais rara ainda. Das seis vezes em que isso aconteceu, em pelo menos duas delas 

os comandantes da nação eram ditadores: Benito Mussolini, em 1934, na Itália; e Jorge Rafael 

Videla, na Argentina, em 1978.                 (04/05/2014) 

 

3.2 – PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA COPA DO MUNDO 2014. 

Pontos positivos: 

Estima-se que o governo irá investir mais de 20 bilhões de reais em infraestrutura para receber 

a Copa de 2014. Somando os recursos diretos ou indiretos da iniciativa privada, o total deve 

chegar a 183 bilhões de reais. O dinheiro será distribuído em áreas como transportes, segurança 

e cultura, para que habitantes e turistas convivam em cidades mais confortáveis e funcionais 

      O Brasil passará a ter 12 estádios modernos, equiparáveis aos melhores do mundo, com 

mais comodidade e segurança para os torcedores. Na Alemanha, após a Copa de 2006, a 

frequência média nos estádios subiu para 90% da lotação. E as arenas poderão atrair eventos 

como shows internacionais a estados como Mato Grosso, geralmente fora desse circuito 

       Pelo menos 600 mil estrangeiros devem visitar o país, número que pode ser ainda maior 

considerando as facilidades que nossos vizinhos sul-americanos têm para entrar aqui. Além 

disso, o fluxo de turismo nacional deve mover mais de 3 milhões de brasileiros. Quanto mais 

turistas, mais dinheiro entra para os cofres públicos na forma de impostos 

      A previsão é que mais de 700 mil postos de trabalho sejam gerados, cerca de 330 mil 

empregos permanentes. Já há programas de capacitação de profissionais para atuar em várias 

áreas, da construção civil à hotelaria. O aquecimento da economia deverá impactar nosso 

Produto Interno Bruto (PIB) até 2014. No ano da Copa, o evento deve gerar cerca de 2% das 

receitas nacionais.  

Pontos negativos 

Temos um histórico de obras superfaturadas. A Vila do Pan-Americano do Rio, por exemplo, 

foi superfaturada em 1,8 milhão de reais. Ricardo Teixeira, presidente da Confederação 
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Brasileira de Futebol (CBF), já foi acusado pelo Ministério Público de lavagem de dinheiro e 

evasão de divisas. E ele também preside o Comitê Organizador da Copa de 2014 

   Ocupando a 73ª posição mundial no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e com quase 

10% da população analfabeta, o Brasil poderia usar os 20 bilhões de reais a ser investidos na 

Copa para solucionar demandas mais urgentes, em áreas como educação e saúde pública. Com 

esse montante, seria possível, por exemplo, construir mais de 400 hospitais-escolas.  

         Há dúvidas sobre a 

capacidade do país de oferecer segurança aos turistas, aos atletas e à própria população. Caso o 

país não seja capaz de garantir tempos de paz nas cidades-sedes, poderá queimar sua imagem no 

exterior e até perder o direito de realizar a Olimpíada de 2016 

      Além disso, o enorme fluxo turístico poderá provocar um caos aéreo.  

Opinião da população brasileira sobre a Copa 

O Brasil tem sido um país caracterizado tanto por sua grande economia pela alegria da 

sua população , mas agora que a Copa do Mundo se aproxima, o futuro vem se tornando 

preocupante. O povo brasileiro que até recentemente estava feliz por sermos anfitriões da Copa, 

tem mudado sua postura. Nos últimos anos, o povo percebeu muita coisa.  Atualmente, 

o Brasil vive uma nova época política, com vários protestos e manifestações de todos os tipos, 

por diversos motivos. E isso envolve milhares de pessoas. Esses acontecimentos tem causado 

uma mudança da imagem do Brasil. O descontentamento do povo devido aos nossos diversos 

problemas sociais, econômicos e políticos foi ficando cada vez maior no decorrer do tempo. 

Além disso, há a indignação do povo com as injustiças do governo. Hoje em dia há plena 

consciência dos vários problemas que prejudicam a população: famílias mais endividadas, 

gastos públicos aumentando e sendo desviados, falta de serviços públicos adequados, etc.

     O fato é que muitas pessoas, de todas as classes sociais perderam 

o medo de protestar e saíram às ruas em busca de seus direitos. As manifestações mais recentes 

têm sido muito violentas e grandes. Os protestos começaram em junho de 2013 devido ao 

aumento nos preços do transporte público . Rapidamente começou a aumentar e começaram a 

protestar contra os elevados impostos, corrupção, salários mal pagos, e principalmente contra 

os enormes gastos na Copa. Os manifestantes dizem que esses gastos deveriam ser investidos 

em serviços públicos e melhoria de infra-estrutura no país.   

Portanto, devido à pesquisas  realizadas, pode-se concluir que aproximadamente metade 

da população brasileira apóia a Copa e acha que deve ocorrer, e a outra metade prostesta contra 
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a Copa, dizendo que não deveria ter, pois o Brasil não é um país capaz de lidar com um evento 

tão grandioso como este. 

 

Pesquisa: Opinião dos brasileiros 

 

Sobre a Copa para os brasileiros de forma geral Junho 2013 (em %) Abril 2014 (em %) 

Mais benefícios que prejuízos 48 36 

Mais prejuízos que benefícios 44 55 

Não sabe 8 9 

Opinião sobre a Copa em relação à vida pessoal Junho 2013 (em %) Abril 2014 (em %) 

Mais benefícios que prejuízos 44 31 

Mais prejuízos que benefícios 41 49 

Não sabe 15 20 
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CONCLUSÃO 

A Copa do Mundo é uma competição muito esperada por todo o Mundo. Como ocorre 

a cada quatro anos, as pessoas se preparam para este grandioso evento.   

 O país sede em que ocorre a Copa do Mundo é designado pela FIFA.  A FIFA é a 

instituição internacional que dirige as associações de futsal, futebol de areia (português 

brasileiro) ou futebol de praia (português europeu) e futebol associado, o esporte coletivo mais 

popular do mundo. Além disso, ela promove ajuda financeira às federações que necessitam de 

sua ajuda.          

A Copa do Mundo de 2014 será sediada no Brasil em doze cidades-sede. Entre elas, as 

principais cidades que são Rio de Janeiro e Brasil        

É importante compreender o impacto socioeconômico e ambiental que a Copa do 

Mundo causará no Brasil.         

 Em relação à economia, por um lado, teremos um aumento de investimentos de diversas 

partes do mundo, devido ao novo olhar internacional dirigido para o Brasil. Além disso, haverá 

a geração de empregos devido às obras da Copa. Pode-se acrescentar também os benefícios de 

infraestrutura que as cidades-sedes terão como a construção de estádios e novas obras para a 

mobilidade urbana.       

Por outro lado, os gastos públicos da Copa irão afetar de maneira negativa a economia, 

pois o governo provavelmente irá endividar-se.      

Em relação à política, esta será muito influenciada pela Copa em aspectos a nível 

nacional e internacional. Como estaremos em épocas de eleições, alguns políticos irão usar a 

Copa como estratégia política.         

Por fim, em relação à sociedade, haverá cada vez mais o consumismo por parte da 

população e isso poderá prejudicar a população.  
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INTRODUÇÃO 

           O Brasil está entre os quatro maiores produtores e exportadores mundiais 

de carne, em 2012 foram exportados mais de um milhão de toneladas de carne 

bovina, o que resultou ao país um lucro de 11 bilhões de reais.  

      O pais detém cerca de 200 milhões de cabeças de gado, que segundo a Rede 

Globo em 2013 em uma pesquisa revelou que no último ano a produção de carne 

bovina foi relativamente em 9 milhões de toneladas, sendo que 85% deste total 

foi destinada ao consumo interno do pais. 

    Além disto, os brasileiros estão entre os maiores consumidores de carne bovina, 

contendo a qualidade da carne bem como seu aspecto influente no momento de 

decidir qual carne será consumida.   

      O consumo de carne na alimentação traz consequências para o meio ambiente, 

para a saúde do ser humano, para o aquecimento global, para o desflorestamento, 

poluição de recursos hídricos, desertificação do solo e perda da biodiversidade, 

apesar de causar e estimular a dor e sofrimentos aos animais que não tem mais 

opções à vida, consequentemente maltratados e mortos para satisfazer uma cultura 

de atos do ser humano. É preciso haver uma alternativa para a mudança de 

cultura/hábito de comer carne.  

     Este trabalho abordará o tema do consumo desenfreado da carne na sociedade 

e quais são as melhores medidas do consumo consciente e em seguida será 

analisado como a sociedade e o planeta desafia a insustentabilidade desse ato, 

tendo como finalidade despertar consciências e a maximização do consumo 

desses animais na própria alimentação obtendo o vegetarianismo como válvula de 

escape.  
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CAPÍTULO 1 – O INÍCIO DO CONSUMO 

Para entender o consumo da carne, que atualmente vem crescendo ano a 

ano é preciso saber o que se esconde por trás desse hábito, aparentemente inocente 

e tão natural que é comer carne. Em torno de uma sociedade capitalista, o consumo 

de carne vêm sendo uma questão muito complicada, que pode ser analisada por 

muitos aspectos que interferem diretamente na saúde, no meio ambiente e 

principalmente no bem estar dos animais. A carne é vista pela sociedade como a 

base da alimentação, necessária na obtenção de proteína e diversos nutrientes 

vitais. Apensar de não sermos totalmente dependentes desse alimento, como 

animais carnívoros, nos classificamos como seres onívoros, ou seja, temos uma 

alimentação abrangente em todos os campos. Dessa forma poderíamos utilizar 

como fonte de nutrientes outros tipos de alimento, o que não ocorre devido a nossa 

cultura de consumo, que aparentemente nos impõe essa alimentação desde o 

nascimento.  

       O consumo de carne pelos seres humanos, acredita-se que tenha sido iniciado 

entre 1 milhão e 500 mil anos atrás, o que pode ser considerados pelos homens 

das cavernas que necessitavam de uma alimentação rígida em gordura, proteína e 

água. Além de ser uma nutrição, achavam que estariam proporcionando a 

evolução da própria espécie e que passaram a viver mais depois que começaram 

a cultura de comer carne. Perante essa fase da humanidade o consumo da carne se 

tornou importante para nós humanos, que ao longo do tempo proporcionou 

mudanças em nossos atos.  

 

1.0 – A CULTURA DO CONSUMO DA CARNE  

O motivo pelo qual consumimos carne, pode ser analisado por inúmeras 

razões que definem a escolha dos alimentos, em suas devidas propagandas tem 

aparência saudável e com uma maior qualidade de produto, porém não mostrando 
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o ato inicial e a manipulação do crescimento de um fator que não está na 

capacitação do planeta terra pode arcar, entretanto é mantido em paralelo com a 

decisão final desse consumo. Até então a fome pode forçar alguma modificação  

da escolha do alimento, que pode ser revelado por grupos sociais, como por 

exemplo os vegetarianos. 

   Sabe-se que o instinto presente nos animais, que origina um comportamento 

que responde sempre as possibilidades do meio, não tem o mesmo intuito nos 

seres humanos. A diferença está na possibilidade do ser humano fazer escolhas e 

modificar seu meio ambiente. Percebe-se que a escolha dos alimentos satisfaz as 

necessidades do corpo como também, em grande parte, as necessidades da 

sociedade. A cultura estabelece o que é comestível, ou seja, a cultura ensina e leva 

a gostar de todo o tipo de comida, dos mais variados produtos até os diferentes 

sabores.  

     Os gostos são construídos de acordo com o que a cultura estabelece como 

aceitável. Na idade média, por exemplo, os mais diferentes tipos de carne vinham 

a mesa de forma completa que aparentemente sabias se o que estava prestes a 

comer. Hoje em dia, há uma resistência naquilo que possa lembrar o animal que 

aparentemente era visto.  

 A intenção das propagandas alimentícias são criar um aumento do consumo 

alimentar de carne, visando cada vez mais lucrar, logo aumentando a 

competitividade que em uma sociedade instável e em forte na desigualdade, 

tende-se que um fabricante aumentou o preço de algum produto, este poderá ser 

substituído por outro mais barato. Desta forma, o produto mais caro tem mais 

qualidade. O padrão alimentar vem se modificando em todo o mundo, entre os 

fatores associados, está a expansão dos meios de comunicação, em especial a 

televisão e suas propagandas.  A TV é a maior fonte de lazer e informação da 

maioria da população, moldando opiniões e comportamentos, que ao mesmo 

tempo a TV pode transmitir importantes mensagens sobre a otimização da saúde 
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e prevenção de doenças, a exposição a ela parece ser um indicador de aumento 

nos riscos a saúde.  

 Os efeitos dos comerciais televisivos no comportamento alimentar em geral 

têm demonstrado que o hábito de assistir a televisão está diretamente relacionado 

com os pedidos, as compras e o consumo de produtos alimentícios anunciados por 

ela. Vale ressaltar que a associação desse hábito de assistir a televisão e o aumento 

do consumo de alimentos pode ser explicada por meio da elevada frequência de 

propagandas veiculadas a televisão. 

      Além de serem propagandas enganosas (mostram um produto diferenciado do 

que ele realmente é, em questões de nutrientes e produção) elas atribuem um 

aumento de consumo crítico em todo o setor de produção, pois a demanda por 

esses produtos derivados a carne aumentam, criando um ciclo vicioso de uma 

maior fabricação e consequentemente um maior desperdício.  

Os conteúdos dessas propagandas não são consideráveis verdadeiros e 

tentam apenas visar uma imagem enganosa dizendo que seus produtos não 

possuem hormônios e que seus produtos são os de melhor qualidade e 

acessibilidade. A influência das propagandas na sociedade causa uma terrível 

posição na população, que acabam valorizando a carne e a consideram como um 

alimento insubstituível nas refeições.  

     Devido o condicionamento das empresas milionárias que almejam que 

aumento seja cada vez maior para o seu próprio benefício, acabam esquecendo 

que o desperdício de alimento proporcionado por esse consumo é também um dos 

maiores fatores que induzem a desigualdade social e a fome mundial. 

 As empresas milionárias querem lucrar, custe o que custar, não importa 

qual ética ou a responsabilidade. Podemos dar um exemplo desse descaso com os 

consumidores, procurando um indivíduo com imagem reconhecida pela sociedade 

e perante a isso  influencia pelos seus atos. A propaganda da Friboi (produtora 
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global de carnes) com o Roberto Carlos participando com sua família em um 

jantar em que ele diz que voltou a comer carne, sendo que ele disse a mídia um 

tempo atrás que ele só se alimentava de peixe e era quase considerado vegetariano.  

      Esse exemplo é sempre repetido pela indústria, como também a marca Sadia 

afirmando em suas propagandas que a carne produzida por eles não contém 

hormônios. Essas propagandas não mostram o que ocorre na realidade, somente 

querem vender o seu produto e continuar a dar vida a essa cultura de comer carne.  

 

 

 

1.1 -  COMO A CARNE É REALMENTE PRODUZIDA NA REALIDADE 

(ABATE,AMBIENTE,HORMÔNIOS)  

O fluxo de produção de gado está crescendo cada ano, para o consumo do 

mundo, sendo o Brasil uns dos principais países exportadores de carne bovina. O 

Brasil possui cerca de mais de 200 milhões de cabeças bovinas, isso é somente 

para conseguir resistir ao consumo inteiro do país que está apto a competir tanto 

por ganhos de produtividade quanto pela abertura de novos mercados 

internacionais. O consumo em 10 anos aumentou em quase 40% a oferta de carne 

bovina, enquanto a produção mundial avançou 8%. Além disso, há o crescimento 

do consumo interno do país, os níveis de consumo per capita da carne bovina 

aumentaram 2% de 2009 a 2011. Do total de 8,5 milhões de toneladas de carne 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xF4_A3v3ZD7llM&tbnid=91yJ8hrh-jqfdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pecuaria.ruralbr.com.br/noticia/2013/06/brasileiro-eleva-consumo-de-carne-para-42-quilos-por-ano-aponta-cna-4182054.html&ei=fWyDU-CZNtCLqAb8x4GICQ&bvm=bv.67720277,d.b2k&psig=AFQjCNHQJA2J92Skyg2C2Plb8VlcHYKGoA&ust=1401208220663853
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bovina, produzidas em 2011 e 2012, 85% foram destinados ao mercado interno, 

isso demonstra que a cultura de comer carne está cada vez maior e a indústria 

alimenta essa tendência. 

Vale analisar que a procura de carne aumentou, mas o consumidor não 

busca apenas o melhor preço do mercado, a preocupação com a qualidade da carne 

consumida aumentou principalmente após ocorrência de doenças derivadas a ela. 

 Atualmente os consumidores exigem alimentos com qualidade, além de 

certificados confiáveis que testam e garantam a existência dessas características 

de qualidade nos alimentos adquiridos para seu consumo, entretanto o consumidor 

não está ciente de que esses produtos com qualidade infelizmente tem má 

qualidade desde a sua produção.  

A produção agropecuária é uma atividade desenvolvida em espaço rural, 

em áreas que se encontram ocupado pelo setor primário da economia do país e no 

qual se destacam a agricultura e a pecuária que as atividades extravistas do meio 

ambiente que são tipo de produções com a finalidade principal de atender o 

mercado consumidor de alimentos 

A agropecuária tem como objetivo de destinar seus produtos tais como a 

carne, leite, ovos, grãos e verduras para o consumo do mercado apresentado. 

Porém essa produção dos produtos requer uma maior produtividade para a 

captação do lucro em custos de qualquer maneira. 

O boi e a vaca leiteira têm os mesmo cuidados, desde o seu nascimento até 

seu destino final, a morte. A produção de leite que é cada dia consumido pela 

população, é retirada do supermercado e em sua embalagem não consta a sofrida 

e cruel ciclo de produção dele.  A vaca leiteira só produz leite quando está 

esperando um carneiro, igual a nós mulheres quando esperamos um filho e para 

que ela produza muito leite, ela precisa ficar constantemente grávida e seus 
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bezerros são mantidos afastados dela para não mamarem o leite que é produzido 

para nós consumidores. 

 

 

               

 

     

                          

     Já no processo industrial de ordenha as vacas são obrigadas a produzir dez 

vezes mais do que elas produziriam normalmente, provocando assim inflamações 

e dores em suas tetas. O homem é o único ser vivo que toma leite após de ser 

crescido. Os bezerros machos são os que mais sofrem, pois não tem valor 

comercial porque não podem procriar e nem produzir leite, são destacados assim 

que nascem ou então são vendidos. O pior é quando os bezerros são vendidos para 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Gixfiu0xFOa9cM&tbnid=MGbRwFfnD1-4HM:&ved=0CAUQjRw&url=http://paulinha-meualvoecristo.blogspot.com/2012_07_01_archive.html&ei=VG2DU_rpJsqeqAbmzYGADQ&bvm=bv.67720277,d.b2k&psig=AFQjCNHkEw9Z09LU1PsvOX9s27ZUiwRTNg&ust=1401208455916498
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=qY1dQ2cpI0WxoM&tbnid=luG3AAS4YMZEnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://portalacteo.com.br/noticias/alimentacao-para-vacas-leiteiras-de-alta-producao-2333/&ei=Q26DU_XZPIiNqgb_7oLoCA&bvm=bv.67720277,d.b2k&psig=AFQjCNF7rIwAQ94M90KhWkSPsR8wHwsKoQ&ust=1401208751694166
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indústrias que produzem carne de Vitela/Baby-beef que é a carne de bezerros 

ainda não desmamados. 

        Os bezerros são forçados a passar a vida inteira no escuro e sua base 

alimentar é somente o leite, além de ficarem amarrados para não se 

movimentarem e não criarem músculos. A carne de Vitela tem aparência branca, 

pois os bezerros são anêmicos, por isso a carne tem essa cor.  

         O processo de abate de vacas e boi começa na fazenda do criador, são 

escolhidos pelo comprador no campo pela qualidade e tamanho e logo vão para o 

abate. O abate é uma maneira de dizer ao invés de falar que irá ocorrer a morte. 

Os animais são trancados e enfileirados em um corredor, ao final dele tem o 

matadouro, cuja é ocorrido por um tiro na cabeça dos animais que estão em plena 

consciência e seu organismo esta plena função. Para que a carne fique com uma 

maior qualidade, os animais não podem perder suas devidas capacidades vitais.  

Após a morte, eles são levados para a mesa, retiram sua pele e são divididos por 

pelas partes do corpo devido custo de cada pelo mercado.  

 

         Os frangos tem uma vida curta e triste, todos nascem em uma chocadeira 

artificial e milhares de cada vez. O primeiro ar que respiram está infectado de 

formol, seus produtores dizem que assim agrada mais os clientes, pois eles ficam 

mais amarelos. Esses pintinhos recém-nascidos nunca terão instintos animais ou 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=QxVGdCwyHM00nM&tbnid=_0KOO7hKklpaaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nelorems.org/noticias/ver/3421/aumento-ideal-da-oferta-de-boi-para-abate-so-ocorrera-em-2013-dizem-analistas.html&ei=y26DU97aIIaMqAaqy4CwBw&bvm=bv.67720277,d.b2k&psig=AFQjCNEbj3ZvMTjbdHlD28uDCxG-3g2NWg&ust=1401208873071800
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maternais, são tratados como meros objetos. Para seus criadores, eles são 

simplesmente um produto para venda. 

 

.  

         As galinhas tratadas no sistema convencional são criadas dentro de gaiolas 

de 50cm e normalmente três a quatro galinhas dentro de uma. Vistas como uma 

máquina reprodutiva, pois ela come pela boca e pelo outro lado seu ovo é retirado.  

 

 

      O maior problema desse sistema convencional, é a presença do canibalismo 

que logo de inicio eles cortam os bicos dos pintinhos fazendo a ‘debicagem’ para 

que não ocorra uma galinha devorar a outra, como visto uma consequência da 

degeneração do comportamento da ave, sendo que não é normal pela sua natureza.  

Para a criação de muitas aves é necessário que o ambiente esteja em plenos 

cuidados, da maneira que elas se encontram não é considerado praticável. Os 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=VuOGHg8eqRR39M&tbnid=y1S-b_rnLlughM:&ved=0CAUQjRw&url=http://aviariomorungava.blogspot.com/&ei=52yDU6isA5KLqgbIxYHgBg&bvm=bv.67720277,d.b2k&psig=AFQjCNGwBMISSrT3G46dWmGeAUWBUCPeAg&ust=1401208392736533
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=u_BqHFyAK9CnvM&tbnid=hO_Btd8gyiNRWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cpt.com.br/cursos-avicultura/artigos/aumente-sua-renda-com-a-criacao-de-galinhas-poedeiras&ei=rW2DU7f1Ks2Jqgb254DIBA&bvm=bv.67720277,d.b2k&psig=AFQjCNGma5sffwiUTLLtgFMNXyqqZXh6CQ&ust=1401208591161602
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produtores colocam antibióticos nas rações dos animais, tanto para as galinhas 

quantos para os bovinos, com o intuito de não promova uma epidemia de doença, 

cujo o ambiente que eles vivem é propício. Além de tudo, também aplicam 

hormônios nos animais no sentido de melhorar a eficiência reprodutiva e também 

em seu crescimento. 

         Devido esses procedimentos para conseguir uma maior produção, esses 

remédios tóxicos estão presentes nos ovos e a carne que consumimos, obtendo 

esses antibióticos.  

         A criação de boi, vaca, galinha, porco tem sempre a mesma finalidade 

industrial, eles nascem para morrer. Entretanto não é somente esses tipos de 

animais que são comercializados, existe a comercialização de animais exóticos, 

como por exemplos jacarés e aves silvestre. Esse tipo de comercio é considerado 

ilegal, contudo deveria ser também o comércio de carne, o que não ocorre, pois 

esses animais possuem uma grande remuneração no mercado industrial.  

 

1.2 – AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E AMBIENTAIS DO CONSUMO DE CARNE 

A sociedade em que vivemos nem sempre esta consciente da dificuldade 

em lidar com as consequências negativas da produção de carne, principalmente 

com o sofrimento dos animais e o grande impacto ambiental somente para agradar 

uma cultura alimentar. Além do qual as indústrias condicionarem o consumo, esse 

consumo de carne traz consequências como o aquecimento global, 

desflorestamento, poluição nos recursos hídricos, desertificação do solo e perda 

da biodiversidade. O aumento do rebanho bovino brasileiro na Amazônia, 

estimado em 74 milhões de animais é causado pela procura desenfreada de 

produtos provenientes de animais.  

A pecuária significantemente responsável pela ampliação do efeito estufa, 

que é o causador do aquecimento global, uma vez que o setor produz mais gases 
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componentes do efeito como o CO2 (dióxido de carbono), cuja produção é mais 

elevada que a do setor de transporte, gerando NO2 (óxido nitroso) causado pelo 

esterco do boi (o setor produz cerca de 65% deste gás presente na atmosfera e 

contém certa de 300 vezes mais potencial para o aquecimento global que o CO2) 

e o gás metano 23 vezes mais nocivo que o CO2 produzido pelo arroto das vacas.  

         De acordo com o relatório da FAO, os bovinos produzem de 300 a 500 

milhões de toneladas por ano de metano, uma vez que este gás é produzido por 

seu aparelho digestivo. O setor pecuarista gera mais gases de efeito estuda do que 

os emitidos por todos os veículos automotores do mundo. Segundo a FAO, “O 

gado é hoje uma das coisas que mais contribui para os problemas ambientais mais 

sérios da atualidade. É preciso tomar uma ação urgente para remediar esta 

situação”. Os influentes produzidos pelos rebanhos emitem 64% da amônia 

lançados na atmosfera, são responsáveis pelas chuvas ácidas. 

Existem muitas maneiras de ajudar a combater o aquecimento global, como 

reciclando matérias e comprando alimentos orgânicos, porém há uma forma 

bastante eficiente para ajudar esse problema, do qual seria ajudar a diminuir a 

produção de carne. De fato, uma grande parte da floresta, certa de 4046,82 metros 

quadrados seriam salvos todos os anos se esse consumo diminuísse relativamente. 

            A desertificação do solo é um fenômeno de transformação feita em áreas 

anteriormente vegetadas em solo inférteis devido o mau uso e exploração da terra. 

A destruição da vegetação ocorre pelo desmatamento ou por grande de produção 

de gado, causando a erosão e degradação dos solos. Logo a perda da vegetação é 

causada pela salinização dos solos devido a criação de bovinos.  

         A natureza do solo é o nutriente da floresta, são os nutrientes que ela mesma 

gera, uma vez destruída a floresta os nutrientes acabam, de forma que 25% da área 

devastada é abandonada. Outra das consequências da desertificação do solo de 

acordo com o relatório da ONU é não o aproveitamento dessas áreas e o elevado 

custo financeiro, estimado por 10 milhões de dólares por ano, necessário para a 



 

14 

 

sua recuperação ou manuseio. Entretanto, a pecuária extensiva consome muita 

água, o gado é responsável pela poluição hídrica de rios e mares em torno do 

mundo, uma vez que os dejetos produzidos por eles são lançados na água e na 

terra sem tratamento. O gado produz resíduos compostos por nitrogênio, dos quais 

são convertidos em amônia e em nitrato, infiltrando nas águas do subsolo e da 

superfície contaminando poços e rios, também destruindo a qualidade do ph da 

água destruindo vidas aquáticas. Os resíduos criados por um rebanho de 10 mil 

cabeças são iguais aos produzidos por um cidade equivalente de sua população de 

10 mil habitantes.  Por fim, a produção de gado considera-se um grave poluente e 

tem influência pela destruição das florestas gerando erosão e a desertificação do 

solo que acarretam perdas de espécies de animais da biodiversidade e destruição 

de ecossistemas como também afetando recursos hídricos que são causados por 

nós humanos e consequentemente, afetando-nos.  
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CAPÍTULO 2 – OS ANIMAIS TAMBÉM CONSOMEM 

A indústria de agropecuária é uma atividade que necessita de recursos para 

manter e produzir a carne, na qual está relacionada ao consumo dos animais que 

serão distribuídos para o consumo da população. Para que a produção destes 

animais seja efeituada, precisa-se de paralelamente diversos jeitos de obter uma 

série de produtos ou matérias primas. 

A produção de soja é muito direcionada a essa indústria, que é utilizada na 

alimentação e engorda do animal. Além desse consumo físico de alimento, o gado 

necessita de cuidados constantes sobre ele para que possa se desenvolver 

fisicamente e psicologicamente.  

     Tomando- o consumidor também de força de trabalho devido a suas condições 

de produção, logo este ambiente que ele se situa esta repleto de muitos outros 

recursos, como a terra ou a água que ele consumirá e assim torna-se cada vez mais 

criar um animal, o gado, um tipo de consumo.  

      Esses animais também são consideráveis consumidores, que em sequência 

será apresentado e discutido.   

 

2.0 – A QUANTIDADE DE ALIMENTO (TERRA, ÁGUA E RAÇÃO) CONSUMIDA 

POR ELES 

Para manter uma pecuária precisa adquirir  terra, água e energia para 

conseguir proceder com uma produção de carne, que em média, é requerido pela 

sociedade alienada equivalente ao um consumo desenfreado e inconsciente. A 

quantidade de grãos produzido no mundo serve de alimentação para o gado. No 

brasil, perante a FAO, 44% dos grãos cultivados no pais são para a sobrevivência 

e alimentação dos animais, os quais, passarem pelo abate transformaram em 
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alimentos acessíveis a uma pequena parcela da população, pois a carne tem 

aumentado o seu preço aquiritivo. 

Essa quantidade de grãos utilizadas na alimentação dos animais da 

agropecuária sempre terá um acréscimo. Para se produzir 1 quilo de carne bovina 

é necessário 7,2 quilos de grãos de soja e 2,7 para 1 quilo de carne de porco e 1,3 

para frango ou ovo.  

       A criação de gado precisa de grandes quantidades de terra em que o sistema 

pecuária requer 4 hectares de pasto para 1 cabeça de gado. No território brasileiro 

existem 200 milhões de cabeças que ocupam mais de 250 milhões de hectares. 

Entretanto o relatório da FAO afirma que a degradação das terras cultivadas pelo 

gado é um problema que terá implicações na agricultura e no meio ambiente, 

afetando também a qualidade alimentar e a qualidade de vida. Percebe-se que o 

consumo de animais é uma atividade que consume uma quantidade de grãos, 

porém para a criação desses animais para a alimentação também exige um 

consumo de água continuamente. 

Perante o relatório da UNESCO para o Fórum Mundial da Água em 2004, 

dia a dia, um boi necessita de 35 litros de água filtrada para saciar sua sede. Uma 

vaca leiteira precisa de 40 litros, uma galinha é preciso de 15 litros e um bode 

necessitam de 8 litros.  

Devido esses dados, é aparentemente abusiva a consumação que um animal 

tem a consumir, sendo incompreensível e incompatível com a realidade, já que 

uma vez nós seres humanos necessitamos em média de 20 litros de água por dia.  

 Contudo, é compreensível que este consumo está relacionado pela ação da 

produção de carne que vem precisando cada vez mais desses recursos que se não 

existisse esse comercio, o animal em seu habito natural não consumiria dessa 

maneira.  
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2.1 – O GADO CONSOME MUITO MAIS DO QUE ELE PROPORCIONA AO SER 

CONSUMIDO 

Após a revelação dos dados relativos ao consumo do gado, pode se dizer 

que ele consome muito mais do que ele proporciona ao ser consumido. A criação 

de animais para venda é um método que desperdiça todos os recursos usufruídos 

por este, ou seja, o animal consome mais energia e proteína durante toda a vida 

do que retorna em forma de carne para nós seres humanos.  

      Em torno são gastos 22 kg de grãos para produzir 1 kg de carne e cerca de 10 

a 17 calorias de proteínas de grãos para a criação de uma caloria de carne bovina, 

dessa forma podemos certificar que os grãos ao serem consumidos diretamente 

pelos humanos são mais eficientes. Os grãos como a soja, por exemplo, 

surpreendem pelas demais características nutricionais que apresenta, ela pertence 

ao grupo das leguminosas. A soja é rica em proteínas e nutrientes responsáveis 

por diversas funções do organismo como a reparação dos tecidos e formação de 

enzimas e hormônios. Pois os animais se alimentam para sua sobrevivência 

existencial e prosseguindo a se reproduzir e manter seu ciclo natural da vida, 

entretanto quando o animal vira forma de alimento para o ser humano já não 

contem tanta proteína e nutrientes do qual ele se    alimentou. A carne como forma 

de alimento não é uma das fontes mais nutrientes que possamos adquirir como a 

base dos vegetais. 

Além de que, a carne contem muita gordura e hormônios que são 

conduzidos pelas próprias indústrias particulares para sua produção em massa, 

que em questão de qualidade para uma alimentação saudável não é ressaltada.  
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2.2 – O DESPERDÍCIO DOS ALIMENTOS E O GASTO DA PRODUÇÃO BOVINA  

       O desperdício pode ser considerado qualquer tipo de recurso que se gasta na 

formação de um produto ou execução de um serviço do que é realmente 

necessário. É considerado um custo extra que se acrescenta aos custos de uma 

produção ou serviço sem quaisquer alterações na qualidade do produto.  

    O desperdício dos alimentos na produção bovina é relativo ao tamanho da sua 

produção que também influência o desperdício do consumo dos alimentos que 

não são consumidos todos os dias por nós humanos e acabam sendo jogados no 

lixo. Percebe-se que o consumo de carne cria um mal utilizo do grão ou água, 

dado que usado diretamente para o consumo do ser humano seria mais 

aproveitado.  

      As indústrias milionárias controlam esse desperdício que é ocorrido pela a 

produção intensiva da carne, mas nem se quer procuram recursos para conseguir 

limitar. Para elas, quanto maior a produção melhor o lucro, assim esse desperdício 

jamais terá uma solução perante os índices mostrados acima.  
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CAPÍTULO 3 – O ABUSO DO PODER (O SER HUMANO E 

SEUS INTERESSES) 

Desde que mundo é mundo, o homem vem crescendo e se adaptando aos 

meios de desenvolvimento perante a sua capacidade racional, porém o homem é 

apenas capaz de pensar em seus próprios interesses, anulando os devidos 

interesses de outros membros de outras espécies. Vivemos em um mundo em que 

todos evoluímos juntos e compartilhamos a terra com outros seres vivos, os 

animais, mas a raça humana que tende a dominar e que já dominou a terra, trata 

muitos seres vivos tanto como os humanos quantos os animais como seus meros 

objetos.  

Esse ato pode ser considerado como Especifismo, pode ser interpretado por 

um preconceito a favor pelos membros de uma espécie contra os membros de 

outra. Pode ser dado como exemplos o preconceito com o ato de criar animais em 

zoológicos ou o comercio deles. Se um ser sofre, não há justificativa moral para 

não levarmos em conta esse sofrimento, pois não importa qual seja a natureza do 

ser, o principio de igualdade requer que o sofrimento seja comparado ao 

sofrimento de outro ser, igualmente. 

Quando ocorre um conflito que atrapalham seus interesses, os especifistas 

permitem que seus interesses bulem os interesses das outras espécies, embora nós 

seres humanos reconhecemos que todos os seres da terra devem obter o 

imperativo moral do respeito, no qual todo ser humano é alguém e não algo, 

mesmo assim tratamentos moralmente desprezíveis são praticados 

frequentemente quando os detêm o poder em uma relação, tratam os mais fracos 

como objetos e somos nós, os seres humanos que em todos os casos obtemos o 

poder para explorar os outros que não tem poder.  

A relação entre homens e animais é completamente diferente em todas as 

formas, mas em certos aspectos podem ser iguais. A igualdade da necessidade em 
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termos de comida e água, abrigo e companhia, liberdade de movimento e 

prevenção à dor são desejos compartilhados entre humanos e animais. Assim em 

meios de tantas diferenças, há uma semelhança, como nós eles também têm a 

consciência de que estão no mundo e devemos tratá-los como nós, porém são 

extremamente tratados indiferentes, para que nós os usufruirmos eles para a 

sobrevivência da nossa humanidade. 

Esses interesses são consequências de uma cultura que está raizada há 

muitos anos em nossa sociedade, e são poucos que pensam diferentes e que fazem 

a diferença de seus interesses e atitudes, para que possa formar uma ação e reação 

no planeta sem obter consequências e conflitos.  

     

3.0 – O DESCASO EM RELAÇÃO AOS ANIMAIS 

A relação da inferioridade com os animais requer uma interpretação de 

subjetividade em termos de poder. Os humanos quando exterminam algum tipo 

de espécies, como os bois ou as galinhas, estão provocando um comportamento 

de pretensão para acabarem com as outras espécies exemplificando todas as 

teorias do mais extremo racismo, em que todos os casos o poder tem sempre a 

razão.  

Em muitos anos atrás, os animais já existiam antes dos seres humanos, eles 

fazem parte também do planeta terra, entretanto nunca demos vez a eles, sempre 

em qualquer interesse do homem estaremos atingindo diretamente os animais. 

 A subjetividade está em toda a ação e reação do homem ao meio ambiente, 

em todas as maneiras de poluição à destruição do meio ambiente e da natureza, 

pois desde que o homem ultrapassou seus limites do progresso nunca excedeu a 

chance de parar com os impactos na cadeira alimentar e sobre todos os seres e 

espécies dos animais. A extinção de alguns deles requer total culpa ao ser humano, 
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porém não damos conta de que esse é um dos problemas mais sérios do homem, 

o poder. 

 

3.1 – O TRATAMENTO PELOS ANIMAIS SOMENTE POR COMIDA  

Em uma sociedade capitalista, o desenvolvimento do gado e agropecuária 

rendeu recursos para a população e lucro para seus produtores, assim cada vez 

mais será procurado o recurso e o lucro. O aumento de produção de comida foi 

consequência da segunda guerra mundial, pois naquela época o mundo inteiro 

passou por necessidades e após essa época foi equivalente ao crescimento do 

consumo, tanto em roupas quantos em comidas.  

A população mundial estava cada vez mais preparada para um aumento de 

consumo e a proliferação de novas indústrias disponibilizando cada vez mais dos 

recursos naturais e animais, porém não sabiam que as consequências desse ato 

ficariam cada vez mais abrangentes na questão de cessação de indignação, 

indecência e vergonha. 

Os animais são vistos como fonte para obter comida, além disso, são 

considerados também como fonte de lucro, tanto para comércio deles quanto a 

obtenção de recursos deles próprios, como a pele para vestimenta.  

   Eles sempre foram alvos dos seres humanos, e isso nunca irá mudar. A 

esperança para os animais deve ser encontrada em uma cultura que aprenda a 

sentir além de si mesmo, que no caso o ser humano está longe de sentir isso, pois 

seus benefícios e satisfação estão primeiro lugar.  
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CONCLUSÃO 

O tema desenvolvido neste trabalho teve grande importância para o melhor 

entendimento de como o consumo desenfreado da carne, favorecem índices de 

uma cultura criada pela sociedade em que as consequências estão relacionadas ao 

meio ambiente e ao meio social, de que o ato de desfrutar uma alimentação com 

base de carne apresenta uma ação perante o ciclo dessa produção. 

 Foi possível perceber também que as indústrias podem influenciar os 

consumidores a consumir este tipo de produto e desenvolver uma estrutura de um 

consumo constante perante os meios de comunicação e as propagandas enganosas 

estabelecidas. 

Esse consumo desenfreado requer uma alternativa de mudança, formando 

desta cultura, uma forma consciente para que inverta a compreensão de que os 

animais são e servem apenas um meio para as necessidades humanas.  

    Uma mudança de uma nova cultura que tenha alternativas alimentícias, como 

os vegetarianos/veganos, que podem encontrar e satisfazer com uma grande 

variedade de alimentos vegetais obtendo muita fonte de proteínas e benefícios 

para a saúde. 

O vegetarianismo/veganismo pode ser considerado como o futuro, pois não 

contribui com a produção de carne, evitando assim impactos ambientais 

significantes como o aquecimento global e entre outros. 

A alimentação vegetariana/vegana é considerada a melhor maneira de 

conquistar uma alimentação saudável, perante as conclusões mencionadas no 

tema, a sociedade precisa sensibilizar, se conscientizar diante de todas as 

consequências que traz pelo hábito de comer carne. Por fim, a cultura 

vegetariana/vegana é a solução para o termino desses efeitos e o início de uma 

cultura sustentável. 
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