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INTRODUÇÃO
Neste trabalho falaremos de um assunto muito atual e de muita importância nos dias
de hoje, que é a interferência que a tecnologia tem na nossa privacidade. Esse assunto ainda
é novo, pois todo esse avanço tecnológico é recente para todos.
Iremos analisar todos seus aspectos, iremos nos aprofundar no estudo do que é a
tecnologia, para que ela serve suas vantagens e desvantagens, qual o seu abalo em cima da
nossa privacidade, que vem cada vez mais exposta para o mundo, como vimos no escândalo
que envolveu os Estados Unidos em um esquema de espionagem, que mostram eles
espionando chefes de estados, e com isso podemos pensar que se nem os governantes dos
nossos pais estão seguros, com toda aquela segurança, imagina a população, estamos muito
vulneráveis, principalmente na internet, e por isso que cada vez mais temos que tomar
cuidado com o que postamos na internet, onde entramos, o que divulgamos, pois podemos
estar armando contra nos mesmo, se nos expormos de mais nas redes sociais.
Apesar da tecnologia agora estar nos invadindo, ela foi e será muito importante para
a humanidade, com todos os avanços nos campos de medicina, segurança, educacional, entre
muitos outros. O seus avanços foram capazes de salvarem vidas, doenças que antes não
tinham cura, matam muitas pessoas, hoje em dia não nos assuntam mais, casos como a da
AIDS, ela ainda pode matar em alguns casos, mas em outros os médicos conseguem
combater.
E também analisaremos o conflito da tecnologia com a sociedade em uma forma
geral, como isso nos prejudica, mostraremos o caso do Estados Unidos, a nossa dependência
das redes sócias, e que isso pode ser tornar uma doença.
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CAPITULO 1: A TECNOLOGIA NA SOCIEDADE
1.1: O QUE É TECNOLOGIA?

Para você, o que é, de fato, tecnologia? Para quem trabalha com computadores e
todas as novidades desse mundo a tecnologia envolve o desenvolvimento de aparelhos que
lidam com a distribuição da informação de forma cada vez mais veloz, abrangendo um
número crescente de pessoas e realizando cálculos cada vez mais avançados.
Contudo, se você falar com um biólogo, por exemplo, ele poderá lhe dizer que a
tecnologia envolve a criação de ferramentas que facilitem o estudo das células e da evolução
animal e vegetal. Um arqueólogo pode falar sobre a evolução das ferramentas que permitem
o estudo de elementos históricos. A lista de exemplos pode seguir adiante e englobar as mais
diversas áreas de desenvolvimento humano.
Mas, afinal de contas, quem é que está correto nessa história toda? O fato é que ao
longo da nossa evolução a tecnologia sempre existiu, inclusive confundindo-se com a nossa
história e abraçando cada segmento das nossas vidas.
É que na verdade, quando falamos de tecnologia, inevitavelmente, somos levados
à cada uma das invenções de ferramentas e uso de técnica levou o homem a chegar a um
objetivo prático específico.
Ao longo dos anos a evolução humana e lógica, que desencadeou o progresso
significativo da ciência, a tecnologia está intrinsecamente ligada com a ciência, levando a
descobertas e desenvolvimentos que permitiram crescer ambos ao mesmo tempo,
alimentando um ao outro.
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Hoje, a tecnologia é amplamente relacionada com os artefatos que foram
produzidos utilizando os parâmetros da ciência e do avanço do conhecimento humano,
levando a desenvolver inovações tecnológicas que revolucionaram e continuam a
revolucionar o mundo.
Virou-fusão de arte e ciência, a tecnologia de hoje é definida como o conjunto de
conhecimentos científicos encomendados, através do qual você pode projetar e criar bens e
serviços para satisfazer as necessidades essenciais do homem.
Portanto, é lógico que toda a atividade e desenvolvimento da tecnologia
influenciam diretamente a sociedade através de seus diversos ambientes, tanto cultural e
econômico, educacional e outros. Além disso, porque há uma variedade de tipos de veículos,
podem cada um ser aplicado para fins específicos.
A tecnologia pode ser vista de varias formas:
1)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 signfica "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, a alta tecnologia, ou seja, a tecnologia
mais avançada é conhecida como tecnologia de ponta.
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As novas tecnologias são fruto do desenvolvimento tecnológico alcançado pelo ser
humano e têm um papel fundamental no âmbito da inovação.
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.
2) O sistema econômico que habitamos é que gera a demanda da configuração da
cultura de que TECNOLOGIA é “algo físico”, ou seja a estrutura econômica a que somos
submetidos diariamente é que nos leva a crer que “tecnologia é igual a objeto”.
Nosso sistema econômico é capitalista, onde objetos podem ser comprados,
adquiridos e deixam de ser usados muito rapidamente, gerando um imenso lucro a quem
interessar possa… concorda comigo? Sendo assim, é muito importante para a manutenção
de nosso sistema econômico que continuemos pensando que tecnologia se resume a objetos
e, portanto, se posso comprar, posso ter tecnologia.
Certo? Não… errado! Porque tecnologia não é tão somente “objeto”. Ela pode sim
ser identificada por ou através de um objeto, desde que se tenha clareza de que tecnologia
não é só isso ou apenas algo físico. Tecnologia não se resume apenas a computadores,
aparelhos celulares, internet, cabos, redes, tablet´s, iPhones, iPad´s, carros, aviões,
canetas…ou qualquer outro objeto que possa ser adquirido. Tecnologia é muito, mas muito
mais que qualquer produto que compramos, pois tecnologia é conhecimento!
O nosso conceito de tecnologia, é fruto de nossa história de vida, do contexto
cultural, social e econômico que habitamos e, principalmente, de nossa formação
profissional. E é aí que precisamos nos aprofundar na reflexão. Alguns autores da educação
nos falam que as tecnologias poderão sim ser físicas,

e que

são as inovações de

instrumentos, ta0is como: caneta esferográfica, livro, telefone, aparelho celular, satélites,
computadores.

7

O que acontece conosco, seres humanos, é que unimos técnica e conhecimento,
constantemente reconfigurando as tecnologias, criando e recriando outras

e novas

tecnologias e que são frutos da história da humanidade.
3) Tecnologia da informação, também conhecido pela sigla de TI.
A assim chamada TI, como o seu nome sugere baseia-se no estudo,
desenvolvimento e prática de sistemas de computador, especialmente no que diz respeito ao
uso de software e hardware, de modo que podem rapidamente definir a sua atividade no
mundo dos computadores. Assim, a tecnologia da informação é responsável por todos os
processos e recursos necessários para processar a informação.
Hoje o termo tecnologia da informação deve ser usado em maior escala quando se
trata de computadores. Tenha em mente que em última análise, por trás de cada novo
equipamento, após cada nova tarefa realizada pelo software, a tecnologia está permitindo
que seus usos estendam a lugares inimagináveis.
Portanto, se observarmos bem estamos enfrentando a realidade de que hoje seria
impensável viver sem a tecnologia, uma vez que está presente em todos os espaços do nosso
desenvolvimento cotidiano comum. Tecnologia é o nosso lar, nossos carros, nossos locais
de trabalho, fazendo parte ativa de um computador e revolução digital. Em suma, não
devemos esquecer que a tecnologia deve servir ao homem, e sempre buscar a fim de
proporcionar uma vida mais fácil e agradável por meio de inovações tecnológicas que
melhorem e simplifiquem as nossas vidas.
A Tecnologia da Informação (TI) pode ser definida como o conjunto de todas as
atividades e soluções providas por recursos computacionais que visam permitir a obtenção,
o armazenamento, o acesso, o gerenciamento e o uso das informações. Na verdade, as
aplicações para TI são tantas - estão ligadas às mais diversas áreas - que há várias definições
para a expressão e nenhuma delas consegue determiná-la por completo.
Sendo a informação um patrimônio, um bem que agrega valor e dá sentido às
atividades que a utilizam, é necessário fazer uso de recursos de TI de maneira apropriada,
ou seja, é preciso utilizar ferramentas, sistemas ou outros meios que façam das informações
um diferencial. Além disso, é importante buscar soluções que tragam resultados realmente
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relevantes, isto é, que permitam transformar as informações em algo com valor maior, sem
deixar de considerar o aspecto do menor custo possível.
A questão é que não existe "fórmula mágica" para determinar como utilizar da
melhor maneira as informações. Tudo depende da cultura, do mercado, do segmento e de
outros fatores relacionados ao negócio ou à atividade. As escolhas precisam ser bem feitas,
do contrário, gastos desnecessários ou, ainda, perda de desempenho e competitividade
podem ser a consequência.
1.2 - QUAL A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA NOS DIAS DE HOJE?
Quando se trata de tecnologia atual, surgem várias vertentes sobre esse tema. Desde
seu surgimento até os dias de hoje, esse meio que vem conquistando o mercado em diversas
áreas e atividades, dessa forma tornou-se essencial para o desenvolvimento e
crescimento das empresas, tal como o uso pessoal. Através de web sites e redes sociais, esse
mundo virtual nos possibilita atualizações instantâneas de informações, onde em questão de
segundos, vários conteúdos são expostos para todos que estão conectados.
Antigamente desenvolvia-se gradativamente, aos poucos ia conquistando espaço na
sociedade, hoje é totalmente diferente. Estamos sujeitos a um avanço tecnológico muito
rápido, na qual adquirimos um produto tecnológico, na espera do lançamento de um modelo
mais atualizado. Enfim, essa modernização é bastante eficaz no nosso cotidiano, cabe a nós
utilizar a melhor e mais produtiva maneira.
O objetivo das tecnologias é promover cultura, através de informações,
comunicação e formação essencial ao desenvolvimento da sociedade...
As tecnologias hoje estão presentes nos nosso dia-dia cada vez mais, sendo muito
utilizadas, tanto em casa como no local de trabalho, escolas, etc.
Os meios de comunicação são um método importante para a relação multicultural,
por exemplo: num telejornal, a informação é transmitida, sendo muito útil e vista por muita
gente. Esta informação chega a muitas partes do mundo, graças às redes de computadores e
meios de comunicação.
A tecnologia é uma necessidade absoluta, não podemos escapar. Ela tem um papel
muito grande na maioria dos aspectos de nossas vidas. Em outras palavras, ela responde a
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maioria dos problemas da humanidade. A importância da tecnologia está apontando para
maior conforto de utilização em qualquer forma. Ela sempre orienta para a facilidade na
vida.
A tecnologia móvel, por exemplo. E o mais rápido do mundo está se movendo, mais
os recursos são oferecidos. Laptop fica mais fino e menor. Torna-se mais compacto a cada
ano

oferece

mais

recursos

e

um

desempenho

de

topo.

A necessidade de ser capaz de comunicar a qualquer hora, em qualquer lugar, tem
inspirado os cientistas a criar o celular. E tornar-se cada vez menores. Com mais recursos,
mais jogos, mais entretenimento, agora mais profissional como ter um computador no bolso.
O fato de que a importância da tecnologia na nossa base diária, é inegável que
inspirou os cientistas a fazer melhorias ao longo do tempo através de suas ferramentas e
dispositivos inventados para usarmos para tornar nossa vida mais fácil. Nós sempre
tendemos a fazer um passo à frente. A tecnologia pode ajudar não apenas com o presente,
mas também aproximar o futuro.
Com toda essa tecnologia surgiu um fenômeno chamado Globalização, que para
muitos historiadores este processo teve início nos séculos XV e XVI com as Grandes
Navegações e Descobertas Marítimas. Neste contexto histórico, o homem europeu entrou
em contato com povos de outros continentes, estabelecendo relações comerciais e culturais.
Porém, a globalização efetivou-se no final do século XX, logo após a queda do socialismo no
leste europeu e na União Soviética. O neoliberalismo, que ganhou força na década de 1970,
impulsionou o processo de globalização econômica.
Com os mercados internos saturados, muitas empresas multinacionais buscaram
conquistar novos mercados consumidores, principalmente dos países recém-saídos do
socialismo. A concorrência fez com que as empresas utilizassem cada vez mais recursos
tecnológicos para baratear os preços e também para estabelecerem contatos comerciais e
financeiros de forma rápida e eficiente. Neste contexto, entra a utilização da Internet, das
redes de computadores, dos meios de comunicação via satélite etc.
Outra característica importante da globalização é a busca pelo barateamento do
processo produtivo pelas indústrias. Muitas delas produzem suas mercadorias em vários
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países com o objetivo de reduzir os custos. Optam por países onde a mão-de-obra, a matériaprima e a energia são mais baratas. Um tênis, por exemplo, pode ser projetado nos Estados
Unidos, produzido na China, com matéria-prima do Brasil, e comercializado em diversos
países do mundo.
Para facilitar as relações econômicas, as instituições financeiras (bancos, casas de câmbio,
financeiras) criaram um sistema rápido e eficiente para favorecer a transferência de capital e
comercialização de ações em nível mundial. Investimentos, pagamentos e transferências bancárias,
podem ser feitos em questões de segundos através da internet ou de telefone celular.
Com o avanço da tecnologia umas das áreas que mais se aperfeiçoaram foi à indústria, com
ela foram possível a fabricação de mais produtos por vez e a um custo igual ou até mais barato, porque
o que vários homens fazem uma única maquina pode fazer. Mas não foi só na indústria que se
melhorou no campo também, cada vez mais maquina fazendo o trabalho do homem e com mais
velocidade.
Com isso é grande o número de empresas do setor industrial que necessitam do auxílio da
tecnologia para o seu dia a dia. Processos, que envolvem catalogação, etiquetagem e impressão são
utilizados com muita frequência. Para auxiliar essas organizações a otimizarem tempo , reduzirem
custos e melhorarem a produtividade do negócio, separamos alguns equipamentos que são essenciais
para as indústrias.
Os roduladores e impressoras térmicas são essenciais para as indústrias, que precisam
organizar catalogar e o mais importante, localizar produtos com facilidade. Por meio desses
equipamentos, além da impressão de código de barras, eles também possuem diversas
funcionalidades, que permitem a identificação dos itens com mais eficiência.

A saúde

também foi beneficiada com o avanço tecnológico, pois através de novos

equipamentos os médicos já conseguiram progredir em varias áreas da medicina. Doenças que
antigamente matavam hoje não matam mais, graças a novas tecnologias, o estudo das células tronco
também estão sendo bem sucedidas, e com tudo isso a expectativa de vida tente a só aumentar, porque
o que depender dos médicos e das suas novas tecnologias nos vamos viver cada vez mais e melhor.
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E tem sido afirmado que a combinação de computadores, redes de telecomunicações,
informações médicas online dados eletrônicos de pacientes pode melhorar a qualidade e as decisões
inerentes ao cuidado de saúde, além de facilitar o acesso aos serviços disponíveis. Assim sendo, temse enfatizado a automação do prontuário do paciente, já que os sistemas de arquivo médico baseados
em computadores, por mais incompletos que sejam, contribuem significativamente para melhorar a
qualidade do tratamento e o controle dos custos de saúde.
Não há dúvidas de que as tecnologias de informação e comunicação estão nos conduzindo a
uma nova era, à medida que nos aproximamos do final do século XX; contudo não podemos deixar
de nos preocupar com os limites da difusão dessas tecnologias, sobretudo na área de saúde: será que
todos se beneficiarão do aumento das disponibilidades de recursos de saúde online, ou estamos
caminhando para uma sociedade dos que têm e dos que não têm informações?

1.3– AS DESVANTAGEM DE TANTA TECNOLOGIA NA ATUALIDADE?
As DESVANTAGENS do avanço tecnológico:
- As máquinas estão substituindo a mão de obra humana, fazendo com que as
pessoas busquem outra qualificação para se manter no mercado de trabalho.
- Golpes na internet com cartões clonados.
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- Amizades virtuais: algumas pessoas se isolam da sociedade fazendo somente
amizades virtuais e ficando nesse mundo.
- Pessoas que invadem sistemas e máquinas para roubar e danificar informações
pessoais e sigilosas. Foi feito uma lei para punir esse tipo de crime virtual.
- Vícios em jogos eletrônicos.
- As redes sociais e internet também podem prejudicar o desempenho do
funcionário que está o tempo inteiro conectado a essas redes.
A tecnologia da comunicação tem sido exploradas de muitas formas e muitas das
quais de maneira negativa. Vejamos agora algumas desvantagens da tecnologia moderna.

Computadores:
Por exemplo, ao utilizarem algumas redes sociais por meio de computadores com
internet alguns jovens se evolveram em uma intimidação electrónica ou seja usaram a
internet para assediar, zombar, intimidar, humilhar, espalhar calúnias e falsificar a identidade
própria e de outros.
Segundo Dr. Briam Yeo no jornal electrónico The Business Times diz que "estar
conectado consome mais do seu tempo e se torna a atividade preferida da sua vida a ponto
de deixar todo resto de lado, isso com certeza é sinal de alguma coisa esta errada".
Outro lado obscuro ou desvantajoso das tecnologias, sobretudo da internet é que
muita das vezes ela se torna um campo de caça para predadores sexuais de crianças e
adolescentes. Sem se darem conta crianças e jovens até mesmo adultos podem ser enlaçadas
se fornecerem informações pessoais on-line ou concordarem em si encontrarem com a
pessoa com quem se correspondem, isso com certeza é uma ideia ameaçadora. Além disso,
as pessoas que ficam horas a fio isoladas no computador geralmente fazem pouco ou nenhum
exercício e podem desenvolver doenças cardiovascular, diabetes ou outras doenças graves.
Outro lado negativo do uso de computadores com internet é que as amizades tendem
a serem superficiais falsas ou até mesmo perigosas. Alguns criam uma identidade que reflete
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a pessoa que eles querem ser em vens de quem eles são, por exemplo, um jovem declara que
tem 25 anos de idade e vivi no Brasil quando na verdade ele tem 17 anos e vivi em Angola.

Aparelho de TV:
A televisão é outro meio tecnológico em que os espectadores são afetados pela
constante exposição a violência e o sexo ilícito. Alguns críticos dizem que a violência na TV
faz com que as pessoas ajam de forma agressiva e tenham menos empatia com as vítimas de
violência na vida real. Também afirmam que a exibição do sexo promove a promiscuidade
e mina os padrões morais.
Em muitos lares a televisão muitas vezes assume o papel de babá. Mas alguns
especialistas em saúde mental acreditam que a exposição excessiva e prematura á TV pode
resultar em desinteresse por exercícios físicos, confusão entre a realidade e fantasia,
problemas emocionais e quando a criança for a escola, falta de atenção. A Dr.ª Mali Mann
disse que "algumas crianças pode até receber um diagnóstico incorreto de distúrbio de déficit
de atenção (DDA), distúrbio de hiperatividade com déficit de atenção (DHDA) ou até serem
taxadas de bipolares"

Telefones ou Celulares:
Uma pesquisa da TV Zimbo em Angola, concluiu que os motoristas que falam aos
celulares, mesmo que seja por viva voz ficam tão incapacitados de dirigir quanto motoristas
alcoolizados. Sem falar com veracidade na troca de algumas informações.
Todos esses aspectos mostram que o uso excessivo e indevido da tecnologia pode
causar danos emocionais, físicos e sociais.

Maquinas substituem o homem
Nos dias em que vivemos pensar que a máquina poderá vir a substituir o Homem
é algo que não nos espanta rigorosamente nada, ou se espanta é porque a nossa imaginação
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não permite ir mais longe, pois como podemos constatar cada vez mais a nossa vida se
encontra mais facilitada, isto devido à imensa ajuda que a máquina dá ao Homem, afirmando
mesmo que a tecnologia faz parte da nossa vida e não sabemos nem conseguimos viver sem
ela, se não pensemos: em nossa casa vivemos em função de um click, isto porque tudo que
usamos

no

eletricidade

esta

dia
que

a
depois

dia
ajuda

e
a

movido

tecnologia

a

através
avançar,

como

da
por

exemplo cozinhamos através da energia, tomamos banho através da energia, o nosso
computador precisa de energia e sem ele já não somos capazes de viver, entre muitas outras
funções que com a tecnologia nos tornam a vida mais fácil.
A máquina veio cada vez mais substituir todas as nossas dificuldades do dia-a-dia,
com o passar dos tempos cada vez mais o Homem fica para “trás”, e com isso cresce o
desemprego pois uma só máquina consegue fazer o trabalho de muitos Homens, em menos
tempo e com menores custos, assim é mais que evidente que as empresas ou qualquer outro
sector vai preferir a máquina.

Golpes na internet:
A internet vive um momento onde qualquer descuido pode ser fatal, a segurança de
seus dados está em jogo. Muitos dos golpes aplicados na Internet podem ser considerados
crimes contra o patrimônio, tipificados como estelionato. Dessa forma, o golpista pode ser
considerado um estelionatário.
Vicio em games:
Quanto tempo seu filho costuma ficar jogando vídeo game? Cuidado: quando essa
diversão é excessiva a criança ou o jovem podem se tornar dependentes de jogos eletrônicos. Esse
já é considerado um novo vício. O problema é tão sério que existe até programas especiais para
tratar dos doentes e orientar os pais.
Veja os sintomas que podem indicar a dependência:
- o jogo se transforma na atividade mais importante
- o jogador precisa jogar cada vez mais
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- a pessoa deixa de se relacionar com os amigos e com a família

Trabalho e rede sociais:
As redes sociais hoje em dia estão presentes na vida de todos, mais com o seu uso em
excesso isso pode ser prejudicial para seu rendimento no trabalho, escola ou qualquer atividade
que você esteja desempenhando.
E ela também pode te prejudicar na busca de um emprego, pois hoje em dia as empresas
antes de contratarem um funcionário, elas entram nas redes sócias deles para olharem seu perfil,
assim caso seu perfil contenha só coisas ruins, você pode esta perdendo uma oportunidade de
emprego por causa disso.
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CAPITULO 2: A IMPORTÂNCIA DA PRIVACIDADE
2.1– O QUE É CONSIDERADO PRIVACIDADE?

A palavra privacidade no dicionário quer dizer, habilidade de uma pessoa em
controlar a exposição e a disponibilidade de informações acerca de si.
E para entendermos melhor vamos entrar em uma discussão sobre privacidade, e
para isso basta apenas pronunciar a palavra em voz alta e já está deflagrado um debate
acirrado. Uma pessoa se preocupa com o abuso de poder por parte do governo; outra
enrubesce pelo seu uso de drogas ou histórico sexual; uma terceira se sente ultrajada pelo
fato de corporações utilizarem dados privados para direcionar seus anúncios ou de
seguradoras procurarem informações médicas pessoais para negar cobertura de certos
procedimentos. Algumas temem um mundo predominantemente consumista, onde dados são
usados para inserir pessoas em um ou outro “segmento de mercado” – para melhor atender
aos desejos mais profundos das pessoas ou explorar seus caprichos mais frívolos. Outras se
irritam com a intromissão do Estado e com restrições sociais.
Esses temores costumam ser apresentados como contrapartidas: privacidade contra
atendimento médico eficaz, privacidade contra conteúdo gratuito – pago por publicidade –,
privacidade contra segurança. Esses debates, bastante desgastados, estão voltando à tona
com enfoques diferentes daqueles em que apenas especialistas pessoas bem informadas e
defensores obstinados da privacidade estavam envolvidos.
Por um lado o desgaste da privacidade é inequívoco. A maioria das pessoas
atualmente está conectada e muitos de nós, provavelmente, já nos perguntamos uma ou mais
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vezes “como eles sabem disso?”. O governo americano está violando a privacidade das
pessoas frequentemente e cada vez mais conduz suas operações veladamente. É difícil agir
anonimamente quando alguém – particularmente o governo – está sempre se esforçando para
descobrir quem você é.
Além disso, surgiram novos motivos atraentes para as pessoas revelarem
informação privada. A medicina personalizada está a ponto de se tornar realidade.
Informação detalhada e precisa sobre saúde e genética obtida a partir de prontuários médicos
privados – tanto para tratar pessoas quanto para analisar estatísticas epidemiológicas entre
populações – têm enorme potencial de ampliar o bem-estar social geral. Muitas pessoas têm
prazer em compartilhar informações pessoais em sites de redes de relacionamento. De um
ponto de vista mais sombrio, crescente ameaças terroristas – em algumas partes do mundo –
levaram muitas pessoas a abrir mão de informações privadas em troca de promessas ilusórias
de segurança. Boa parte da privacidade que as pessoas consideravam óbvia no passado, era
na verdade subproduto da desinteligência entre encontrar e juntar informação, e isso
praticamente desapareceram. Todos vivem como celebridades, tendo suas atitudes
observadas, com o aumento de peso ou dias de mau humor sujeitos a comentários. Perguntas
antes evitadas agora são feitas explicitamente: Aquele almoço de vocês foi um ‘encontro’?
Qual das minhas amigas é a mais querida?

Condições Limítrofes
Em primeiro lugar, definir divulgação de informação como violação de privacidade
implica distinguir objetivos prejudiciais decorrentes da divulgação – fraude, privação de um
serviço, privação de liberdades – de prejuízos subjetivos, nos quais o mero conhecimento de
uma informação privada por uma segunda ou terceira parte é considerado difamação. Em
muitos casos o que é chamado de violação da privacidade é, na verdade, violação da
segurança ou prejuízo financeiro: se o número de seu seguro social for revelado e usado
indevidamente – provavelmente forneço o meu, várias vezes por mês –, não se trata de uma
questão de privacidade, mas de segurança. Na violação de privacidade, o “prejuízo” sofrido
é subjetivo e pessoal. Em vez de tentar definir privacidade genericamente, a sociedade
deveria fornecer às pessoas ferramentas para controlar o uso e disseminação de seus dados.

18

O equilíbrio entre sigilo e divulgação é uma preferência pessoal, mas a necessidade de
ferramentas e até mesmo de leis para implantar essa preferência é geral.
O segundo ponto é que, à medida que as fronteiras entre privado e público são
redesenhadas, as pessoas devem ter o direito de se defender. Quando a privacidade pessoal
é cada vez mais limitada, em um mundo sem dados de inteligência rastreáveis, o direito das
pessoas de rastrear e informar atividades de organizações poderosas, sejam governos ou
grandes empresas, é fundamental para preservar a liberdade e equilibrar os interesses de
pessoas e instituições.

Dados Pessoais
Segurança não é a única questão pública que depende de privacidade. Muitas
questões de privacidade médica e genética, por exemplo, são na verdade questões
pecuniárias e securitárias. Pessoas com saúde precária devem pagar mais por atendimento?
Se alguém achar que não, pode concluir que, tacitamente, está autorizada a mentir. Essa
situação muitas vezes é interpretada erroneamente como proteção à privacidade. No entanto,
a questão real não é de privacidade, mas do modelo de negócios do setor de seguros. As
pessoas não se importariam tanto com a privacidade médica caso a divulgação das reais
condições de sua saúde não as submetesse a contas médicas e preços de planos de saúde
mais caros.
Dados genéticos parece ser um exemplo particularmente perturbador em casos de
discriminação. Há uma preocupação com as seguradoras que pretendem exigir testes
genéticos de beneficiários – e poderão negar seguro a qualquer pessoa com risco genético.
O genoma carrega uma boa quantidade de informação; ele pode identificar de forma
inequívoca qualquer pessoa, exceto um gêmeo idêntico, e é capaz de revelar relacionamentos
familiares mantidos em segredo. Certas doenças raras podem ser diagnosticadas pela
presença de determinados marcadores genéticos.
Mas os genes são apenas um item na vida das pessoas. Eles revelam pouco sobre a
dinâmica familiar e não conseguem explicar o que as pessoas fazem com as habilidades
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herdadas. Os genes tipicamente se fazem notar através de interações complexas com fatores
educacionais, comportamentais e ambientais.
De qualquer forma, a discriminação genética poderá ser declarada ilegal, em breve.
Em maio passado o presidente americano George W. Bush sancionou a Lei de Não
discriminação por Informação Genética (Gina, na sigla em inglês), que proíbe a
discriminação securitária e empregatícia com base em testes genéticos.
No entanto, a enxurrada de informação médica e genética que está por vir,
provavelmente mudará a própria natureza do seguro-saúde. Com maior fluidez de
informação sobre a saúde da população e com melhor monitoramento no tratamento de
doenças, será cada vez mais fácil fazer uma previsão precisa baseada em estudos estatísticos.
Mas se as pessoas puderem ser inseridas com razoável precisão em faixas de custos, segurar
pessoas contra altos custos médicos deixa de ser uma questão de rateio da comunidade – isto
é, reunir ativos coletivos contra riscos individuais desconhecidos. Em vez disso, passa a ser
uma questão de subsídios obrigatórios pagos pela sociedade para segurar, a preço acessível,
aqueles cujos maiores riscos de saúde tornariam o valor dos planos de saúde extremamente
altos.
Como consequência a sociedade terá de decidir, de forma clara e aberta, que tipo
de discriminação é ou não aceitável. Todos terão de enfrentar questões éticas com mais rigor
em vez de nos escondermos na opacidade da informação. Se as seguradoras tiverem de
administrar os subsídios será necessário estabelecer regras claras sobre os custos individuais
e que parcela a sociedade deseja pagar – e pagará – para fornecê-los. A saída está em garantir
que seguradoras e provedores de saúde mantenham os custos baixos, forneçam bom
atendimento e cuidem da prevenção da saúde de seus clientes, em vez de limitar o
atendimento. Dispor de mais informações sobre os riscos de saúde e tratamentos ajudará a
avaliar a eficiência do atendimento e pôr essas ideias em prática.

O Direito de Testemunhar
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De fato é necessário ter regras sobre privacidade quando algumas pessoas estão em
situação de exigir dados de outra. O exemplo mais importante é o poder do governo de
coletar e usar – ou usar mal – dados pessoais. Esse poder deve ser limitado.
Qual é a melhor forma de limitar o poder do governo? Não deverá ser por meio de
regras que protejam a privacidade individual, que o governo pode se recusar a observar ou
cumprir, mas por regras que limitem a privacidade do governo e das autoridades do governo.
O público deve manter o direito de saber e testemunhar.
A mídia tem sido tradicionalmente um instrumento fundamental para assegurar esse
direito. A internet está fornecendo as ferramentas e a plataforma para as pessoas terem as
rédeas nas mãos. Toda câmara e gravador de vídeo podem testemunhar atos de opressão,
como o vídeo que Rodney King mostrou, em 1991, e as fotos de Abu Ghraib, em 2004. A
internet é a plataforma que dá acesso imediato a um público global. Relatórios de
organizações não governamentais e de cidadãos – pessoas físicas de todas as partes do
mundo estão disponíveis na internet através de redes de relacionamento e sites de
compartilhamento de arquivos, assim como através de mensagens de texto por celular.
Ironicamente, talvez a melhor forma de os cidadãos exigirem informações do
governo seja fazendo as mesmas exigências que o governo faz em relação às empresas. As
regras para divulgação de negócios estão cada vez mais rígidas – sobre processos
trabalhistas, resultados financeiros, enfim, todas as movimentações da empresa. Os
investidores têm direito de receber informações sobre a empresa em que investem e os
consumidores têm o direito à informação sobre ingredientes e manufatura de produtos que
consomem.
Justamente por isso os cidadãos têm o direito à informação sobre atitudes e
comportamento de pessoas que elegeram a cargos públicos e a quem pagam seus salários
como contribuintes fiscais. Temos o direito à informação sobre conflitos de interesse e como
os funcionários públicos gastam o tempo deles – e o nosso. Deveríamos ter, em relação ao
governo, os mesmo direitos que acionistas e consumidores e para esses assuntos, os mesmos
direitos que a Comissão Americana de Seguros e Câmbio tem em relação a empresas de
capital aberto. Na verdade, acrescentariam, os cidadãos têm mais direitos em relação ao
governo, exatamente porque fornecemos mais dados ao governo que ele nos fornece.
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Deveríamos poder monitorar o destino que o governo dá aos nossos dados pessoais e auditar
– por meio de representantes – os processos para gestão e segurança de dados.

Negócios às Claras
No caso das empresas, o direito de privacidade deveria ser restrito. É verdade que
elas têm direito de registrar suas transações com clientes – e transações feitas a crédito
geralmente exigem que os clientes provem que merecem crédito, fornecendo informação
privada. Mas, assim como uma empresa pode se recusar a vender a crédito, um cliente pode
se negar a fazer negócio com uma empresa que pede informações demais. Além isso, tudo
deveria ser negociável. Os clientes podem desejar informações sobre como as empresas estão
utilizando seus dados, e se os clientes não ficarem satisfeitos com o resultado poderão
procurar outras empresas. O que a lei deve assegurar é que as empresas realmente sigam as
práticas que divulgam.
Assim como ocorre com a divulgação feita pelo governo – especialmente de
políticos que concorrerem a cargos eletivos –, a divulgação feita pelas empresas está indo
além do que a legislação exige. Aos poucos, o lado mais fraco – os cidadãos comuns – está
ganhando terreno em diferentes esferas de atividade. Praticamente todos os sites da internet
se dedicam a cotação, discussão e outras informações geradas pelos usuários sobre serviços
– como hotéis, lojas, médicos – e produtos. É óbvio que muitos comentários em sites de
hotéis são incluídos pelos próprios hotéis ou seus concorrentes. Para coibir essas táticas
alguns sites exigem o histórico dos usuários e os estimulam a cotar a credibilidade de outros
usuários e críticos. Os pacientes podem encontrar informações sobre médicos e hospitais em
vários sites, como o HealthGrades.com que é um serviço pago, até vários sites mantidos por
anunciantes.

Privacidade e liberdade de expressão
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A privacidade é coirmã da liberdade de expressão, e mais que isto, não poderia
existir sem ela. Podemos pensar nos regimes ditatoriais, que não garantem ao indivíduo a
livre manifestação, a liberdade de seus pensamentos. Logo, será afastado de sua privacidade,
e por receio de ser rechaçado, não poderá mostrar quem realmente é, desvirtuando sua
personalidade ao sabor dos ventos da repressão e censura.
Celso Bastos[1] conceitua privacidade como a “faculdade que tem cada indivíduo
de obstar a intromissão de estranhos em sua vida privada e familiar, assim como de impedirlhes o acesso a informações sobre a privacidade de cada um, e também impedir que sejam
divulgadas informações sobre esta área da manifestação existencial do ser humano”.
A liberdade de expressão é a autonomia de poder decidir de que forma se comunicar
com a sociedade, podendo expressar a opinião sobre qualquer tipo de assunto, sensível ou
não, ponderando, porém, o limite da privacidade de outrem. Neste ponto, a liberdade de
expressão e a privacidade andam juntas, não podendo uma ultrapassar os limites da outra.

Intimidade e vida privada
A privacidade diferencia-se da intimidade no que concerne a aproximação com o
público, onde este direito muitas vezes é relativizado. Já a intimidade é intrinsecamente
engajada na pessoa, pertencente a vida privada e sem possibilidades de tornar-se público sem
sua violação propriamente dita, permeando o centro da privacidade, onde esta abrange
aquela.
A intimidade é um direito de exercício que o indivíduo tem para voltar-se a si
mesmo sem receio de demonstrar seus reais sentimentos e vontades. Quando as fotos nuas
da atriz Carolina Dieckmann foram divulgadas na internet sem o seu consentimento, toda
sociedade se mobilizou sendo, inclusive, o fato objeto de alteração de Lei[2].
A intimidade é algo intrínseco e individual, e também se relaciona com o
comportamento que os indivíduos tem, podendo desta forma mensurar o que deve ser
preservado ou não. Assim, a mesma atriz recentemente relatou[3] que voltou a enviar fotos
nuas por e-mail a seu marido e já não se importa mais se estas fotos forem divulgadas, pois
ela já foi vista nua por todos e não têm mais graça.
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De fato, a intimidade permeia fatos subjetivos na vida de cada indivíduo, que a
considera como um o direito de se manifestar de acordo com a cultura local, levando-se em
conta os fatos pessoais como a introversão e a timidez.

Privacidade e direitos da personalidade
Carlos Alberto Bittar[4] considera que são da personalidade os direitos reconhecidos
à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade, previstos no
ordenamento jurídico para a defesa de valores inatos ao homem como a vida, a rigidez física,
a intimidade, a honra, a intelectualidade e outros.
Assim, ele divide os direitos da personalidade em direitos físicos, direitos psíquicos
e direitos morais. Entre os físicos protege-se o direito à vida, à integridade física, ao corpo e
suas partes, à imagem e à voz. Entre os psíquicos abriga-se o direito à liberdade de
pensamento, de culto, de expressão e de outras manifestações; inclusive o direito à
intimidade; o direito a integridade psíquica e o direito ao segredo. No grupo dos direitos
morais situam-se os direitos à identidade, à honra, à reputação e o direito às criações
intelectuais.
Por serem inatos, os direitos da personalidade devem ser reconhecidos e
sancionados pelo Estado em um ou outro plano de direito positivado. Dessa forma,
encontramos no Código Civil Brasileiro nos arts. 11 a 21 alguns direitos da personalidade,
porém outros direitos relacionados com o principio da dignidade pessoa humana em suas
projeções física, moral e psíquica com fundamento no direito geral da personalidade deve
ser reconhecido e observado pelos aplicadores do direito.

2.2 - COMO ANDA A NOSSO PRIVACIDADE NA SOCIEDADE?
Nos últimos anos, a internet foi incorporada à vida de milhões de pessoas em todo o
mundo e com ela, inúmeros benefícios foram trazidos à sociedade, como a facilidade de
comunicação, o acesso e compartilhamento de informações. Mas, sem os cuidados
necessários, essa tecnologia também pode apresentar sérios riscos à segurança do internauta.
Nos dias atuais, as pessoas cada vez mais trocam dados por meio eletrônico. As novas
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tecnologias propiciam diferentes tipos de escândalo gerando danos exponenciais. Estamos
em um momento de transição em que as relações humanas se tornam cada vez mais
interativas através dos dispositivos móveis de comunicação, porém, estamos nos tornando
cada vez mais vulneráveis aos ataques a nossa esfera de privacidade.
Se lançarmos um olhar sobre esta transição veremos que um dos grandes desafios
será o de preservar a reputação e a privacidade diante de um ambiente de interconexão
provocado pela revolução tecnológica que cria uma esfera pública nova desafiando a
credibilidade por parte de pessoas físicas e jurídicas neste novo ambiente social. A reputação
pessoal e das empresas é um patrimônio inestimável que deve ser encarado como uma
poupança, onde se procura acumular valores diante da percepção do público que ora está
sendo potencializada através da internet.
Temos que admitir que certas horas nos comportamos como primatas high-tech,
pois o brasileiro de forma geral adora tecnologia, tem um perfil essencialmente exibicionista,
o que contrasta com o seu pouco conhecimento sobre a vulnerabilidade do excesso de
exposição da sua privacidade pelo meio eletrônico. Imagens captadas de relacionamentos
amorosos, duradouros ou não, tem sido reiteradas vezes utilizadas por um companheiro que
se sente fraco emocionalmente com o término de um relacionamento e opta por extrapolar
sua angústia para um público incalculável pela internet, o que proporciona danos
potencializados que vem sendo reparados com a devida identificação dos culpados. A falsa
de anonimato sensação propiciada pela tecnologia, somada ao desconhecimento das leis
vigentes, atrai os infratores para a prática de ilícitos que vem sendo cada vez mais
desvendados e punidos pela Justiça Brasileira.
É necessário refletir que a potencialidade do dano cometido contra a imagem
profissional de um profissional liberal, por exemplo, é imensa, pois qualquer deslize pode
ter sido cometido na esfera local enquanto que a repercussão no meio eletrônico pode tornálo global em pouco tempo, fazendo com que o desgaste seja bem maior que o próprio erro.
Precisamos nos conscientizar que quanto mais avança a tecnologia a nossa
privacidade será devassada. Todo este risco provocado pela tecnologia não deve ser encarado
como desprotegido pelo Direito Brasileiro. Já temos leis e jurisprudência suficientes sobre o
tema para coibir os abusos praticados contra a reputação de pessoas e empresas no meio
eletrônico. Todavia, é muito importante criar o hábito de monitorar a divulgação de textos,
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imagens, vídeos para que seja possível identificar rapidamente o conteúdo ilícito visando
retirá-lo imediatamente de circulação como forma de minimizar o dano.
Ninguém dúvida que estamos diante da necessidade de aprendermos uma nova
etiqueta de comportamento social através do mundo eletrônico, demandando um
aprendizado para que estejamos preparados para críticas e execrações digitais que nem
sempre poderão ser controladas pela vítima, mas que serão punidas pela Justiça.

2.3– QUAL A SUA IMPORTÂNCIA PERANTE A SOCIEDADE?
A privacidade nos dias de hoje, está cada vez menos, como vimos ao longo deste
trabalho, e cada vez mais é maior a sua importância, pois com toda essa facilidade da
internet, a pessoa fica muito vulnerável, empresas podem usar suas informações para
propostas boas só pra elas, mais que aparentemente são boas pra você, como por exemplo:
as imobiliárias mudarem o valor dos alugueis dependendo do seu status, na sociedade, e
assim por diante. Ladrões podem facilmente saber de sua rotina apenas olhando em seu perfil
nas redes sociais, assim facilitando sequestros e roubos.
Tem muitas pessoas que dizem que não tem nada a esconder, por isso acham a
privacidade desnecessária, abaixou vai um exemplo sobre isso, e a falta de noção do que é
privacidade pra essas pessoas.
Durante uma das discussões na TV sobre ate que ponto o governo pode invadir sua
privacidade (gravar conversas telefônicas, rastrear carros etc.) em nome da segurança
nacional, ouvi uma jovem dizer que os defensores da causa proteção à privacidade
não recebem seu apoio porque ela não tem nada a esconder e a ausência de leis de proteção
não a afetariam negativamente.
Esse argumento extremo de que se você não tem nada a esconder, não tem nada a
temer e uma falácia. Todo mundo tem algo, por menor que seja, que não deseja compartilhar
com outros (haja visto - exemplo extremo - portas em banheiros e cortinas em casa). Em
segundo lugar, o que passa pela cabeça dessa jovem - nesse caso ela e um mero exemplo de
milhares de outras pessoas - e uma falta de entendimento do que privacidade significa.
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Privacidade e um conceito complexo que envolve coisas diferentes mas que tem
algo em comum. Invasão de privacidade pode se dar por fazer publico seus segredos mais
profundos ou por simplesmente espionar seu vizinho de frente mesmo que nenhum segredo
seja revelado. Existem outras formas mais graves de invasão de privacidade que podem
acontecer, e acontecem, devido ao acumulo de pequenos pedaços de informação que vamos
deixando por onde passamos. Informações essas que no momento em que estamos tornandoas publicas consideraram banais e desnecessárias serem protegidas. Quem se importa de
preencher formulários com data de nascimento, etnia, estado civil quando se tem a chance
de um mês de compras no supermercado da sua preferencia? Quem se importa em desvendar
sua localização atual em troca do uso de um novo aplicativo para se comunicar com amigos
via smart phone? Quem diria não a um serviço extra e gratuito oferecido na livraria onde
tudo que você tem a fazer e permitir que suas compras sejam arquivadas facilitando assim o
envio de sugestões de novos produtos parecidos com seu interesse?
Se esses três bancos de dados diferentes fossem garantidos de manterem-se
separados o risco de problemas seria diminuído, mas não eliminado. Agora, imagine um
mesmo comprador interessado (ou mesmo um ladrão) nesses três bancos de dados. Na mão
de uma só pessoa/organização que você não sabe quem e, se encontram informações sobre
seu nome, idade, estado civil, endereço, poder aquisitivo, situação financeira atual, hábitos
culinários, saúde, interesse de leitura, localização atuação e tudo mais que pode ser deduzido
cruzando as tabelas de banco de dados
E difícil se dar conta do tamanho final de uma perda quando ela vai acontecendo ao
poucos sob uma mascara sutil e inofensiva. O argumento "não e nada vergonhoso, ilegal ou
segredo que estou revelando" e um argumento míope e insustentável a longo prazo.
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CAPITULO 3: A INTERFERÊNCIA DA TECNOLOGIA NA
SOCIEDADE
3.1 – CASOS DE ESPIONAGEM NOS ESTADOS UNIDOS

O ex-técnico da CIA Edward Snowden, de 29 anos, é acusado de espionagem por vazar
informações sigilosas de segurança dos Estados Unidos e revelar em detalhes alguns dos
programas de vigilância que o país usa para espionar a população americana – utilizando
servidores de empresas como Google, Apple e Facebook – e vários países da Europa e da América
Latina, entre eles o Brasil, inclusive fazendo o monitoramento de conversas da presidente
Dilma com seus principais assessores.
Oito meses após suas primeiras revelações, documentos vazados por ele continuam
repercutindo em jornais ao redor do mundo, e novas informações sobre a espionagem
de presidentes e chanceleres de países da Europa foram reveladas.
Snowden teve acesso às informações que vazou para a imprensa quando prestava
serviços terceirizados para a Agência de Segurança Nacional (NSA) no Havaí.
Os dados fornecidos por Snowden dão conta de que a NSA opera há anos um vasto
esquema de espionagem de e-mails e ligações telefônicas operadas em conjunto com
empresas de telecomunicações. O cerne das denúncias é o PRISM , um programa de
monitoramento em tempo real da circulação de informações na internet.
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Snowden, um informata autodidata, trabalhou para a Agência Central de
Inteligência dos EUA (CIA, na sigla em inglês) e para a NSA em cargos ligados ao manejo
e monitoramento de dados em sistemas complexos. Seu último emprego foi, segundo ele
mesmo definiu, o de “analista de infraestrutura” na Booz Allen Hamilton, uma empresa de
informática contratada pela NSA.
Desenvolvimento e repercussão
As reportagens baseadas nas informações de Snowden se multiplicaram e
reverberaram no mundo. Internamente, o presidente Barack Obama defendeu o uso
programa em defesa da segurança americana e garantiu a privacidade da sociedade
( “ninguém está ouvindo suas conversas” , afirmou o democrata numa frase famosa). O
general Keith Alexander, chefe da NSA, disse que o programa PRISM ajudou a evitar
dezenas de ataques terroristas e criticou Snowden por danificar de modo “significante” e
“irreversível” a segurança dos EUA.
Fora dos Estados Unidos, a onda seguia seu curso. Com base em Snowden, a revista
alemã Der Spiegel noticiou que a inteligência americana espionou missões diplomáticas da
União Europeia , gerando forte criticismo de líderes europeus contra Washington. Mais
tarde, foi a vez do jornal brasileiro O Globo publicar que os EUA espionaram milhões de emails e ligações de brasileiros, gerando semelhante atrito diplomático.
Snowden revelou que aceitou o emprego na Booz Allen com o intuito de obter mais
informações sobre a espionagem . Ele estaria há tempos planejando divulgar os dados da
NSA, mas teria esperado o desenvolvimento do governo Obama para ver se a administração
do democrata mudaria o esquema de espionagem montado durante a era Bush. Não notando
mudanças, resolveu agir naquilo que, admitiu, provavelmente poria um fim à sua vida tal
como a conhecia.

Espionagem também acontece no Brasil
Em 6 de julho, o jornal brasileiro O Globo publicou reportagem que
apontava que milhões de chamadas telefônicas e e-mails de brasileiros e estrangeiros no
Brasil também foram monitorados pelo programa de vigilância norte-americano. O fato
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causou mal-estar entre governos brasileiros e dos Estados Unidos, uma vez que a prática
feria os princípios de não-intervenção e soberania nacional. O governo federal e o
Congresso Nacional criticaram o vazamento e realizaram uma série de encontros com
representantes norte-americanos para discutir o tema.
Para o professor da Universidade de Brasília (UnB) e especialista em Segurança
da Computação, Pedro Rezende, os Estados Unidos realiza uma vigilância como
argumento na luta contra o terrorismo. “Na hora de monitorar, a busca está direcionada
para tudo e todos que a pretexto de encontrar uma centena de pessoas criminosas no
meio de bilhões”, alerta. A presidenta Dilma Rousseff chegou a afirmar que a luta contra
o terrorismo não justificava a espionagem.
Foram apresentados documentos ultrassecretos que comprovariam que os
Estados Unidos monitoravam comunicações da presidenta Dilma Rousseff e de seus
assessores próximos em 2011. Essa material fazia parte de uma apresentação privada
para a agência de segurança nacional dos Estados Unidos.

3.2 – A EXPOSIÇÃO DAS PESSOAS EM REDES SÓCIAS
Uma das necessidades mais básicas do ser humano é amar e ser amado. Nas redes
sociais, a realização desse desejo se manifesta através dos "likes".
Mais do que compartilhar links e informações e fazer novas amizades, as redes
sociais funcionam como diários virtuais em tempo real. São comuns posts de gente narrando
a rotina, reclamando do trabalho, mostrando a roupa do dia, o prato do almoço ou exibindo
sua localização: na academia, na faculdade, no hospital ou na balada. Isso sem contar os
"selfies" (autorretratos).
Para Pedro Luiz Ribeiro de Santi, líder da área de Comunicação e Artes da ESPMSP (Campus São Paulo da Escola Superior de Propaganda e Marketing), postar
constantemente acontecimentos particulares é um sinal de autoafirmação. "Antes, as pessoas
obtinham reconhecimento social através da família ou do trabalho. Hoje, esse
reconhecimento vem através das curtidas em um post. Os 'likes' parecem dar sentido à
existência", explica.
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Na opinião de Bia Granja, fundadora e curadora do You Pix, site sobre a cultura de
internet que se transformou em festival em 2009, a questão não é analisar se posts são ou
não necessários, mas reconhecer que sempre atrairão o interesse de alguém.
"Podemos nos perguntar também a quem interessa tanta notícia, novela e uma série
de coisas. Ninguém precisa saber de nada, mas as pessoas gostam de acompanhar a vida
umas das outras", afirma Bia, que diz ainda que qualquer um hoje é emissor de informação
e tem uma audiência interessada nessas publicações.
"Se não fosse interessante para ninguém, a pessoa não teria seguidores, amigos, 'likes'
e afins. Fora que quem critica a exibição alheia nunca acha a própria exposição demais, só a
dos outros, não é?", declara ela.
A exposição das pessoas nas redes sociais não pára de crescer. Na área profissional,
por exemplo, empresas se mantêm conectadas para descobrir talentos e também observar o
comportamento de pretendentes a empregos.
Ao se exporem em redes sociais, as pessoas dificilmente têm noção do alcance disso,
assim como da perda de controle sobre o conteúdo postado. "Algumas postagens até geram
uma fama instantânea, como as de blogueiras adolescentes que difundem dicas de estética
ou alimentação. Mas a exposição retirada de contexto pode ter resultados terríveis", afirma
Pedro Luiz.
De acordo com Vânia Penafieri de Farias, coordenadora do curso de pós-graduação
em Comunicação Corporativa e Redes Sociais do Centro Universitário Belas Artes de São
Paulo, por mais que a exposição nas redes seja cuidadosa, muitas coisas podem sair do
controle.
"Por exemplo: você pode ter uma preocupação grande, por questões profissionais,
em não postar fotos que mostrem o consumo de bebida alcoólica, mas é provável que amigos
o marquem em alguma foto que você não gostaria de se expor. A linha que separa exposição
e excesso de exposição é bastante tênue e delicada", explica.
Ainda segundo Vânia, ninguém deve desprezar a realidade de que cada vez mais as
empresas analisam candidatos por meio das redes sociais. "Não é uma foto na balada
segurando um copo de cerveja que trará uma associação ruim a você, mas talvez muitas fotos
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desse tipo, imagens que trazem exposição excessiva do corpo e comentários negativos como
as famosas indiretas, produzem uma conotação muito negativa para quem postou", afirma.
No mundo em que vivemos é quase impossível de evitarmos a nossa exposição, pois
a muitas informações, e elas podem sair de qualquer lugar, não controlamos isso, como
vimos a cima, você pode não postar uma foto sua em uma festa, mais nada impede outra
pessoa de postar. E, além disso, a nossa segurança também esta em jogo, pois muitos postam
coisa que comprometem o local da sua residência, local de trabalho, escola entre outros,
acaba que expõem sua rotina para todos verem, assim facilitando a vida dos assaltantes, os
ajudando a te rouparem. E com tudo isso acontecendo temos que tentar nós preservar o
máximo, aqui vão algumas dicas para não nos expormos de mais nas redes sócias:
- Tenha sempre bom senso e cautela ao compartilhar informações em redes sociais.
Nunca adicione pessoas desconhecidas.
- Evite ao máximo postar fotos e vídeos de caráter mais íntimo.
- Nunca compartilhe posts que possam identificar seu endereço ou demonstre
situações de seu nível socioeconômico.
- Lembre-se de que, além de compartilhar informações com seus amigos diretos, há
pessoas nas listas deles que verão seus posts, dependendo das configurações de privacidade
que você adotar.
- Antes de postar qualquer material, pense sempre no seu perfil como se ele fosse
totalmente aberto a todos. Configurações de segurança podem falhar e acabar expondo dados
que você não pretendia disponibilizar.
- Fique atento: informações nas redes sociais são, em alguns casos, indexadas a
ferramentas de busca online e facilmente rastreadas por terceiros.
- Sempre checar suas configurações de privacidade
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3.3 – O PERIGO DA INTERNET NÃO É SÓ A NOSSA EXPOSIÇÃO

A modernidade nos trouxe muitos avanços e facilidades. Uma delas e talvez a
principal que praticamente define a nossa era é o computador. Mas, como toda ferramenta,
o computador pode ser usado construtivamente ou destrutivamente. E aqui, não nos
referimos aos hackers ou pessoas que usam do computador para fins ilícitos, mas sim de
pessoas que são viciadas em computador.
Se você é daqueles que vive conectado e não suporta ficar offline, cuidado: é
possível que engrosse as estatísticas dos viciados em internet. O problema afeta mais de 50
milhões de pessoas no mundo, segundo dados da Universidade La Salle, nos Estados Unidos,
e 4,3 milhões no Brasil. Números que só tendem a crescer pela maior facilidade de acesso à
web e pelo desenvolvimento tecnológico.
Considerada por médicos e especialistas uma dependência tão crônica quanto à de
substâncias como álcool e cocaína, o transtorno já é reconhecido pela Associação Americana
de Psicólogos como Internet Addiction Disorder (Transtorno do Vício de Internet).E pessoas
viciadas em internet são muito mais propensas a apresentar uma variação de humor negativa
e um pior estado de espírito imediatamente após desligarem o computador do que indivíduos
que usam a internet moderadamente. Segundo os autores, esse quadro é semelhante a
sintomas de abstinência e reforça ainda mais que essas pessoas sofrem de dependência de
internet. “Quando essas pessoas se veem off-line, elas passam a apresentar um humor muito
mais negativo, assim como indivíduos que deixam de usar drogas ilegais”.
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Para a cientista Kimberly Young, da Universidade São Boaventura, nos Estados
Unidos, e diretora do Centro de Recuperação de Dependentes de Internet, os sintomas são
semelhantes aos de muitos outros vícios: o indivíduo mudo sua rotina, negligencia as
relações familiares e sociais e perde prazos no trabalho, porque sua vida passa a ser
controlada pelo computador e afins. Quando o quadro se torna crítico e patológico, é preciso
recorrer à ajuda psicoterapeuta.
Qualquer uso excessivo de qualquer coisa pode ser prejudicial, se não soubermos
equilibrar com outras áreas da vida. Podemos usar o computador como ferramenta de
trabalho ou de estudo ou ainda como meio de diversão ou como forma de nos comunicarmos
com nossos amigos e contatos pessoais ou profissionais. O problema não está nesses usos
que podemos ter do computador, mas sim quando eles se tornam a única coisa que fazemos
na nossa vida.
A primeira coisa que devemos perguntar é: o uso do computador está interferindo
em outras áreas da vida? Talvez uma pessoa use o computador até altas horas da madrugada
e por isso não consegue acordar a tempo para o trabalho. Talvez uma pessoa se comunique
mais com seus amigos via FACEBOOK ao invés de pessoalmente e muitas vezes evita
contatos sociais a favor de contatos virtuais. Talvez uma pessoa trabalhe oito horas por dia
com o computador, passe mais 6 horas em casa no computador e outras várias horas do dia
acessa a internet a partir do celular.
Porém, é importante perceber que nem sempre um uso aparentemente excessivo do
computador pode caracterizar dependência. Um técnico em informática ou um web-designer
freelancer muitas vezes precisa passar várias horas por dia trabalhando na frente do
computador, até altas horas da noite, inclusive finais de semana ou feriados. Mas isso é
trabalho e corresponde a apenas um aspecto de sua vida. Existem outras que devemos prestar
atenção também.
Algumas formas de se identificar um dependente:


Um comportamento que a pessoa tenha na maior parte de seu tempo e pense

excessivamente sobre isso quando não está fazendo tal atividade.
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Um comportamento que provoca sofrimento em outras áreas da vida que não

a relacionada ao comportamento em questão (uma pessoa viciada em drogas, por exemplo,
não vê o uso das drogas como um problema, mas como uma solução. O problema ocorre
quando as drogas atrapalham o trabalho, os relacionamentos, a família, etc.).


Pode-se dizer que o excesso desse comportamento pode servir para

compensar alguma falta em outra área da vida (uma pessoa viciada em cigarro, por exemplo,
pode fumar para ajudar a compensar alguma ansiedade ou nervosismo).
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CONCLUSÃO
A internet é essencial em nossas vidas. As redes sociais são grandes aliadas, quando
utilizadas para informação, mobilização, ajuda, notícias, acontecimentos. Mas com relação
à exposição pessoal está cada vez pior. Pessoas expõem a si mesmas e seus amigos, além de
seguidores dos seus amigos. São informações banais as quais todos os conectados têm
acesso.
É necessário se policiar, orientando os filhos e ajudando os amigos que não sabem
se comportar perante as redes sociais.
É quase impossível impedir o crescimento das redes sociais, pois não há limites
para a informação. Cabem as pessoas o bom senso para discernir o certo do errado e saber o
que informar nas redes sociais.
A tecnologia nos trouxe um gigantesco avanço em todas as áreas, sem ela não
seriemos capazes de realizarmos muitas coisas, mais ao mesmo tempo em que vem esse
beneficio ela traz com sigo um maleficio, que a falta de nossa privacidade, que foi estudada
ao longe desse trabalho.
Não conseguiremos nem acabar e nem viver sem ela, mais podemos e devemos nos
adaptar a ela, o mais rápido possível, para que o nossos erros, de mal comportamento nas
redes sócias, não nos prejudique no futuro.
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INTRODUÇÃO
Neste trabalho irei falar sobre um esporte ao qual eu me identifico muito, o Tênis de
Campo, normalmente praticado por pessoas de mais alta renda, mas por todo o mundo
existem centros esportivos para fazer com que crianças, ou até adultos, que não tem
condições de bancar os altos custos do esporte, possam se deliciar com o esporte que é
adorado e praticado por muitas pessoas no mundo.
Como todo esporte no mundo, esse também tem seus grandes jogadores e seus imensos
torneios ao redor do mundo, com seus patrocinadores que fazem com que o esporte se
espalhe cada vez mais rápido pelo mundo.
O tênis surgiu na França, no final do séc. XII e começo do séc. XIII, com “jeu de
paume” (jogo da palma), onde, incialmente usavam apenas as mãos nuas para fazer com que
a bola batesse na parede e voltasse para o jogador. Mais posteriormente começaram a usar
pás de madeiras, mais conhecidas com “battoir”, onde mais tarde recebeu um cabo e as
cordas tranças, e assim surgiu a imagem da raquete que conhecemos, mas não foi inventada
na própria França, o jogo já tinha se tornado uma epidemia, e já estava em quase toda a
Europa, então a raquete foi inventada na Itália.
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CAPÍTULO 1: HISTÓRIA E O DESENVOLVIMENTO DO
TÊNIS NO BRASIL
Com o tempo, o tênis deixou de ser jogado com a bola contra a parede, passando a ser
pratica em um retângulo dividido ao meio por uma corda. Surgiu assim o “longue-paume”,
que permitia a participação de até seis jogadores de cada lado. Mais tarde apareceu o “courtpaume”, que era muito parecido com o “longue-paume”, mas era disputado em um recinto
fechado, porem com técnica mais complexa e exigindo uma superfície menos para ser
praticado.
Muitos reis da França tinham o “jeu de paume” como sua principal diversão,
chegando a ponto de o Rei Luís XI decretar “que a bola teria uma fabricação especifica: com
um couro especificamente escolhido, contendo chumaço de lã comprimida, proibindo o
enchimento com areia, giz, cal, cinza, terra ou qualquer espécie de musgo”. Para ser ter uma
ideia do tamanho do crescimento do esporte na França, o rei Luís XII pediu a um francês
para que codificasse as primeiras regras e regulamentos e o fez construir, em Órleans, onde
ficava seu palácio, nada menos que do que 40 quadras.

5

Em plena Guerra Fria, o Rei Carlos V condenou o “jeu de paume”, declarando que
“qualquer jogo que não fosse contribuinte para o oficio das armas seria eliminado”. Com a
proibição, lembrando que o jogo era praticado até aos domingos, pode-se dizer que o jogo
alcançou uma grande popularidade na França.
Com a Revolução Francesa, as Guerras Napoleônicas, o esporte praticamente
desapareceu junto com a destruição das quadras.

1.1 O TÊNIS NO BRASIL
Com a vinda do tênis para o Brasil no final do séc. XIX para atuarem no processo de
urbanização de São Paulo e Rio de Janeiro, eles não trouxeram apenas uma bola de futebol
em suas bagagens. Junto, vieram algumas raquetes e bolinhas para jogarem tênis, ou seja, o
esporte desembarcou por aqui no mesmo período em que futebol.
Em 1892, o clube São Paulo Athletic Club, fundada por ingleses, inaugurou as
primeiras quadras de tênis brasileiras. Outros clubes do estado paulista também começaram
a construir suas quadras, assim como clubes do Rio Grande do Sul.
No ano de 1904, foi realizado um torneio interclubes com os atletas de São Paulo, do
Tennis Club de Santos e do Paulistano.

No estado do Rio de Janeiro, somente o Fluminense tinha quadras de tênis e somente
em 1916, o clube de Coutry Club, inaugurava suas quadras a também apostava no esporte.
O primeiro campeonato estadual disputado no Brasil, foi em São Paulo, em 1913, do
qual, só seria conquistado por um brasileiro chamado Maercio Munhoz, em 1918, cinco anos
depois da criação da competição que até então havia sido conquistado por atletas ingleses.
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Em 1924, clubes com o São Paulo Tênis Club acompanhado de mais nove clubes,
fundaram a Federação Paulista de Tênis. Seis anos mais tarde a entidade já tinha 23 clubes
filiados.
Em 1932, o Brasil estreava a Copa Davis com o melhor tênis brasileiro da época,
Nelson Cruz, acompanhado por Ricardo Pernambucano, outro atleta de destaque na época.
Em 1938, o tenista brasileiro, Alcides Procópio, estava em Wimbledon, na Inglaterra,
marcando a primeira participação brasileira nesta competição. Foi ele também o primeiro
campeão brasileiro, em 1943, derrotando na final seu rival, Maneco Fernandes.

No dia 19 de Novembro, com a criação da Confederação Brasileira de Tênis, o Brasil
começava a acompanhar a evolução do tênis no mundo e teve grande desenvolvimento.
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Novas quadras eram construídas e tenistas campeões começavam a surgir no Sul e Sudeste
do país. Os gaúchos começavam a se destacar e entrar no cenário que até então pertencia a
paulistas e cariocas que já eram consagrados na época.
De todos os talentos que tinham naquela época, Maria Esther Bueno, a maior tenista
brasileira de todos os tempos, conseguiu um feito inédito em ser a número um do mundo nos
anos de 1959, 1960, 1964 e 1966. Entre tantos títulos conquistados por ela, o destaque fica
para os oito campeonatos vencidos em Wimbledon e o tetra campeonato no US Open, o
Aberto dos Estados Unidos.

Alguns outros talentos no masculino, nesta época, marcam história, como fio no caso
de Thomas Koch e Carlos Alberto Kirmayr.
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Já na década de 1990, surgia o tenista Luiz Mattar, Cassio Motta, Fernando Roese e
um pouco mais adiante Jaime Oncins foram os principais atletas até o meio desta década. Na
segunda metade, o argentino naturalizado brasileiro, Fernando Meligeni, conhecido como
“Fininho”, também conseguiu alguns feitos. Um desses foi a conquista da medalha de ouro
nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, na Republica Dominicana.
Em 1966, um catarinense, alto, desengonçado e de cabelos longos chamado Gustavo
Kuerten, começava a aparecer no cenário mundial. Em 1997, Guga, como é chamado,
conquistou e entrou para a história do tênis brasileiro e mundial ao conquistar Grand Slam
de Roland Garros na França. Essa façanha se repetiria nos anos de 2000 e 2001, o que o
tornou tri campeão da competição.
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Depois de Guga, o Brasil ainda procura um grande ídolo. Porém, enquanto ainda não
aparece este tenista, o país continua crescendo como esporte e cada vez mais ele vem sendo
praticado por novos jovens.

1.2 AS REGRAS DO TÊNIS
- A QUADRA
A quadra é marcada com linhas brancas para indicar suas dimensões e áreas de
serviços. A quadra tem 23,8 m de comprimento, divididos em dois lados iguais por uma rede
com 0.9 m de altura no centro na quadra. Para simples a quadra mede 8.2m de largura. Para
duplas é 2,8 m a mais de largura totalizando 11 m de largura. Piso pode ser de grama, saibro,
asfalto, concreto, grama artificial, ou materiais sintéticos.
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- A BOLA
Uma bola de tênis é oca e composta de borracha inflada coberta com um tecido feito
de lã e fibras artificiais. É entre 6,35 e 6.67 cm de diâmetro e pesa entre 57,7 e 58,5g. Bolas
amarelas e brancas são usados em torneios competitivos e são as cores mais comuns.

- A RAQUETE
Não há um modelo de raquete de tênis e seu tamanho e forma variam. A classificação
geral, é determinada pelo tamanho da cabeça da raquete, tamanho padrão, médio, grande e
supergrande. Em jogos de torneios, o comprimento máximo de uma raquete é de 81.3 cm. A
largura máxima é de 31,8 cm. A cabeça da raquete não deve exceder a 39,4 cm de
comprimento e 29,2 cm de largura, e é frequentemente encordoado com nylon ou outro
material sintético. Não restrição de peso. Raquetes eram inicialmente feitos de madeira, mas
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agora teoricamente todas as raquetes são feitas de materiais como alumínio ou grafite, que
são mais resistentes e mais leves em relação a madeira. A empunhadura da raquete é
normalmente coberta por uma fita de couro ou borracha. Jogadores normalmente usam
roupas leves, tradicionalmente brancas, e tênis com solados de borrachas.

- COMO JOGAR
Um saque inicia todo ponto em um jogo de tênis. O jogador que iniciar o ponto é
chamado de sacador, e o que recebe a bola é chamado de recebedor. Para sacar, um jogador
lança a bola para o ar e bate nela antes dela tocar o chão, atingindo a área de serviço do
oponente.
O sacador assesta a bola atrás da linha base. Seu pé deve permanecer fora da quadra até
a bola ser validada. No primeiro serviço de um jogo, o sacador fica do lado direito da quadra
e tenta acertar a bola na área de serviço localizado diagonalmente em relação ao sacador.
Duas tentativas são permitidas para cada serviço. Se a bola bate primeiro em alguma parte
da quadra exceto a área de serviço comete-se uma falta. Uma falta é também chamada se a
bola é sacada na rede, ou se ela bater na rede antes de bater a quadra do oponente saindo da
área de serviço. Um "foot fault" é chamado se o pé do sacador entra na quadra antes do saque
se completar. Depois de uma falta o sacador deve sacar novamente. Se em ambas as
tentativas resultarem em faltas, uma dupla falta é chamada, e o oponente vence o ponto. Se
a bola do sacador tocar a rede e então cair na área de serviço diagonalmente oposta, chama-
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se "let", e o sacador poderá sacar de novo. Um serviço válido que não é rebatido pelo
oponente é chamado de "ace”.
Depois do primeiro ponto ter sido jogado, o serviço é feito do lado esquerdo da quadra.
A cada ponto deve-se alternar o lado de saque até terminar o game. O oponente saca no
próximo game, e a alternância de saque continua. Nas duplas, o serviço se alterna entre as
equipes e também jogadores.
Depois de um saque bem-sucedido a bola é rebatida pelos jogadores até algum jogador
falhar na devolução. Uma batida é malsucedida quando um jogador deixa a bola quicar duas
vezes em sua quadra, bate na rede, ou rebate fora da área de jogo do adversário. Se a bola
bater na linha da quadra, é considerado em jogo. Se, depois de bater na rede, a bola cair fora
da quadra do oponente, considera-se fora. Se a bola cair na quadra é considerada em jogo.
Quando a batida não é bem-sucedida, o oponente recebe um ponto.

- PONTUAÇÃO
A pontuação é idêntica em jogos de simples e duplas. Um jogo de tênis é designado
por termos como 15, 30, 40, e game, com zero pontos sendo referido pelo termo "love"
(possivelmente derivado da uma palavra francesa "l'oeuf", ovo, referenciado a aparência
física do número zero). Um empate em 40 é chamado de "deuce". Porque um jogo deve ser
vencido por dois pontos, o jogo continua em iguais até um jogador fazer uma diferença de
dois pontos. Depois de empatar em “deuce”, o jogador que vencer o próximo ponto é dito
que tem a vantagem. Em uma competição de tênis, a pontuação do sacador é sempre dada
primeiro. Os jogadores ou equipes mudam os lados quando a soma dos games jogados for
ímpar.
Jogadores devem vencer seis games para vencer o set, mas eles devem vencer ao
menos por uma diferença de dois games. Se um set ficar iguais em 5-5, ao menos
7 games vitoriosos são necessários para vencer o set. Um tie-break é usado se um set ficar
empatado em 6-6. Um tie-break é normalmente jogado por 7 pontos, mas vence quem fizer
uma diferença de ao menos 2 pontos. O vencedor de um tie-break vence o set por 7-6, mais
o total de pontos feitos no tie-break. O jogo de tênis é normalmente melhor de três ou
cinco sets.
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CAPÍTULO 2: OS PRINCIPAIS TORNEIOS NO BRASIL E NO
MUNDO E JOGADORES
2.1 BRASIL OPEN
Demorou sete anos para o Brasil voltar a figurar no cenário mundial do tênis. Em 2001,
na paradisíaca Costa do Sauípe, a Octagon Koch Tavares finalmente conseguiu espaço no
calendário da ATP e realizou o primeiro Brasil Open, torneio que contou com a presença do
então número 1 do mundo, Gustavo Kuerten, e de outros bons nomes do circuito profissional.
A competição acabou sendo positiva para os representantes do país, com exceção de
Guga. Cansado após excelentes campanhas no verão norte-americano, o catarinense
decepcionou e caiu logo na primeira rodada diante do então promissor Flávio Saretta. Após
a maior vitória de sua carreira, o jovem de Americana (SP) conseguiu seu primeiro grande
resultado da carreira ao chegar às quartas-de-final do ATP.
A melhor participação, no entanto, veio com Fernando Meligeni. Desacreditado, ele
mostrou que ainda podia dar alegrias ao superar grandes desafios e alcançar a final da
competição. Em jogo equilibrado, frustrou as expectativas da torcida e perdeu para o
desconhecido tcheco Jan Vacek, tenista que não figurava entre os favoritos, mas que cresceu
de forma impressionante mesmo no calor baiano.
Outros destaques do evento foram as participações de Alexandre Simoni, Ricardo
Mello e Daniel Melo. O primeiro alcançou a semifinal após grandes atuações. Já Mello caiu
nas quartas. Por fim, o mineiro se destacou nas duplas ao conquistar o título ao lado do
italiano Enzo Artoni.
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2.2 COPA DAVIS
A Copa ou Taça Davis teve sua 1ª edição no ano de 1900 e surgiu a partir de um desafio
de três alunos da Universidade de Harvard, que tiveram a idéia de desafiar os britânicos, que
na época eram os campeões do mundo no tênis, para uma partida no Longwood Cricket
de Boston. O jogo seria marcado para o ano seguinte. A equipe dos Estados Unidos era
formada por Dwight Davis (que daria nome ao torneio), Malcolm Whitman e Holcombe
Ward e a equipe britânica era formada por Herbert Barret, Ernest Black e Arthur Gore. No
final, a equipe estadunidense acabou sendo campeã.
As primeiras edições foram disputadas apenas por estadunidenses e britânicos, até que
em 1904, belgas e franceses entraram na disputa. A partir daí,o número de participantes
passou a aumentar, até que em 1923, a organização teve que dividir as equipes em duas
zonas: americana e europeia, apesar que nem sempre a área geográfica seria respeitada.
Como em outras competições, a Davis deixou de ser disputada durante a 1ª Guerra
Mundial (1915-1918) e 2ª Guerra Mundial (1940-1945). Além desses anos, a Davis deixou
de ser disputada apenas em outras duas ocasiões, em 1901 e 1910.
Com o número de participantes aumentando a cada ano, em 1960 a direção da Davis
foi obrigada a criar uma terceira Zona, já que naquela época, 39 países disputavam a
competição.
A década de 1970, com o surgimento do Gran Prix, fez com que a Davis tivesse um
encurtamento nas datas, o que foi feito após um dos torneios ter 16 meses, invadindo a
temporada seguinte. Após muitas críticas, a Davis passou por uma grande reformulação na
década de 1980, sendo criado um grupo de elite, o chamado Grupo Mundial, onde as 16
melhores equipes disputariam o título, e as demais equipes teriam que disputar as zonas
regionais para chegar neste grupo.
Até 1973, a Davis foi dominada por 4 equipes, Estados Unidos, Reino
Unido, Austrália (até 1913 Australásia) e França. Em 1974, África do Sul e Índia chegaram
à final, mas por causa do regime do Apartheid, a delegação africana desistiu da disputa, e a
equipe indiana conquistou a Davis por WO.
Hoje, a Copa Davis obedece uma fórmula alcançada em 1989. Para não prejudicar o
calendário da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), a competição acontece em quatro
semanas por ano, e em 2010 tinham mais de 130 equipes participantes.
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2.3 ABERTO DE SÃO PAULO
Aberto de São Paulo é uma competição de tênis disputada na cidade de São
Paulo no Complexo de Tênis do Parque Villa-Lobos. Faz parte dos torneios denominados
Challenger sob a responsabilidade da ATP. É disputado sempre no mês de janeiro.
O campeonato iniciou-se em 2001 como uma iniciativa da Maricic Eventos e passou
a ter diversos apoiadores e patrocinadores, como por exemplo a antiga empresa de telefonia
móvel BCP e do Banco Nossa Caixa. Hoje conta com diversos patrocinadores e ainda com
a realização da Maricic Eventos. Em 2008 passou a ter o Bradesco Primecomo principal
patrocinador, mas em 2012 fechou parceria com um novo patrocinador âncora, a EGA
Solutions.
Mais importante notar neste evento o legado que ele vem deixando para os
freqüentadores do parque Villa-Lobos, pois as suas 7 quadras de piso rápido, com marcação
exclusiva para tênis, que foram construídas para sediar o Aberto de São Paulo, podem ser
usadas de forma gratuita e irrestrita por qualquer cidadão ao longo do ano. Motivando muito
a prática desse esporte por parte de quem normalmente não teria oportunidade para tal, já
que justamente o custo/hora das quadras dificulta sua popularização.
E foi assim que o Projeto Bola Dentro nasceu, para motivar e fomentar o tênis, usandoo como instrumento de inclusão social, fazendo com que crianças e jovens tenham melhor
qualidade de vida em diversos aspectos, filosóficos, financeiros e físicos.
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2.4 AUSTRALIAN OPEN
O Australian Open foi tido como o primo pobre dos Grand Slam, pelo menos até a
última década. Embora seja o terceiro mais antigo dos grandes campeonatos, tendo iniciado
sua disputa em 1905, a dificuldade de se chegar à Austrália e o calendário impediram muitas
vezes de o torneio reunir os melhores estrangeiros de sua época.
Organizado pela primeira vez no Warehouseman's Cricket Ground, em Melbourne, a
competição mudou várias vezes de sede ao longo do século 20. Somente em 1972 a Tennis
Australia decidiu concentrar o Aberto em um só local, visando atrair um público maior. O
escolhido foi o Kooyong Lawn Tennis Club, em Melbourne.
O Aberto mudou várias vezes também de data. Abria a temporada, depois foi jogado
para finalizar o calendário e por fim, em 1987, voltou a ser o primeiro dos quatro Slam do
ano. Ao mesmo tempo, o governo estadual construiu um complexo digno de uma competição
de Grand Slam: o Flinders Park, trocando a tradicional quadra de grama pelo piso sintético
a partir de 1988. Isso também permitiu que finalmente o torneio tivesse 128 participantes
em cada chave de simples, e imitou o US Open passando a ter rodadas noturnas com
ingressos vendidos separadamente. O Australian Open foi o primeiro Slam a ter uma quadra
com teto retrátil, usado em caso de chuva ou calor extremo.
O público gostou da mudança e logo na primeira edição do torneio no Park cresceu
80% em relação ao ano anterior. Em 96, após a realização de mais melhorias no local, o
complexo mudou de nome, passando a ser chamado de Melbourne Park.
Hoje, o Aberto da Austrália recebe a devida importância, tanto que os melhores
tenistas do mundo viajam no início de cada ano para buscar a taça do primeiro torneio de
Grand Slam da temporada.
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2.5 ROLAND GARROS
O Torneio de Roland-Garros (Internationaux de France, French Open ou Aberto da
França) é um torneio de tênis realizado em Paris, na França. Tem seu nome em homenagem
a Roland Garros, francês pioneiro da aviação.
Com o Open da Austrália, o Torneio de Wimbledon e o US Open, o torneio de Roland
Garros compõe os quatro torneios do Grand Slam de tênis. É disputado em quadra de saibro,
em melhor de 5 sets para os homens e 3 sets para as mulheres. Em 1968, o torneio de Roland
Garros foi o primeiro torneio do Grand Slam a ser "aberto", permitindo a participação tanto
de amadores como de profissionais.
O campeonato foi disputado no Stade français em 1925 e 1927, no Racing club de
France em 1926, e tem sido realizado no estádio de Roland-Garros desde 1928. Antes
de 1925, o torneio dos homens era reservado exclusivamente aos membros de clubes
franceses de tênis, assim como o das damas antes de 1920.
Esta superfície, lenta, e a ausência de tie-break no último set podem levar a partidas
com duração de várias horas e com escores bastante elevados, como o da partida entre os
franceses Fabrice Santoro e Arnaud Clément, disputada dia 25 de maio de 2004, que durou
6 horas e 22 minutos, com um resultado de 16/14 no 5º set.
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2.6 WIMBLEDON
O Torneio de tênis de Wimbledon é o mais antigo torneio de tênis do mundo, e é
considerado como o de maior prestígio. Foi criado em 1877, quando o All England Lawn
Tennis and Croquet Club organizou a primeira competição da história do tênis, com 22
participantes. Ao torneio de simples homens vieram se acrescentar as duplas em 1879 e o
simples feminino em 1884.
May Sutton, dos Estados Unidos, foi a primeira vencedora não-britânica, quando
ganhou o torneio feminino em 1905. Dois anos depois, Norman Brookes, da Austrália,
ganhou o campeonato simples masculino.
O Torneio de tênis de Wimbledon é o terceiro dos quatro torneios do Grand Slam, e o
único deles disputado em quadras de grama.
No torneio de 2009, foi inaugurado o teto retrátil da quadra central.
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2.7 US OPEN
O US Open (ou Aberto dos Estados Unidos), nomeado formalmente como "United States
Open Tennis Championships", é um torneio de tênis disputado nos Estados Unidos. O US
Open é a encarnação moderna do antigo U.S. National Championship, sendo este um dos mais
antigos torneios de tênis do mundo, cujo torneio masculino ocorreu pela primeira vez em 1881.
Desde 1987, o US Open é cronologicamente o quarto e último dos Grand Slams no ano. Desde
1978, vem ocorrendo nas quadras do

USTA Billie Jean King National Tennis

Center em Flushing Meadows, no Queens, na cidade de Nova Iorque.
Ocorre anualmente em Agosto e Setembro, num período de duas semanas (as semanas
antes e depois do Labor Day). O torneio principal consiste de cinco diferentes eventos, simples
masculino e feminino, duplas masculinas, femininas e mistas, com categorias adicionais para
seniores, juniores e usuários de cadeira de rodas.

2.8 MASTER SERIES
ATP World Tour Masters 1000 é uma série de nove torneios de tênis que fazem parte
do circuito da Associação de Tenistas Profissionais(ATP) e que são disputados todos os anos
na Europa, na América do Norte e Ásia. Os torneios são obrigatórios para os jogadores mais
bem classificados do circuito profissional. O ATP Masters Series começou quando a ATP
começou a se encarregar do circuito profissional masculino em 1990, já foi conhecido
como Tennis Masters Series e ATP Masters Series antes de adotar seu nome atual. Todos os
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torneios da série tinham existido por alguns anos antes que a série Super 9 fosse lançada, e
eram considerados como sendo parte dos eventos de maior prestígio do circuito. Os
resultados nos torneios do ATP Masters 1000 representam para os tenistas mais pontos na
classificação mundial do que os torneios regulares, embora não tantos quanto os quatro
torneios do Grand Slam ou do ATP World Tour Finals (antigo Tennis Masters Cup).

2.9 OS MELHORES TENISTAS DE TODOS OS TEMPO
Em conteúdo histórico, acredito que o meu trabalho está chegando ao fim, mas não
poderia encerrar o mesmo sem ao menos fazer uma pequena lista dos 10 maiores tenistas de
todos os tempos.
10° John McEnroe
John nasceu em 1959, em Wiesbaden, Alemanha Ocidental, e atualmente mora em
Nova York. John se tornou jogador profissional em 1978 e se aposentou em 1992.
Os prêmios recebidos em toda sua carreira totalizam US$ 12.547.797, com 71 títulos
enquanto esteve ativo. São 7 Títulos Grand Slam Singles, 3 Wimbledon, e 4 US Open, e
este jogador foi introduzido no Tennis Hall of Fame em 1999.
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9º Andre Agassi
Andre Agassi nasceu em 1970 em Las Vegas, Nevada, e reside na mesma cidade
atualmente. Este jogador se tornou profissional em 1986 e se aposentou em 2006.
O prêmio acumulado na carreira somam US$ 31.152.975, com 60 títulos. São 8 Títulos
Grand Slam Singles de Agassi, 4 australianos, 1 francês, 2 US Open e 1 Wimbledon, e foi
introduzido no Tennis Hall of Fame em 2011.

8º Novak Djokovic
Novak Djokovic nasceu em 1987, em Belgrado, Iugoslávia, e reside atualmente em
Monte Carlo, Mônaco. Djokovic se tornou jogador profissional em 2003, e seu prêmio de
carreira em dinheiro se resume a US$ 72.403.908. São 49 títulos na carreira conquistados,
sendo 8 Títulos Grand Slam Singles, 5 australianos, 2 Wimbledon, e 1 US Open.
Atualmente, ele é o jogador número 1 no ranking mundial, posto recuperado em 2014.
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7º Jimmy Connors
Jimmy nasceu em 1952, em Illinois, e se tornou jogador profissional em 1972, se
aposentando em 1996. Os prêmios recebidos na carreira dele em dinheiro são de US$
8.641.040, sendo 109 títulos conquistados. São 8 Títulos Grand Slam Singles, 1
australiano, 2 Wimbledon, e 5 US Open. Jimmy foi introduzido no Tennis Hall of Fame em
1998.
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6º Ivan Lendl
Ivan nasceu em 1960, na Tchecoslováquia, e reside atualmente em Connecticut. Ivan
Lendl se tornou jogador profissional de tênis em 1978, se aposentando em 1994.
O esporte concedeu a ele um total de US$ 21.262.417 em prêmios, sendo 94 títulos
conquistados. E venceu 8 Títulos Grand Slam Singles, 2 australianos, 3 franceses, e 3 US
Open; foi introduzido no Tennis Hall of Fame em 2001.
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5º Bjorn Borg
Borg nasceu em 1956, na Suécia, e reside no mesmo país atualmente. Este jogador se
tornou profissional no ano 1973, e se aposentou em 1983. O patrimônio acumulado na
carreira total é de US$ 3.655.751, sendo 64 títulos vencidos, e 11 títulos Grand
Slam Singles, sendo 3 franceses e 5 Wimbledon. Borg foi o primeiro jogador da era moderna
para ganhar mais de 10 majors, sendo incluído no Tennis Hall of Fame em 1987.

4º Rafael Nadal
Rafael nasceu em 1986, na Espanha, e reside atualmente no mesmo país. Ele se tornou
jogador de tênis profissional em 2001, e até agora, acumulou US$ 71.379.236 em prêmios
em sua carreira.
São 64 títulos na sua carreira conquistados. E 14 títulos Grand Slam Singles, sendo
1 australiano, 9 franceses, 2 US Open, e 2 Wimbledon. Rafael é considerado como o maior
jogador de tênis na quadra de saibro de todos os tempos.
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3º Rod Laver
Rod nasceu em 1938 na Austrália, e atualmente reside na Califórnia. Ele se tornou
profissional no tênis em 1962, e se aposentou em 1979. Os poucos dados informam que Rod
acumulou um total de US$ 1.565.413 em prêmios, sendo vencedor em impressionantes 200
títulos conquistados na carreira.
São 11 títulos Grand Slam Singles de Rod, sendo 3 australianos, 2 franceses, 2 US
Open e 4 Wimbledon. Rod Laver foi introduzido no Tennis Hall of Fame em 1981.

2º Pete Sampras
Pete Sampras nasceu em 1971 em Maryland, e reside na Califórnia. Ele se tornou
jogador de tênis profissional em 1988, e se aposentou no ano 2002. Os prêmios totais
recebidos em sua carreira são de US$ 43.280.489, sendo 64 títulos conquistados. Pete
venceu 14 títulos Grand Slam, sendo 2 australianos, 7 Wimbledon, e 5 US Open. Ele foi
incluído no Tennis Hall of Fame em 2007, após permanecer no topo do ranking mundial
durante 6 anos seguidos.
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1º Roger Federer
Federer nasceu em 1981, na Suíça e reside atualmente nos Emirados Árabes Unidos,
sendo jogador de destaque atualmente, é o número 2 no ranking mundial. Ele se tornou
jogador profissional de tênis em 1998, e com os prêmios já acumula US$ 88.611.538 em sua
brilhante carreira, com 82 títulos vencidos.
Federer é posição líder nesta seleção dos 10 melhores tenistas de todos os tempos, com
um recorde de 17 títulos Grand Slam conquistados (4 australianos, 1 francês, 5 US Open e
mais 7 Wimbledon).
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CONSLUSÃO
Com este trabalho pude mostrar um pouco de como o tênis vem crescendo no mundo,
de como, cada vez mais, mais países tem um grande papel no esporte. Como mostrado na
última parte do trabalho, ao qual me retrato dos maiores tenistas da história, mostra como o
tênis vem se expandindo com o tempo, e como é importante na vida de muitas pessoas, a
ponto de terem torneios tão grandes ao redor do mundo.
O Brasil, atualmente, não é uma grande potência nesse esporte como já foi, mas ainda
estamos aguardando o nascimento de um atleta que recolocará o Brasil como uma grande
potência desse esporte.
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INTRODUÇÃO
O objetivo deste trabalho, é em principio uma breve introdução de o que são as
impressoras 3D, a forma como elas se desenvolveram,as áreas do conhecimento que se
aplicam tal tecnologia, e com o desenvolver deste trabalho, aprofundaremos o conhecimento
sobre o assunto, como o potencial uso dessa ferramenta, seja em larga escala social, seja para
fins de questões sustentáveis.
Em fim os projetos para essa nova forma de fazer e criar ciência são incontáveis,
basta idealizar, incentivar a criatividade de cada um, pois trata se de um novo universo a ser
explorado.

4

CÁPITULO 1: O QUE SÃO E COMO FUNCIONAM
As impressoras 3D conseguem imprimir qualquer tipo de coisa utilizando a
tecnologia de impressão tridimensional. Os materiais usados na impressão costumam ser
resina plástica e modelagens com laser. Com elas é possível criar os mais diversos tipos de
objetos, como peças decorativas, alimentos e até mesmo tatuagem.
As máquinas fazem sucesso, principalmente, em feiras e exposições que atraem
curiosos para saber como funciona a impressora 3D, e para investidores que querem abrir
um negócio.
Se antes era necessário desenhar um determinado produto para depois projetá-lo e,
somente então, poder produzir um protótipo, as impressoras 3D fazem todo este trabalho
apenas com cliques no computador. Basta ter um aplicativo que desenvolva objetos em 3D,
como o AutoCAD, por exemplo.

1.1 OS MÉTODOS MAIS COMUNS DE IMPRESSÃO EM 3D
Estereolitografia (SLA) A primeira impressora 3D disponível no mercado ( que não
se chamava impressora 3D na época) usou o método de estereolitografia (SLA) . Este foi
inventado em 1986 por Charles Hull, que também na época fundou a empresa, 3D Systems.
Uma impressora 3D SLA funciona através da concentração de um feixe de luz ultravioleta
focada na superfície de um recipiente preenchido com uma resina líquida foto curável. O
feixe de laser de UV cria o modelo 3D em uma camada fina de uma vez com cada uma
ligado a outra, tem uma altíssima resolução do modelo tridimensional completo. A resina
não utilizada pode ser reutilizada para o próximo trabalho.
Fused Deposition Modeling ( FDM ) Também inventado no final de 1980, por Scott
Crump, fundindo a tecnologia Deposition Modeling ( FDM ), com a patente na mão, ele e
sua esposa fundaram a Stratasys, em 1988. Com o FDM, o objeto é produzido por extrusão
de uma corrente de material termoplástico derretido para dar forma as camadas. Cada
camada no topo de pilhas e mechas é ligada com a camada anterior, o material endurece
quase imediatamente depois de sair do bocal de extrusão. É um dos métodos de impressão
em 3D menos dispendiosos. A maioria das impressoras FDM imprimem com plástico ABS
, bem como PLA (ácido poliláctico), um polímero biodegradável, que é produzido a partir
de material orgânico.
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Sinterização Seletiva a Laser (SLS) A Sinterização Seletiva a Laser (SLS), criada por
Carl Deckard e seus colegas da Universidade do Texas, em Austin, funciona de forma
semelhante ao SLA, mas em vez de fotopolímero líquido no tanque, você vai encontrar
materiais em pó, como poliestireno, cerâmica, vidro, nylon, e metais, incluindo aço, titânio,
alumínio e prata. Quando o laser atinge o pó, esse é fundido ou melhor dizer sinterizado.
Todo pó não sinterizado permanece como está, e torna-se uma estrutura de apoio para o
objeto. A falta de necessidade para qualquer estrutura de apoio na SLS é uma vantagem
sobre FDM / FFF e SLA – não há nada de retirar depois do objeto terminado e sem
desperdício extra. Todo o pó não utilizado pode ser usado para a próxima impressão.
PolyJet fotopolímero A Objet (adquirida pela Stratasys) desenvolveu esta tecnologia
: muito parecida com uma impressora jato de tinta tinta de depósitos tradicional, um
fotopolímero líquido é precisamente atirado para fora e então endurecido com uma luz UV.
As camadas estão empilhadas sucessivamente. A tecnologia permite vários materiais e cores
a serem incorporados em impressões individuais, e em altas resoluções.
Extrusão Seringa Praticamente qualquer material que tem uma viscosidade cremosa
pode ser utilizada em uma impressora 3D equipada com seringas extrusoras. Isto inclui
materiais como argila, cimento, silicone, dentre outros. Certos alimentos como chocolate e
queijo também pode ser impressos com estes sistemas. A seringa pode ou não necessitar ser
aquecida, dependendo do material, o chocolate deve ser mantido quente enquanto o silicone
pode ser mantido à temperatura ambiente.
Outros métodos de impressão 3D Há outras variantes destas tecnologias. Por
exemplo, o SLM, que é como SLS , mas que derrete completamente o pó em vez de apenas
os grânulos de pó em fusão a uma temperatura mais baixa. Isso é semelhante a Electron
Beam Melting ( EBM ), que utiliza um feixe de elétrons, em vez de um laser de UV. E , em
seguida, existe uma tecnologia completamente diferente, chamado Manufatura laminada de
Objeto ( LOM ), onde as camadas de papel revestido com adesivo, plástico ou metal são
sucessivamente laminados colados e cortados com uma faca ou um cortador a laser.
Além de rápidas, as impressoras não apresentam materiais tóxicos na fabricação, e
os materiais utilizados para a impressão não se deformam com o tempo. O equipamento, que
já era utilizado por grandes empresas, chegou com alto custo para o público, mas vem
diminuindo os preços gradativamente e hoje já existem modelos bem acessíveis no mercado.
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Há pouco mais de dez anos atrás, quando foi criada, para adquirir a tecnologia, era
necessário desembolsar cerca de 30 mil dólares. Em 2009 já podia se encontrá-la por 05 mil
dólares e hoje, é possível adquirir um modelo tradicional simples por menos de R$ 700. Essa
popularização permitiu a aquisição não só para produção industrial, mas também para uso
pessoal.
A evolução das impressoras 3D já alcançou níveis elevadíssimos, tornando possível
até mesmo a impressão de alimentos e, até mesmo, imprimir tatuagens na pele.
Além destas possibilidades de uso, as impressoras 3D também estão sendo estudadas
para fins medicinais. Calçados e palmilhas projetados especialmente para pessoas que
sofrem com problemas ortopédicos, são algumas criações possíveis. Além disso, cientistas
já apresentaram modelos capazes de reproduzir tecidos e ossos humanos tridimensionais,
que podem auxiliar - a princípio sem efeitos colaterais – em tratamentos diversificados.
A recente a popularização da impressão 3D, tornou as impressoras mais acessíveis
ao público, como as fabricadas pela MakerBot. Mas a tecnologia já tem seus bons anos: o
primeiro registro de um modelo sólido impresso data de 1981, obra do pesquisador Hideo
Kodama, do Instituto de Pesquisas de Nagoya, no Japão.

1.2 QUAL A FUNÇÃO E QUE RAMO SE DESTINA A SUAS CRIAÇÕES
Desde então, a produção de itens em três dimensões foi se aprimorando e culminou
com o desenvolvimento de impressoras de mais fácil aquisição, com equipamento que
permite imprimir objetos virou algo mais possível de ter em escolas, hospitais, pequenas e
médias empresas e nas residências de entusiastas.
E como acontece com grande parte das coisas, ao chegar às mãos de mais gente,
novos e criativos usos foram surgindo, em iniciativas que tem surpreendido pela rápida
solução de problemas. Em contrapartida, também apareceram questões éticas que não
existiam até então, como a impressão de itens de uso controlado como armas de fogo, que,
mesmo sendo feitas com materiais plásticos, continuam capazes de machucar.
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1.3 IMPRIMINDO PARA O BEM – PLANO MEDICINAL
O noticiário sobre impressão 3D tem trazido documentários, vídeos e matérias
daqueles que ajudam a restaurar a esperança na humanidade. São pessoas motivadas a
solucionar pequenos problemas do cotidiano usando a tecnologia de impressão 3D,
transformando completamente a vida das pessoas e até salvando vidas.
Um dos mais emocionantes casos do tipo é o Robohand, iniciativa que cria mãos
robóticas para quem nasceu com problemas congênitos que impediram ou mal formaram
esse membro, ou para pessoas que tenham sofrido algum tipo de acidente.
Usando uma impressora MakerBot, o carpinteiro Richard Van As, que perdeu 4
dedos da mão em um acidente de trabalho, e o designer Ivan Owen criaram um modelo de
mãos robóticas que agarram objetos.
Os dedos todos se movem de acordo com um comando dado pelo pulso do usuário
da prótese. Caso seja dobrado para ‘fora’, os dedos se abrem; fechando o pulso para dentro,
os dedos se fecham, segurando objetos e transformando a vida de crianças como Liam, de
cinco anos, que nasceu sem os dedos da mão direita.

Com a impressora 3D à disposição, Owen e Van as puderam experimentar o
desenvolvimento das Robohands com pouco investimento e a milhas de distância um do
outro, já que se tornou muito mais simples aprimorar as mãos robóticas e imprimir novas
peças com bastante rapidez.
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Outro grande benefício é que as crianças podem ter suas mãos consertadas com uma
velocidade incrível caso quebrem alguma peça acidentalmente, o que dá a elas a liberdade
de usar a mão robótica como bem entenderem, seja para nadar, brincar ou correr, sem
precisar temer uma possível quebra da prótese. Durante a fase de crescimento, as mãos feitas
com impressoras 3D também são simples de adaptar ao desenvolvimento e crescimento dos
pequenos: basta aumentar as falanges e ajustar as tiras que se prendem ao pulso.
Como se melhorar a experiência de vida de crianças e adultos que não tem as mãos
não fosse incrível o suficiente, um caso recente na medicina demonstra que ainda há muito
potencial a ser desenvolvido com as impressoras 3D.
Quando o pequeno Kaiba Gionfriddo nasceu, sua traqueia não era capaz de se manter
firme o suficiente para que o ar passasse e permitisse sua respiração. Em busca de uma
solução para salvar a vida do menino, a equipe do hospital pediu permissão aos pais para
tentar algo novo: a impressão de um suporte que fosse customizado para o Kaiba, imitando
o caminho de sua traqueia e brônquios, ajudando-o a respirar enquanto seu organismo se
fortalecia para que a cavidade fosse mantida e permitisse a passagem do ar.
O procedimento foi um grande sucesso – a peça, inserida cirurgicamente no garoto,
foi desenvolvida por uma impressora 3D usando um polímero biodegradável conhecido
como policaprolactona (PCL), que, em cerca de três anos, se decompõe naturalmente e é
absorvido pelo corpo humano, sem a necessidade de nova cirurgia para retirada. Em apenas
21 dias após a cirurgia, o bebê já não precisava mais da ajuda de equipamentos para respirar.

Com o tempo e o aprimoramento das técnicas e do conhecimento dos médicos acerca
da tecnologia de impressão 3D, o futuro promete boas novas como a impressão de órgãos
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para transplante (fígados já foram produzidos em laboratório), próteses como a Robohand e
suportes como o do bebê Kaiba. Mas nem tudo são sorrisos quando se trata de impressão
3D.

1.4 IMPRESSÃO APLICADA AO PLANO MILITAR
Aficionados por armamentos conseguiram produzir a chamada Liberator, uma arma
de fogo completamente funcional, que utiliza balas de verdade, através de projetos em CAD
e impressoras 3D. Seguindo as instruções de arquivos que circulam na web, é possível
imprimir todas as partes de uma arma e montá-la sem grandes dificuldades. Os entusiastas
ensinam até mesmo a substituir algumas peças de plástico por equivalentes em metal,
evitando desgastes que o plástico poderia sofrer com o uso.
Uma informação dessas circulando na internet deixa os departamentos de segurança
dos países, em especial os EUA, de cabelo em pé – se já é complicado fiscalizar o porte de
arma (questão que, inclusive, ainda está em discussão no governo de Obama), imagine se
revólveres puderem ser impressos no quintal de qualquer casa que tenha uma MakerBot.
A preocupação do Departamento de Segurança dos EUA é que, sendo de plástico e
com pouquíssimas partes em metal, esse tipo de arma não conseguiria ser detectada pelos
sistemas mais tradicionais. E, com os projetos disponíveis livremente na web, seria
praticamente impossível deter o compartilhamento dos arquivos como uma forma de evitar
o problema.
Ou seja, apesar de diversos países (Brasil incluso) terem tornado ilegal a manufatura
doméstica de armas e a distribuição dos CADs que produzem as peças das armas impressas,
deterem o compartilhamento do arquivo é tão complicado quanto acabar com a pirataria. Se
nem as indústrias fonográficas e cinematográficas encontraram formas de impedir o
espalhamento de dados internet afora, seria bem difícil impedir a distribuição dos projetos
de impressão das armas 3D.
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1.5 ALÉM DA TERRA – PLANO AEROESPACIAL
Enquanto o mundo ainda se questiona qual o verdadeiro potencial da impressão 3D,
quem trabalha com situações estratosféricas está com o pensamento em outros planos.
Pesquisadores da NASA estão experimentando tecnologias de impressão 3D como
uma forma de diminuir o montante de equipamentos enviados nas espaçonaves junto com
os astronautas. A intenção seria enviar com eles, além dos itens básicos, matéria prima e
uma impressora 3D. Assim, as ferramentas que fossem necessárias durante a viagem espacial
poderiam ser confeccionadas ao longo do trajeto, com a vantagem de serem personalizadas
de acordo com a situação: repor uma peça, por exemplo, ou fazer um pequeno conserto com
objetos em formatos pouco tradicionais. Ferramentas específicas também poderiam ser
construídas de acordo com a necessidade, o que poderia reduzir bastante o peso da
espaçonave.
O “brainstorming” da NASA chega a tal ponto que existe financiamento até para
uma pesquisa que propõe a impressão de alimentos, como chocolate ou pizza. Com toners
de nutrientes, ela misturaria os itens e serviria o alimento tridimensional. Provavelmente a
pizza não sairia quentinha, mas seria nutritiva e mataria a fome.

11

1.6 IMPRESSÃO DA GASTRONOMIA
Quando o micro-ondas foi inventado, muita gente não acreditava que ele pudesse
substituir o bom e velho fogão. Contudo, com o passar do tempo, a aceitação foi tão grande
que 90% das residenciais passaram a ter um aparelho micro-ondas, segundo o Entrepreneuer.
O que surge agora é uma revolução parecida com a do micro-ondas, a impressora 3D
de alimentos. Isso mesmo, você pode imprimir a sua comida, da forma de quiser, e preparar
pratos decorados, de qualquer formato.
A Foodini, máquina criada pela empresa Natural Machines, é uma espécie de
impressora 3D que imprime diversos alimentos a partir de uma base feita com ingredientes
variados. O equipamento possui 17 centímetros de largura e 18 cm de altura.
O funcionamento é bem simples: primeiro o usuário selecione uma receita prédefinida a partir de uma tela sensível ao toque ou envia a sua própria receita para a máquina,
conectada à internet. A partir daí é só inserir os componentes individuais de cada ingrediente
no recipiente da impressora.
Se, por exemplo, o usuário for preparar uma receita de ravióli, o Foodini imprime a
camada inferior de massa, o enchimento e a camada de massa do topo em passos
subsequentes. O tempo de preparo cai de quase 1 hora para apenas 2 minutos. E o melhor,
sem farinha espalhada por todo lado.
A expectativa é de que a Foodini esteja à venda em junho, ao preço de US$ 1.300. A
expectativa da empresa é de vender, de imediato, mil unidades.
A aceitação do produto por chefes de cozinha tem sido muito positiva. Eles têm
encarado a novidade como uma “libertação criativa” e muitos têm participado inclusive das
sessões de demonstração.
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CAPÍTULO 2: CHEGANDO AO BRASIL –MERCADO
ABERTO
O início desta década marcou também o início da expansão do mercado
de impressoras 3D, pelo menos no Brasil. Por aqui, a procura por esses equipamentos gerou
não apenas importações, mas também o surgimento de empresas 100% nacionais que
ganham cada vez mais espaço no setor de prototipação e modelagem tridimensional.
Até o momento, pelo menos duas companhias recém-criadas são responsáveis pelo
setor brasileiro de impressoras 3D, fazendo companhia para nomes mais antigos e
consagrados do mercado mundial. Isso quer dizer que as opções para quem quer investir em
uma máquina dessas incluem tanto importar de fora quanto comprar aqui mesmo.
Nós separamos alguns modelos que já podem ser comprados aqui do Brasil, seja por
compra direta daqui ou por importação. Nós separamos 13 modelos e, no caso de produtos
que são apenas variações de outro equipamento ou pertencem à mesma linha, eles são
agrupados em um mesmo tópico.

Cliever CL-1
Esta é a primeira impressora 3D 100%
brasileira. Ela foi criada pela Cliever Tecnologia,
empresa

incubada

na

Pontifícia

Universidade

Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), e lançada
no mercado em junho do ano passado. Ela usa a
tecnologia de fabricação por filamento fundido
(FFF), ou seja, trabalha com um filamento plástico
como matéria-prima para criar objetos em 3D.

A impressora é fabricada em aço e carbono e traz guias lineares em aço inox para a
movimentação interna de suas peças, pesando aproximadamente 12 kg. Na loja online da
fabricante, é possível encontrar modelos em três cores diferentes, todos com 1 kg de
filamento plástico de brinde, por R$ 4.650.
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Metamáquina 2
Segundo a pagina oficial da Matemáquina, empresa responsável por esta impressora,
a ideia é oferecer produtos que mesclam
qualidade e baixo custo, sendo então a primeira
com tal enfoque no país. Todas as máquinas são
operadas com software livre e hardware aberto,
ou seja, o aparelho pode ser modificado e
aprimorado pelos usuários conforme suas
necessidades.
Em janeiro de 2013, a companhia
apresentou

seu

segundo

modelo,

a

Metamáquina 2. Ela também usa o método FFF
para a impressão dos objetos, pesa 9 kg e traz
guias em aço cromado retificado. O nome da empresa e do produto vem do fato de os
primeiros modelos terem sido produzidos a partir de peças impressas em uma máquina de
prototipação rápida, ou seja, uma impressora 3D. Você compra uma dessas por R$ 3,7 mil.

Linha MakerBot
Um dos modelos mais conhecidos do mundo, a linha Makerbot, também pode ser
adquirida diretamente no Brasil. Por meio da representante TekTrade International, é
possível comprar a MakerBot Replicator 2 por cerca de R$ 11 mil e a MakerBot Replicator
2X por R$ 12,5 mil.
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Elas são acompanhadas também de um software próprio para a criação de objetos em
3D, bem como suportam arquivos no formato STL, OBJ e Thing. A MakerBot 2X trabalha
com dois canhões de impressão, o que dobra a velocidade do processo.

Linha ProJet
Uma das máquinas do gênero mais caras da atualidade pertence à linha ProJet, da 3D
System. A ProJet 3500 oferece ultrarresolução e um ritmo industrial na produção de objetos
em 3D, com capacidade para criar um grande volume de itens em relativamente pouco
tempo. Para ter uma dessa, no entanto, o investimento é enorme: o modelo básico é vendido
pro R$ 200 mil, sem o valor do frete incluso.
Dois modelos “básicos” da 3D Systems são a ProJet 1000 e a ProJet 1500. Elas são
praticamente idênticas, tendo como diferença entre si o desempenho aprimorado do modelo
1500: ela oferece itens com superfície mais lisa e trabalha com seis cores diferentes.
Ambas produzem em alta velocidade e com alta resolução, são compactas e
prometem ser silenciosas. Elas custam, respectivamente, US$ 15,5 mil (algo em torno de R$
35 mil) e US$ 19 mil (aproximadamente R$ 38 mil).

2.1 VIVENDO A BUSCA PELO EQUILÍBRIO
Quem vive uma revolução tecnológica como essa acaba acompanhando de perto
todos os passos dados em busca de um equilíbrio. A tecnologia que ajuda a melhorar e até a
salvar vidas é a mesma capaz de produzir armas que acabam com outras vidas. Como
sempre, é preciso buscar por um equilíbrio.
Não há como conter o compartilhamento dos arquivos de CAD com projetos para
impressão de revólveres, mas o bom senso fez com que as próprias iniciativas que antes
distribuíam o material suspendessem os links e se posicionassem contra a confecção de tais
objetos. Além disso, a necessidade de fiscalizar armas que não seriam feitas de metal pode
levar a um aprimoramento na detecção de armas ou a um aumento da fiscalização da posse
delas.
Cada vez mais, médicos e especialistas em saúde se aproveitam da tecnologia para
salvar vidas como a de Kaiba, que provavelmente não estaria mais vivo se não fosse seu
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suporte impresso em material biodegradável, ou a dar uma melhor experiência de vida para
crianças como Liam, que agora se sente tão capaz quanto qualquer outra criança ao poder
agarrar objetos e brincar (quem sabe ele sinta se até mais super poderoso que elas, afinal ele
tem um braço robótico, em comparação a uma mão normal).
Com a popularização, é possível que o custo de uma impressão 3D caia ainda mais
(e a Lei de Moore manda lembranças, porque já existem planos de lançar impressoras 3D a
237 dólares, um custo considerado baixíssimo). Talvez até mesmo populações em regiões
de guerra, onde minas deixam milhares aleijados, possam fazer uso de próteses impressas e
customizadas para melhorar suas vidas.
Com a impressão 3D, o consumo no futuro poderá ser Just in time – já imaginou
apenas ter que adquirir a “modelagem” do que você precisa e imprimir em casa, quantas
vezes quiser?
Toda novidade assusta por que não sabemos como lidar com ela e quais serão suas
consequências. A impressão 3D tem seu lado Jedi e seu lado negro da Força. O importante
será encontrar formas de controlar o lado ruim e aproveitar as coisas boas.
Um dos objetos que as impressoras 3D são capazes de fazer são fones de ouvido
feitos especialmente para se adaptar ao formato do ouvido do usuário. É o caso do Normal,
no qual você baixa um aplicativo, tira uma foto das orelhas e manda para a empresa que irá
fabricá-lo, neste caso o OwnPhones, que ainda é wireless e funciona via Bluetooth.
Além dos fones de ouvido, também foi produzido com a tecnologia um megafone
pela empresa Fuji Xerox. A novidade do acessório, chamado Telephoto Mega Fon, é que
ele direciona o som para somente uma pessoa, fazendo com que ela seja a única a escutar a
mensagem que será encaminhada.
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ferramenta que pode ser criada através da tecnologia são peças de aço, o que promete
revolucionar a indústria da construção civil. Se no primeiro exemplo destacamos o custo
mais baixo, nesse caso é o inverso, pois a produção ainda sai bem cara, tornando um pouco
mais difícil a disseminação do modelo.

Tatuagem

Além de produzir objetos, as impressoras 3D ainda são capazes de exercer a função
de alguns profissionais, como, por exemplo, a impressora tatuadora. A Tatoué criada a partir
da união de uma MakerBot 3D com uma agulha de tatuagem, é capaz de tatuar a pele ao
ritmo de 150 perfurações por segundo.
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CAPÍTULO 3: IMPRESSORAS 3D E SUSTENTABILIDADE
Máquinas que transformam lixo plástico em matéria-prima para impressoras 3D
O projeto promissor que arrecadou cerca de US$ 32 mil para melhorar seu sistema.
Muitas pessoas estão colocando a criatividade para funcionar e apresentando ideias de
produtos e soluções por meio de filmes na internet para testar se o público se identifica. A
partir de então, é possível doar quantias para fazer o projeto sair do papel. Esse
financiamento colaborativo chamado de crowdfunding (em inglês), é viabilizado por sites
como o americano Kickstarter ou o brasileiro Catarse. Uma dessas inovações é o "Filabot",
que conseguiu chegar à meta financeira pré-estipulada.
Trata-se de uma fabricante de filamentos de plástico para impressoras de objetos 3D.
A ideia surgiu com um estudante universitário americano, chamado Tyler McNaney, que
inventou uma máquina capaz de usar plástico reciclável, como garrafas de leite, de
detergente, PET, xampus, peças de Lego e outros resíduos provenientes do plástico, com a
finalidade de produzir filamentos para impressão 3D. O estudante e criador colocou sua ideia
no perfil do produto na página do Kickstarter.com com o intuito de arrecadar US$ 10 mil,
mas as pessoas adoraram a ideia e ele conseguiu US$ 32 mil.

Processo
O "Filabot" funciona da seguinte maneira: existe uma unidade de moagem, em que é
preciso colocar o plástico dividido em partes pequenas. Após a moagem, o plástico vai para
o interior da tremonha (outro utensílio de moagem em formato de funil) e a partir daí um
parafuso de alimentação empurra as peças para um cano, onde elas serão derretidas na
temperatura correta. Em seguida, o plástico fundido será extrudado, transformando-se
em filamento, que vai passar por rolo de colagem - é esse objeto que regula o diâmetro
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correto para a impressão. O processo é feito em uma extrusora, que é a grande inovação do
criador. Exatamente por isso, o dinheiro arrecadado será utilizado para desenvolver e
produzir mais dessas extrusoras.
Os plásticos que podem ser reciclados são os que cabem na máquina. Incluem o
PEHD, um plástico bem comum usado em tubulações de água, garrafas de suco e leite, que
é facilmente derretido; o LDPE, o ABS, o PLA, o PP usado para cadeiras, o NYLON-101 e
o PET.
Segundo o criador, o "Filabot" trará o poder real da sustentabilidade para impressão
3D, permitindo que qualquer plástico se transforme em um produto novo e com utilidade. É
uma bela alternativa para as pessoas que acumulam muitos plásticos em sua casa e não sabem
o que fazer com eles.

3.1 OLHARES SOBRE A TECNOLOGIA
A impressão de objetos plásticos ou metálicos em três dimensões é a típica tecnologia
disruptiva – uma inovação capaz de estabelecer um novo paradigma no mercado. Num
primeiro momento, é possível antever alguns impactos negativos da sua adoção, sobretudo
uma possível redução do número de empregos na indústria de bens de consumo. Mas, se
bem empregada, a nova tecnologia poderia ter vantagens importantes de um ponto de vista
ambiental:
Ela vai revolucionar a forma como consumimos – A impressão 3D permite produzir
objetos no mesmo local onde eles serão consumidos, favorecendo um modelo de faça você
mesmo e reduzindo a presença de intermediários, à semelhança do que ocorreu com a
indústria da música, que viu os CDs serem engolidos pelos downloads digitais.
Ela vai reduzir os desperdícios. As perdas de material não são zero, mas alguns
modelos de impressoras 3D efetivamente permitem diminuir o desperdício na manufatura.
Ela vai criar novas possibilidades de reciclagem. Um grupo de alunos da University
of Washington está desenvolvendo um equipamento capaz de reutilizar resíduos plásticos,
mesmo que não estejam perfeitamente limpos, na impressão de componentes de sistemas
para coleta de água pluvial e unidades de latrinas com um componente de compostagem. O
projeto está sendo liderado por Matthew Rogge, um aluno de pós-doutorado em engenharia
mecânica que trabalhou durante anos em projetos de construção de sistemas de irrigação em
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Gana, no Panamá e na Bolívia. E, no Togo, oeste da África, Kodjo Afate Gnikou inventou
um modelo de impressora 3D feita com entulho eletrônico, o que lhe garantiu um prêmio de
inovação dado pela Nasa, a agência ambiental americana (que estuda enviar esse tipo de
equipamento para o espaço, reduzindo o volume de cargas a transportar a bordo de suas
espaçonaves). O vídeo ao lado detalha este projeto impressionante.
Ela vai reduzir as importações. O barateamento da produção de protótipos e de
objetos sólidos de plástico e metal dispensará a terceirização que intensificou as importações
da Ásia e a consequente transferência de empregos. Contêineres plásticos, brinquedos,
garrafas – todos poderão ser fabricados em casa ou na gráfica 3D da esquina.
Elas facilitam a vida de cientistas e conservacionistas. A CSIRO, uma empresa de
tecnologia americana, está imprimindo marcadores de titânio para rastrear a circulação de
atuns e tubarões. A impressão de modelos de inúmeros designs pode ser feita de um dia para
o outro de modo que os marcadores possam ser entregues rapidamente aos pesquisadores
encarregados de marcas os peixes. Outro exemplo: um grupo de designers de Bahrein e da
Austrália está imprimindo recifes artificiais de arenito que sirvam de substrato para corais.
Conhecido como Reef Arabia, o grupo está depositando estas estruturas na costa do Golfo
Pérsico, onde a sobrepesca comprometeu a vida marinha. Depois de submergir mais de 3 mil
estruturas de concreto, os designers concluíram que precisavam de um modelo que pudesse
ser replicado rápido e que fosse mais próximo a uma rocha natural.
Nem todos estão convencidos das vantagens ambientais da impressão 3D – como
mostra debate recente no fórum Verde de tecnologia e sustentabilidade promovido em San
Francisco. Um exemplo das restrições à nova tecnologia é que os produtos plásticos gerados
não vêm com um código que indica como eles deveriam ser separados para reciclagem.
Ainda é cedo para ver os desdobramentos dessa tecnologia, mas sua expansão está sendo tão
rápida que muito em breve seus impactos, positivos ou não, ganharão visibilidade na grande
mídia.
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3.2 IMPRESSORA 3D E OUTRAS TECNOLOGIAS AJUDAM A REDUZIR
RESÍDUOS INDUSTRIAIS
Soluções para evitar o desperdício e reaproveitar diversos tipos de materiais foram
apresentadas no evento CNI Sustentabilidade, no Rio de Janeiro
O potencial de não geração de resíduos por novas tecnologias, como as impressoras
3D, foi apresentado na terceira edição do evento CNI Sustentabilidade, que ocorreu no Rio
de Janeiro. O encontro, cujo tema é Resíduos Sólidos: Inovações e Tendências reuniram
mais de 500 participantes, entre representantes da indústria, de universidades, do governo e
da sociedade civil para debater alternativas de implantação da Política Nacional de Resíduos
Sólidos, publicada em 2010.
No painel Tecnologia e Inovação, foram apresentadas boas práticas de empresas que
desenvolvem soluções para melhorar o desempenho ambiental dos produtos sem
comprometer requisitos como segurança, qualidade, custo, entre outros. Entre os palestrantes
do painel esteve Rodrigo Krug, presidente da Cliever Tecnologia, a primeira empresa no
Brasil a produzir impressoras 3D. Por meio da tecnologia, usuários podem criar peças com
matérias-primas, como plástico, que são derretidas e aplicadas por bicos de extrusão na
quantidade exata do objeto elaborado.
Desde 2012, quando foi inaugurada, a Cliever vendeu mais de 400 equipamentos.
Entre os clientes estão grandes empresas como a Embraer, que também participa do CNI
Sustentabilidade. De acordo com Krug, a tecnologia é promissora no Brasil, pois em apenas
dois anos o faturamento da empresa quadruplicou. “A impressora 3D é muito usada para
produzir protótipos de peças que poderão ser testadas pelas indústrias antes da fabricação
em larga escala”, destaca.
Além das tendências tecnológicas, o CNI Sustentabilidade discutiu requalificação
dos resíduos, que é quando esses materiais voltam a ser reutilizados na produção sem
qualquer processo de recuperação, como a reciclagem. Também foi discutida a valorização
energética, em que se aproveita o potencial energético de resíduos com baixos riscos e
impactos ambientais. Na Europa, a valorização energética evita a emissão anual de 30
milhões de toneladas do CO2, ao não se usar o carvão, ou de 15 milhões de toneladas de
CO2, quando substitui o uso de gás natural.
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Os debates reuniram especialistas brasileiros e estrangeiros, entre eles o norteamericano Thomas Heller, especialista em política climática e vencedor do Prêmio Nobel da
Paz de 2007, que integra o Conselho de Liderança da Rede de Soluções em Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas (ONU).

CICLO DE DEBATES – O CNI Sustentabilidade é um ciclo de debates que ocorre
anualmente. O projeto promove um diálogo permanente no setor empresarial sobre
tendências, tecnologias inovadoras, oportunidades e desafios para nortear a indústria na
busca pela competitividade aliada à sustentabilidade (objetivo central do Mapa Estratégico
da Indústria 2013-2022). A primeira edição foi realizada durante a Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), em 2012, que reuniu mais de 1.000
empresários. A segunda edição, em 2013, também no Rio, teve como tema Água:
oportunidades e desafios para o desenvolvimento do Brasil.

O Projeto
O projeto CNI Sustentabilidade é uma ação prospectiva que promove um diálogo
permanente entre o setor empresarial sobre tendências, tecnologias inovadoras,
oportunidades e desafios para nortear a indústria na busca da competitividade com
sustentabilidade.
O objetivo é dar maior dinamismo à interação eixos

competitividade,

sustentabilidade e inovação, em estreito alinhamento com o Mapa Estratégico da Indústria
2013-2022.
Essa iniciativa tem co-realização do SESI e do SENAI e deriva do processo de
mobilização do setor industrial brasileiro coordenado pela CNI durante a Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável - Rio + 20, em junho de 2012, que
resultou no Encontro da Indústria para Sustentabilidade, quando mais de 1000
representantes da indústria brasileira estiveram reunidos.
Ao longo das edições, serão abordados temas de relevância para a indústria,
considerando a relação intrínseca da sustentabilidade em suas três dimensões (econômica,
social e ambiental) com inovação e competitividade. Recursos hídricos, resíduos, clima,
energia, biodiversidade, florestas, saúde e segurança no trabalho, educação para a
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sustentabilidade e outros temas serão alvo de debates e análises comparativas entre países e
setores industriais. Especialistas (nacionais e internacionais) serão convidados para debater
políticas públicas, gestão corporativa e projeções para o futuro da economia mundial.

3.3 IMPRESSORAS 3D: UMA OLHADA NO FUTURO

As perspectivas e possibilidades práticas, o impacto econômico potencial que a
impressão 3D pode ter nas manufaturas, donos de empresas, consumidores e na economia
mundial são coisas muito interessantes de se pensar. As impressoras 3D já estão ajudando a
salvar vidas de crianças. Empresas que receberam investimentos da NASA para continuar o
trabalho em um “sintetizador universal de alimentos”. Seus criadores esperam que um dia
isso possa ajudar no fim da fome.
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Impressoras 3D imprimem chocolate
Com os avanços na tecnologia de impressão 3D sendo feitos a cada dia e as predições
que o custo de se possuir uma impressora 3D vai se tornar mais viável para os consumidores,
parece que essa inovação tecnológica veio para ficar.
Usando o SurveyMonkey Audience, um produtos que ajudam a encontrar uma painel
de respondentes específico, foi feita a pesquisa com mais de 300 americanos para saber o
que eles pensam. O intuito da pesquisa é descobrir os quão familiarizados eles estão com a
tecnologia de impressão 3D, se eles pretendem possuir um equipamento desses no futuro e
se eles acreditam nessa moda. A impressora 3D pode mesmo mudar o mundo?
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Claramente, há bastante espaço para que os fabricantes de impressoras 3D
disseminem seus produtos. Menos de 1% dos respondentes disseram ter ouvido falar de
impressoras 3D, enquanto quase metade das pessoas declarou nunca ter ouvido falar nisso
(47%).
Pela primeira vez, as impressoras 3D estão plenamente disponíveis para os
consumidores. Nos EUA, o modelo Cube está disponível por cerca de US$ 1.300. No Brasil,
a rede varejista Saraiva anunciou recentemente a disponibilidade da Cube por pouco mais
de R$ 6.500.
Mas e o preço? Até que as pessoas se tornem mais acostumadas com aquilo que as
impressoras 3D podem criar, o alto custo pode ser um obstáculo. Mas se o preço fosse
significativamente menor? Como isso afetaria as decisões das pessoas sobre comprar ou
não?
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Bem, mais da metade das pessoas não seria afetada por isso, com 61% dizendo que
estariam “pouco” ou “nem um pouco” tentadas a comprar uma impressora se o preço fosse
mais baixo. Apenas 10% disseram que fariam isso.
Com as armas produzidas através de uma impressora 3D chegando às manchetes,
alguns podem se preocupar que isso possa ser o início de um mundo no qual qualquer um
com acesso a uma impressora 3D pode facilmente criar armas de qualquer tipo. Mas é isso
que mais interessa aos americanos?
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As autoridades podem respirar aliviadas quanto a isso. A maioria das pessoas não
está interessada na ideia de produzir suas próprias armas. Eles preferem produzir utensílios
de cozinha, objetos para iluminação e pequenas peças de decoração e utilidade para suas
casas, mais do que qualquer outra coisa (22%), com itens como brinquedos e instrumentos
musicais chegando em segundo com 18%.
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Dessa forma, a impressão 3D não é apenas para especialistas industriais, hobbystas
e geeks destinados a produzir suas próprias Hoverbords ou algo que se tornará um item do
cotidiano, como sua HP que imprime no bom e velho papel?

A pesquisa diz – elas estão aí para ficar. Mais de metade dos respondentes acham
que eles provavelmente ouvirão cada vez mais sobre impressoras 3D e tecnologias de
impressão 3D. É duro lembrar agora como celulares não eram a regra quando eles não eram
algo tão central em nossas vidas como hoje. Podemos dizer o mesmo das impressoras 3D
num futuro não tão distante. Estamos ansiosos para descobrir!
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CONCLUSÃO
O estudo das Impressoras 3 D a principio pode nos trazer a sensação de que é apenas
uma tecnologia que pode entrar em concorrência coma as principais formas de produção
industrial da atualidade, que é a de modelagem e a de cortes(torno de CNC), no entanto, o
discorrer desta pesquisa percebemos que o campo é bem mais vasto do que imaginamos. No
Curto prazo podendo visualizar sua extensão em campos sociais que é o caso produtos e
objetos de uso em larga escala muitas vezes de difícil acesso a população carente, para a
saúde podemos citar o uso de próteses medicas, na educação de forma mais dinâmica de se
ensinar, estimulando a criatividade, sustentabilidade.
No entanto o quesito de segurança publica, mostra um alerta para as impressoras,
pois uma arma fogo a base de plástico e indetectável por sensores, pode ser uma porta para
o terror, principalmente em grandes centros urbanos. Leis já estão sendo formuladas para
combater uma possível catástrofe civil, mas esta ainda é uma ideia recente e não podemos
saber qual será o impacto ao longo dos próximos anos, principalmente quando o acesso a
tecnologia for a larga escala.
A longo prazo podemos imaginar, que as impressoras poderão revolucionar a forma
de fazer comercio, talvez a venda de produtos convencionais daria lugar ao comercio de
códigos e projetos, e cada pessoa produziria seu próprio produto. De forma sustentável, a
reciclagem de matéria prima, será um ponto chave.
Assim estas são apenas especulações, pois o campo esta todo aberto para o futuro, ao
ponto de mais de 50% da população nunca ter ouvido falar, percebemos que o trabalho será
árduo. Logo o importante é que podemos esperar grandes surpresas, para essa nova forma
de criar.
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INTRODUÇÃO
No início do século XIX se iniciou um processo de mudança que se instalou por
toda a Europa, que alterou diversos tipos de relações que se tinha antes, a Revolução
Industrial.
A Revolução Industrial foi o que marcou a transição do trabalho artesanal, onde o
produtor produzia apenas aquilo que era consumido e dominava todo o processo
produtivo, para o trabalho assalariado e com uso massivo das máquinas. Com o intuito de
lucrar o máximo possível, os empresários exploravam os trabalhadores, e esses muitas
vezes eram obrigados a trabalhar até 15 horas por dia, sendo remunerados por um baixo
salário. Até mesmo crianças e mulheres foram obrigados a entrar no processo produtivo,
para realizar até mesmo a função mais simples, para garantir sustento para as famílias.
Nesse período o homem não tinha preocupação com o meio ambiente e não
adequou o processo produtivo para que ele se tornasse menos nocivo, portanto esse foi
um período onde se era emitido gases poluentes demasiadamente, sem olhar para o futuro.
Mais tarde movimentos ambientalistas começaram a ganhar destaque em todo o mundo e
essa questão de preocupação e preservação com o meio ambiente começou a se
popularizar e ganhar maior destaque no mundo.
Mas todo o descuido no início foi capaz de causar impactos que nós viemos a
começar a sentir mais tarde e que interfere e prejudica a vida hoje em dia de forma
expressiva. Mudanças climáticas foram responsáveis por diversas crises ambientais, e a
que viemos destacar e estudar com maiores detalhes são as crises hídricas.
Além da responsabilidade sobre os impactos negativos causados à natureza, o
homem agora tem a responsabilidade de gerir a questão da água de maneira consciente,
sendo que ela é um bem indispensável para diversas esferas da vida humana e já se mostra
em escassez para atender a necessidade em todas suas instâncias.
Dessa forma precisamos valorizar cada vez mais a preservação do meio ambiente
e fazer o uso consciente de nossos recursos naturais, pois sem eles somos afetados de
forma direta e ficamos limitados em diversas questões. Além do fato da escassez trazer
uma disputa entre as nações, e isso pode ser ainda mais prejudicial para várias relações
diplomáticas e para desenvolver certas regiões.
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CAPÍTULO 1: UM POUCO DE HISTÓRIA
Não é de hoje que o mundo vem sofrendo mudanças climáticas, estudiosos dizem
que esse processo acontece há mais de 65 milhões de anos, quando asteroides atingiram
a terra e causaram uma mudança brusca, uma das possíveis explicações para a extinção
do dinossauro. Só que esse processo vem se tornando cada vez mais perceptível as
pessoas, porque ele está afetando de maneira mais contundente as novas gerações.
Estudos feitos por profissionais da área de geologia e astrofísica já mostraram que
a atividade solar cíclica gera períodos de aquecimento (são acompanhados de maior
concentração de gás carbônico), mas essas mudanças negativas também são agravadas
por causa da ação do homem, pela liberação de gases fósseis, degradação ambiental e
outros motivos.
A Terra sempre passou por períodos de aquecimento e resfriamento, ciclos
naturais, só que desde o início da atividade industrial, Revolução Industrial (1750), é
possível observar que a temperatura tem se elevado de forma significativa. O principal
motivo, destacado por diversos estudos, pela mudança climática nos últimos 100 anos se
dá pela ação humana, e não pela variabilidade de longo prazo do clima. E se concluiu que
o aumento da temperatura se deve ao aumento de gases de efeito estufa na atmosfera por
meio da atividade humana.
Com o mundo globalizado e todas as nações avistando a necessidade de se
desenvolverem nos aspectos políticos, econômicos e sociais, elas vêm ultrapassando a
barreira do limite e estão causando sérios danos e contribuindo para o aceleramento dos
impactos negativos sobre a terra.
As consequências mais notáveis desse aumento de temperatura já podem ser
observadas, como por exemplo, o aumento do nível do mar através do derretimento das
geleiras; aumento das temperaturas, principalmente nas grandes cidades, por conta da
urbanização; e casos mais extremos, como, onda de calor, onda de frio, secas, enchentes,
furacões e ciclones. E para todos os efeitos citados anteriormente temos casos recentes
desses desastres.
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1 .1 BREVE HISTÓRICO

O ponto de partida nessa mudança de comportamento das nações começou com a
Revolução Industrial, pois ela gerou grande mudança nos padrões de produção, nas
relações sociais, da economia e fez com que o capitalismo se tornasse cada vez mais
absoluto, causando sérios danos ao meio ambiente. Esse processo fez com que mais
pessoas se mudassem para as grandes cidades, e a urbanização se fez prejudicial, pois
aumentou a poluição do solo, ar e água; impermeabilizou o solo.
Com o capitalismo em destaque no mundo, as mudanças climáticas tomaram outra
proporção, elas passaram de escala local para escala global. Antes da Segunda Guerra
Mundial (1939 – 1945) as políticas adotadas pelos governos eram direcionadas ao curto
prazo, o que levou a falta de controle e o risco não era algo a ser observado. Após a
Segunda Guerra Mundial os países tiveram que mudar essa postura e adotar políticas de
longo prazo, visando a reestruturação dos desastres feitos no período anterior.
Muito tempo se passou sem que houvesse preocupação das autoridades em relação
às atividades predatórias nocivas ao meio ambiente e suas prováveis consequências. Mas
a partir da década de 70 houve um crescimento dos movimentos ambientalistas, e mais
tarde a questão da preservação e preocupação com o meio ambiente e ecossistema ganhou
maior destaque.
No final do século XIX, 1861, começaram as primeiras observações
meteorológicas e desde lá a década de 90 se mostrou o mais quente. Essa tendência
continua até os dias de hoje, e o que tem ajudado a diagnosticar e prever possíveis
alterações, são os relatórios elaborados pelo IPCC.
Em 1997, quando elaborado o Protocolo de Kyoto, o antigo conceito de mudança
climática foi alterado, e ficou definido como mudança causada exclusivamente pela
atividade humana, e que geraria impactos na atmosfera em escala global.
As discussões ao redor do tema vêm ganhando notoriedade e ganhando
importância global, graças aos recentes desastres causados pelo aquecimento da
temperatura. Todos sabem dos riscos e danos que podem vir a ter, e que as políticas a
serem adotadas devem ser de longo prazo, mas um problema identificado por muitos é
que as pessoas não estão dispostas a mudar profundamente suas rotinas, costumes e
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hábitos em prol da mudança, isso só acontecerá quando os problemas forem sentidos no
dia a dia, porém será tarde demais para se tomar qualquer providência.
O ser humano e suas atitudes foram e são os grandes responsáveis pelos impactos
ambientais e eles, como coletivo, são os responsáveis por reverter essa situação. Três
atitudes são essências para reverter esse quadro, o primeiro já dado foi o da inclusão da
questão ambiental na agenda política, os outros dois são a necessidade da
institucionalização das políticas e a ação diária dos cidadãos.
Os órgãos internacionais entraram em ação, inicialmente para limitar a emissão
de gases do efeito estufa em escala global na Eco-92, em seguida ocorreu a reunião
conhecida como Protocolo de Kyoto em 1997 e em 2007 em Bali na Indonésia.
Os países ricos e industrializados são os grandes responsáveis para assumir a
liderança na redução das emissões; por uma economia com baixo carbono; na elaboração
de reformas sociais e incentivar o desenvolvimento dos países pobres, para que o nível
político, social e econômico seja próximo do mundial e que desde sempre tenham noção
de desenvolvimento sustentável.
Os governos tem importância fundamental para desenvolver políticas e
alternativas para o desenvolvimento sustentável, pois controlam muitos poderes políticos.
Ele, estado, tem que manter no topo de sua agenda questões ambientais e ser o grande
intermediário na discussão e execução do tema. Deve incentivar empresas de todos os
setores e cidadãos a adotarem estratégias com fim de preservar o meio ambiente, executar
as políticas de curto e longo prazo, promover convergência entre política e economia,
entre outros deveres.
O autor Giddens defende a ideia dos governos, por não ficar muito tempo no poder
e ir se alternando ao longo dos anos, investir em energia renovável para combater as
mudanças climáticas. Isso porque os países industrializados são os grandes responsáveis
pela grande emissão de gases poluentes devido as suas necessidades de energia e estão
causando a exaustão dos recursos energéticos.
A atual sociedade em que vivemos é denominada “sociedade do crescimento”, e
não é considerada sustentável, pois presenciamos nela diversos problemas, como por
exemplo: corrida pela água, petróleo, extinção de espécies, e outros. Tudo isso fez nascer
à ideia de que é necessário que a sociedade mude e se transforme para a “sociedade do
decrescimento”, que seria uma sociedade cujo crescimento se daria de forma sustentável,
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respeitando o meio ambiente e seus limites, com o propósito de reduzir impactos
ecológicos e preservar a caça aos recursos naturais. Nesse processo de mudança de perfil
da sociedade, de uma sociedade do crescimento para sociedade do decrescimento, é
necessário reavaliar, reestruturar, redistribuir, reduzir, reutilizar e reciclar, são os famosos
seis R.

1.2 EMISSÃO DE GASES
A emissão de gases é um dos pilares para a mudança climática, e ele é decorrente
tanto de processos naturais como das atividades humanas. E através de estudos, se
observou que desde 1790 houve maior concentração desses gases na atmosfera. Dentre
os gases de efeito mais danoso para o meio ambiente estão o gás carbônico (CO2), o
metano (CH4) e o óxido nitroso (N2O).

1.2.1 Aumento da emissão de gás carbônico
A emissão de gás carbônico ocorre por diversos motivos, por parte da ação
humano é pela queima (proposital ou acidental) de produtos orgânicos, como o carvão,
madeira e combustíveis fósseis. Portanto pode ocorrer em qualquer atividade, tanto no
dia a dia, uso do automóvel, queima de lenha para churrasco; como na atividade
produtiva, uma atividade que libera quantidades consideráveis de CO2 é a atividade
agrícola.
Mas o maior índice de CO2 nos países de clima temperado ocorre graças a grande
oxidação de combustíveis fósseis e nas regiões tropicais a maior fonte de CO2 são as
queimadas, um exemplo é o Brasil que libera grande quantidade de CO2 por causa da
Floresta Amazônica.
O CO2 atua de forma onde ele se acumula na camada de efeito estufa causando
espessamentos nela, e isso é o fator prejudicial, pois essa camada é necessária para manter
a terra aquecida, porém com os espessamentos se reduz o escape de calor para o espaço,
o que aumenta a temperatura. Com isso temos um ciclo vicioso, aumenta temperatura,
demanda maior transpirativa da atmosfera e menos água disponível.
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1.2.2 Aumento da emissão de metano
A emissão do metano provém por diversos fatores, ele é liberado durante o
processo de decomposição de celulose em condições anaeróbicas, como áreas inundadas
onde se tenha vegetação ou resíduos/materiais orgânicos. A degradação da celulose
desses materiais orgânicos libera o metano.
O metano também é liberado quando materiais orgânicos são digeridos por
animais e a produção vai depender da quantidade ingerida.
Estudos apontam pra outro fator responsável pela emissão do metano, que é no
processo de respiração por parte das plantas, e o nível de metano cresce junto com o
aumento da temperatura. A Floresta Amazônica é a grande responsável nesse tipo de
emissão, emitindo 20% do metano mundial.
Porém esse fato não é justificativa para derrubar a mata, pois essa emissão era
neutralizada, o metano era reciclado naturalmente. Mas com o aumento das queimadas e
compactação do solo, esse metano começa a ser prejudicial para o meio ambiente.

1.2.3 Aumento nas emissões de óxido nitroso
O óxido nitroso é liberado por todos os tecidos vegetais, principalmente pelas
leguminosas. A liberação desse gás será maior de acordo com o grau de compactação do
solo, da drenagem e da quantidade de chuvas.

1.3 EL NIÑO E LA NIÑA
Os fenômenos El Niño e El Niña se caracterizam pelo aquecimento e/ou
esfriamento das águas do Oceano Pacífico Central e Leste. As mudanças de temperatura
das águas do Pacífico interferem diretamente nos ventos da região do Pacífico, e isso
provoca alterações nas condições climáticas em diversas regiões, pela grande quantidade
de energia envolvida no processo.
El Niño é um fenômeno atmosférico-oceânico caracterizado por um aquecimento
anormal das águas superficiais no oceano Pacífico Tropical, e que pode afetar o clima
regional e global, mudando os padrões de vento a nível mundial, e afetando assim, os
regimes de chuva em regiões tropicais e de latitudes médias.
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La Niña representa um fenômeno oceânico-atmosférico com características
opostas ao EL Niño, e que se caracteriza por um esfriamento anormal nas águas
superficiais do Oceano Pacífico Tropical. Alguns dos impactos de La Niña tendem a ser
opostos aos de El Niño, mas nem sempre uma região afetada pelo El Niño apresenta
impactos significativos no tempo e clima devido à La Niña.

1.4 PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL
Até o final do século XIX não existem indícios de preocupação com a degradação
ambiental, pois a mutação do habitat era pequena, sendo produto apenas das atividades
agrícolas, de forma que a água, o solo e a vegetação eram os pontos mais afetados. O
homem só passou a sentir as consequências da destruição ambiental a partir da Revolução
Industrial, fase em que surgiu um pequeno interesse pela questão ecológica mas que ficou
por muito tempo reduzido às elites dos países dominantes.
A preocupação pelo meio ambiente se consolidou em meados da década de 60,
período marcado pela “revolução ambiental” nos Estados Unidos e pela emergência de
valores pós-materialistas. Nesse momento, ao invés do consumo exacerbado, o setor mais
educado da população começou a exigir qualidade de vida, optando somente pela
satisfação das necessidades materiais básicas.
Na década de 70 essa preocupação expande-se para o Canadá, Europa Ocidental,
Japão, Nova Zelândia, Austrália. Na década de 80 verificamos a mobilização da América
Latina, Europa Oriental, União Soviética e sul e leste da Ásia. Nesta fase, surgem as
organizações governamentais; grupos comunitários; grupos e instituições científicas que
pesquisam os problemas ambientais e que se voltaram para a temática principalmente
após a Conferência de 1992 no Rio de Janeiro; um setor de administradores e gerentes
que implementam um paradigma de gestão dos processos produtivos baseado na
eficiência, no uso dos materiais, na conservação da energia, redução da poluição e no
controle total de qualidade; um mercado consumidor verde que demanda, entre outras
coisas, alimentos de uma agricultura orgânica , automóveis e eletrodomésticos de alta
eficiência energética, papel reciclado, recipientes reutilizáveis, produtos que tenham sido
produzidos usando tecnologias limpas e a partir de matérias primas produzidas de modo
sustentável; agências e tratados internacionais encarregados de equacionar os problemas
ambientais. Esses setores passaram a formar o movimento ambientalista global e se
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encarregaram de disseminar os novos valores em seus respectivos meios. A
movimentação e ações do movimento ambiental acabaram dando margem ao chamado
socioambientalismo, formado não só pelos vários setores citados, mas também por outros
movimentos sociais que relacionaram seus objetivos às questões ambientais.

1.4.1 Movimentos Ambientais
Em meados do século XX, em alguns países do mundo, ocorreram revoluções que
ofereceram novas maneiras de agir, pensar e sentir. Neste contexto surgiu o movimento
ambiental que, caracterizando–se como um forte movimento de contracultura, protestou
contra conceitos da época como tabus culturais e morais, além de estabelecer fortes
críticas às instituições da sociedade.
O ambientalismo foi abordado como movimento social principalmente na Europa
Ocidental por autores neomarxistas ou radicais ecologistas. Esse movimento ansiava pela
redução da população humana na Terra, pois somente assim poderíamos nos desenvolver
e respeitar a natureza. As políticas deveriam ser totalmente repensadas, bem como a
crença em um padrão de vida cada vez mais elevado dado pelo consumo e acumulação
de lucro. Dessa forma, os ecologistas radicais acabaram por criar uma forte ligação entre
ação ambiental e revolução cultural envolvendo com as questões ecológicas, o
espiritualismo, o feminismo, táticas de guerrilha, entre outros.
A partir daí, surgiram tantos discursos envolvendo a questão ecológica que se
tornou impossível enquadra-los dentro de um só movimento, originando um movimento
social descentralizado e multiforme. Justamente por existirem inúmeras divergências
entre os grupos ambientalistas existem também, entre eles, graves conflitos, porém as
desavenças concentram-se nas definições de táticas, prioridades e tipo de linguagem e
não na ideia básica que seria associar a defesa de ambientes a novos valores humanos.
Os movimentos ambientalistas mais desenvolvidos do mundo se encontram na
Alemanha e na América do Norte, sendo que possuem muitas diferenças entre si e por
isso se agrupam de diversas formas no que diz respeito às suas identidades, adversários e
objetivos O “Grupo dos dez”, nos EUA, se encaixa no tipo de grupos que visam a
preservação da natureza mediante o sistema institucional.
O “Greenpeace” é a maior organização ambiental do mundo e procura agir sem
violência utilizando a mídia para popularizar suas causas. Foi fundada em Vancouver em
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1971, tendo sua sede transferida para Amsterdã. O movimento ganhou um caráter
transnacional possuindo membros em todo o planeta. Atuam entre a ciência, a formação
de redes globais, a tecnologia da comunicação e a solidariedade entre as gerações.
Atualmente o movimento social reconhece que o tema ambiental cresceu em importância
nas políticas públicas e no cenário da democratização do país.

1.4.2 No Brail
O movimento surge na década de 1970, época da ditadura militar que massacrou
diversos movimentos como o sindical e o estudantil. Nossa economia que era latifundiária
abriu as portas do país para o capital estrangeiro e, deixou de lado as considerações com
as questões sociais e ambientais. As elites dominantes não tinham por tradição respeito,
pela natureza e pelos que trabalhavam em prol dela. Quanto ao latifúndio, bastava o
desmatamento e a ampliação da área cultivada para se obter o aumento da produção e isto
nos levou a um costume de pouca preocupação pela conservação dos recursos naturais.
Em 1972 ocorreu a primeira grande Conferência Ambiental, em Estocolmo, na
Suécia. No evento, o Brasil liderou com a China a aliança dos países periféricos contrários
a reconhecer a importância dos movimentos ambientais. Justamente por ainda não ter
despertado a consciência ambiental, nesta década, o Brasil foi um dos principais
receptores de indústrias poluentes transferidas do Norte em função da pressão das
populações e dos movimentos ambientais que havia nesses países.
Devido ao modelo econômico insustentável e à transição política pela qual o
Brasil passava, a ditadura foi obrigada a ceder, recomeçando um novo período de
democracia. Entramos assim nos anos 80 ou “década perdida”, marcada por profunda
divisão no meio da burguesia nacional, pela falta de um projeto para o país e uma intensa
luta social pela democratização e pela inclusão social e trabalhista.
A conscientização da população sobre as questões ambientais, assim como nos
países do norte, transformou o ambientalismo na segunda metade da década de 80, em
um movimento em diversos setores e complexo.
Este também foi um período de transformações na legislação ambiental brasileira,
havendo grandes avanços no que diz respeito à descentralização de poder e conciliação
do desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente.
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Na década de 90 ocorreu a Conferência Eco 92, no Estado do Rio de Janeiro. O
processo de organização do evento começou a afetar os diversos setores do
ambientalismo, estendendo-se para vários outros setores da sociedade. Na medida em que
a pauta ambiental foi sendo incorporada pelos demais setores, a pauta social foi também
absorvida pelo ambientalismo. Deixou-se de entender o ambientalismo como uma
preocupação somente referida aos ecossistemas naturais, diferentemente do ano de 1992,
quando a incorporação da pauta social ainda estava em curso.

13

CAPÍTULO 2: CRISE HÍDRICA
A água é um recurso natural finito essencial à geração e sustentação da vida, uso
e consumo, e produção de energia, mercadorias e bens. Crise Hídrica é caracterizada pela
escassez de água, por algum motivo, e esses podem ser os mais variados possíveis. Não
é de hoje que muitos países vêm vivendo situações de crise hídrica, esse é um fato
recorrente na história do mundo e se repete com certa periodicidade. Vamos observar
mais atentamente para o século XXI, a fim de esclarecer e entender os motivos pelos
quais estamos enfrentando esse tipo de tensão.

2.1 SÉCULO XXI
Segundo alguns especialistas, a crise hídrica no século XXI é muito mais de
gerenciamento do que uma crise real de escassez, por outro lado, outros especialistas
dizem que é uma crise relacionada a problemas ambientais agravados por problemas
sociais e econômicos, enquanto outros dizem que é uma crise que decorre de problemas
de disponibilidade e aumento da demanda por água.
Mas podemos apontar as principais causas para a crise da água no século XXI, e
elas são:


Intensa urbanização, o que aumenta a demanda pela água, o que amplia a descarga
de recursos hídricos contaminados e com maior demanda de água para
abastecimento.



Estresse e escassez de água por alteração na disponibilidade e aumento da
demanda.



Infra-estrutura pobre e em estado crítico, o que causa perda de até 30% na rede
após tratamento da água.



Problemas relacionados à mudanças globais.



Problemas na falta de articulação e governança dos recursos hídricos.
Esses problemas são em escala mundial, não se restringem a serem problemas

regionais de apenas algumas localidades. E esses problemas acabam contribuindo para o
aumento das fontes de contaminação; alteração das fontes de recursos hídricos; aumento
da vulnerabilidade da população, por conta da contaminação e dificuldade ao acesso à
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água de boa qualidade; e interferências na saúde humana e pública, deterioração da
qualidade de vida e do desenvolvimento social e econômico.
Naturalmente há uma distribuição desigual das reservas hídricas. Apesar de existir
um volume de água doce muitas vezes superior ao projetado como demanda até 2050, em
uma sociedade fortemente industrializada, este recurso está fortemente distribuído de
forma errônea e desigual.

2.2 CRISES HÍDRICAS NO MUNDO

Assim como o algumas localidades do território brasileiro, Califórnia nos Estados
Unidos da América e algumas regiões da China, também estão vivendo um grande
período de seca nesses últimos anos, 2014 2015. Esse mesmo fenômeno já tinha ocorrido
nas mesmas localidades em 1953, o que trouxe mudanças profundas a esses países e
outros que passaram por experiências similares.

2.2.1 Brasil 1953
Em 1953 a falta de chuvas e os poucos recursos que se tinham na época foram os
grandes responsáveis por uma grande seca, que afetou diversas localidades, mas de forma
mais expressiva o Nordeste brasileiro.
Esse acontecimento fez com que aumentasse consideravelmente o fluxo
migratório do Nordeste em direção ao Sul do país, principalmente para São Paulo, Rio de
Janeiro e o Oeste do Paraná. Nunca se tinha visto um fluxo tão grande de pessoas rumo
ao Sul do país, em busca de melhores condições de vida e mais oportunidades.
Nessa época também, devido a seca que o país vinha enfrentando, as plantações
de café foram ameaçadas, o que significa perda de dinheiro, pois até então o café era
principal produto de exportação brasileiro.
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2.2.2 China
No período que se iniciou em 1949, a China estava sofrendo grandes mudanças,
com um plano de mudança de governo e empenhada em acelerar seu crescimento
industrial e também na agricultura. Com a seca em 1953, muitas pessoas foram afetadas,
e principalmente as iniciativas que a China tinha em relação a agricultura.

Atualmente, a China também vem enfrentando sérios problemas relacionados a
crise de água, a maior prova é o lago Poyang, maior de água doce da China, que perdeu
quase 90% de seu volume, por causa da seca. Grande parte do leito do lago é, atualmente,
uma planície de barro, uma situação crítica para as pessoas que moram em seu entorno e
dependem dele para sobreviver.
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A seca afeta uma bacia na qual vivem 500 milhões de pessoas, quase um terço da
população chinesa, e a situação é dramática nas províncias do rio, onde as chuvas, este
ano, foram entre 40% e 50% menores que o normal.
Segundo a imprensa local, o lago tem atualmente 87% menos do volume habitual.
O segundo maior lago do país, o Dongting, está parcialmente seco também, e sua área
atual é metade da superfície habitual.

2.2.3 Califórnia
Em 1953, a Califórnia sofreu uma crise pela falta de chuva, onde no período
choveu apenas 100 mm de água, média muito abaixo do normal para o mesmo período,
que gira em torno dos 400 mm de água. Essa falta de chuva afetou a população e a
produção agrícola da região.

Não é nenhuma surpresa que os níveis de água dos reservatórios da Califórnia
continuam a cair, mas é impressionante o quanto eles caíram. O segundo maior
reservatório do estado, Lago Oroville, depois do Lago Shasta, é visto quase seco. Como
a grave seca na Califórnia continua pelo terceiro ano seguido, os níveis de água em lagos
e reservatórios do Estado estão atingindo mínimos históricos.
Outro lago, o Folson Lake, perdeu 80% da sua capacidade de água em 2 anos e
meio. Em 2011 a barragem estava quase completa, com capacidade de 97% e hoje em dia
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ela está em 17%. O nível está tão baixo que os restos de um sítio arqueológico estão
visíveis pela primeira vez em vários anos.
As agências de água que dependem do Folson Lake estão se preparando para
condições de seca contínua e baixos níveis. Eles estão forçando os consumidores a reduzir
o consumo, alguns em até 25%.

2.3 CASO BRASILEIRO RECENTE
A falta de chuvas tem conduzido o Brasil e, em particular, a região Sudeste, a uma
situação difícil. A crise hídrica que estamos vivendo neste final de período úmido 2014/15
é inédita e traz sérias consequências econômicas e sociais. Em vários campos, como na
geração de energia elétrica, no abastecimento das cidades, e na agricultura, vivem-se
muitas dificuldades decorrentes da falta de chuvas.

2.3.1 Causas
É difícil concluir que a falta de investimento foi a principal causa da deficiência
atual no fornecimento de água. De fato, a média de chuvas no sistema Cantareira (desde
2003) entre janeiro e julho é de 933mm. Em 2013, o volume foi de 762 mm e, em 2014,
de apenas 533mm.
Desse modo, em dois anos, a pluviosidade total nesses períodos foi de 1.295 mm,
quando o esperado seriam 1.866mm. O déficit em relação à média foi de 30,7% em um
período relativamente longo de dois anos. Os meses de dezembro são aqueles em que há
menor nível de água nas represas do sistema, em razão da sazonalidade do regime de
chuvas. Os volumes de dezembro para os anos de 2009 a 2013 foram os seguintes: 92,5%;
72,5%; 69,0%; 47,6%; 30,3% e, finalmente, 18%. O índice de dezembro de 2012, de
47,6% não parece baixo à vista de ser exatamente o menor valor esperado sazonalmente.
Apenas em 2013 e 2014 os níveis ficaram em 30% ou abaixo, o que é consistente com os
dois anos extremamente secos.
De fato, consideram-se que a situação em São Paulo corresponde à pior seca dos
últimos 84 anos. O investimento em barragens se justifica porque há incerteza quanto ao
regime de chuvas. Se as chuvas fossem um processo contínuo, não se justificaria construir
represas e toda a demanda de água deveria ser atendida a fio d'água. Represas se

18
justificam exatamente para acumularem água nos períodos de maior pluviosidade e para
transferirem esse estoque ao longo do tempo, suprindo a demanda em períodos de menor
chuva.
Nas últimas décadas, inclusive, a construção de represas tem sofrido enorme
resistência de movimentos ambientalistas. Os custos de represas não são apenas os gastos
de construção, o alagamento provocado impede a utilização das áreas alagadas. Assim,
investimentos ilimitados em represas para evitar a qualquer custo a escassez em períodos
de seca extrema podem não ser a melhor opção. Do ponto de vista estritamente
econômico, a melhor forma de lidar com escassez pontual e decorrente de eventos
extremos é racionar a demanda. Esse custo temporário tende a ser menor do que o custo
de manter uma elevada capacidade ociosa durante todo o tempo. À vista dos dados, a
atual deficiência guarda maior relação com a incapacidade institucional dos governos em
lidar com déficits temporários e excepcionais de água – por exemplo, por meio de
medidas de racionamento – do que com uma alegada falta de investimentos.

2.3.2 Agricultura
Segundo dados da Agência Nacional de Águas (ANA), em 2010, a proporção da
vazão retirada no país foi de 54% irrigação; 22% abastecimento humano urbano; 17%
industrial; 6% consumo animal e 1% abastecimento humano rural. Para a vazão
consumida, observou-se distribuição de 72% irrigação; 11% consumo animal; 9%
abastecimento humano urbano; 7% industrial e 1% abastecimento humano rural.
A parcela de contribuição da agropecuária para a crise hídrica pode ser
identificada em algumas técnicas de irrigação pouco eficientes que demandam água em
excesso. De acordo com o Censo Agropecuário de 2006, o Sudeste apresenta a maior área
irrigada do Brasil (35,6% do total), o uso intensivo das técnicas mencionadas pode
agravar a crise hídrica brasileira, já que a estiagem dos primeiros meses de 2015 foi mais
severa nessa região. De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação
e Agricultura, aproximadamente metade da água usada na agricultura brasileira é
desperdiçada.
A falta de controle na quantidade de água usada em lavouras e o seu uso
desproporcional no processamento dos produtos são as principais causas desse
desperdício, cujos impactos podem ser constatados no ecossistema, uma vez que a

19
irrigação excessiva retira parte considerável do volume hídrico disponível nos lençóis
freáticos e nos cursos fluviais do país.
Além do método de irrigação correta, que é o principal e mais urgente de rever,
outras atitudes podem ser tomadas a fim de diminuir esse desperdício e ainda assim
continuar com a produção agrícola brasileira em alta, como por exemplo o
desenvolvimento de sementes adaptadas ao período de estiagem prolongados, e isso já
vem sendo desenvolvido pelo Embrapa. Outra coisa a se fazer é recuperar a estrutura
física e biológica do solo dessas regiões, através do método da adubação verde, que
permite a cobertura do solo em períodos ociosos, o desenvolvimento mais profundo das
raízes e declínio do nível de evaporação do solo.

3.3.3 Soluções de Curto Prazo
Para esse tipo de situação, existem diversas soluções que são passíveis de
implementação em um curto prazo, para aumentar a oferta de água como para diminuir a
demanda.
Pelo lado da oferta, podemos recorrer as seguintes alternativas:


Redução de perda nos sistemas de abastecimento de água



Aproveitamento da água da chuva



Utilização de água de reuso



Busca por novas fontes de abastecimento de água (superficiais ou subterrâneas)



Integração de bacias hidrográficas e despoluição de rios, lagos, entre outros.

Já pelo lado da demanda, algumas alternativas viáveis são:


Descontos para redução de consumo



Tarifa para aumento de consumo



Aumento do preço da tarifa da água



Rodízio



Campanhas educativas



Substituição dos utensílios por outros que gastam menos água
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3.3.4 Soluções
Segundo alguns estudos são dito que o desperdício de água tratada pelas
tubulações, graças à falta de infraestrutura é de 37%, um número muito alto. A maior
parte desse desperdício foi subterrâneo, o que dificulta a sua identificação e o processo
de reparo é sofisticado e caro. Essa porcentagem de água desperdiçada é capaz de garantir
água para uma fatia considerável da população. Então, de primeira instância é necessário
fazer adequações e reparos na tubulação para evitar e reduzir o desperdício de água já
tratada.
As águas da chuva podem ser armazenadas e utilizadas pelos usuários para fins
menos nobres, que não sejam destinados para higiene pessoal e consumo humano. Os
benefícios do aproveitamento de água de chuva são redução no consumo de água potável,
redução da conta de água e redução do volume de água direcionado ao sistema de
drenagem urbana.
Sua implantação pode se dar de diversas maneiras, o custo de adaptação das
edificações já existentes é mais custoso do que construir edificações com essa finalidade
do zero. O preço da água e a tarifa cobrada pelas empresas de saneamento vão interferir
no incentivo do consumidor a fazer essas instalações. Portanto tudo tem que andar em
conjunto e tomar as medidas certas para incentivar essas instalações.
O reuso é a utilização da água que já foi utilizada, uma ou mais vezes, por alguma
atividade humana. Para se tornar água de reuso, a água residuária deve passar por um
processo, onde ela se enquadre dentro dos padrões estabelecidos para poder ser utilizada
novamente. Os benefícios diretos são a redução do consumo de água potável e a redução
do lançamento de efluentes pelo prestador do serviço. Benefícios indiretos são a redução
no custo da conta de água, redução da pressão de demanda sobre os mananciais e melhoria
da qualidade da água nos pontos de lançamento.
Outros países utilizam muito esse recurso (reuso da água), os principais são
Estados Unidos, China, Japão, Arábia Saudita e Austrália. Os Estados Unidos possuem
uma capacidade de reuso de 10,7 milhões de metros cúbicos por dia, o dobro do que a
China tem de capacidade. . No Japão, por exemplo, as novas edificações urbanas devem
dispor de sistema de reúso de água ou de aproveitamento de água de chuva, quando
ultrapassam certo limite de área construída. Já na África do Sul, uma parceria públicoprivada, permitiu que a água de mineração fosse tratada e transformada em água potável.
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Em 2009, essa unidade de tratamento era capaz de fornecer ao município um milhão de
litros de água potável por dia.
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CAPÍTULO

3:

PERSPECTIVAS

SOLUÇÕES

E

CONFLITOS
A escassez da água, dos recursos hídricos, já é uma realidade para alguns países
do Planeta Terra, tem situações que se encontram insuficiências, escassez ou ainda
estresse hídrico. Essas situações são responsáveis por gerar tensões econômicas e sociais
por busca de novas fontes de água, e de demanda, como já indica os conflitos presentes
em regiões que é visto a carência deste recurso.

3.1 IMPACTOS DA CRISE HÍDRICA
Os impactos de uma crise hídrica podem ser em diversas esferas de uma nação,
podendo atingir negativamente o âmbito social, econômico, ambiental e político.
Um dos primeiros efeitos que é sentido por parte da população em uma crise
hídrica, principalmente no Brasil onde se depende em 50% desse recurso, é a produção
de energia.
Como energia elétrica é um insumo fundamental para praticamente todas as
atividades, provavelmente haverá aumento de custos para a maioria das empresas,
gerando pressões inflacionárias. O aumento de custos por si já prejudica a atividade
econômica, pois algumas empresas perdem competitividade em relação a seus
concorrentes internacionais. Em caso de necessidade de racionamento, nos moldes já
descritos, certamente haverá impacto no Produto Interno Bruto.
Outro setor que depende muito da água é a agricultura, como já citado
anteriormente. Portanto, a falta do mesmo pode afetar sua produção o que gera perda de
exportação para o país, diminuindo taxas de lucro e consequentemente irá impactar
negativamente o Produto Interno Bruto.
No caso do Brasil, como boa parte da agricultura ainda depende da regularidade
do regime pluviométrico para a manutenção de altos níveis de produtividade, a estiagem
prolongada tem grande potencial para reduzir a oferta de alimentos. Com a quebra de
safra de várias culturas agrícolas, a exemplo do que já se constata na produção brasileira
de soja e de cana-de-açúcar, há tendência de que os preços desses produtos aumentem no
mercado interno, dificultando o acesso de famílias a gêneros agrícolas de primeira
necessidade. Como o fator renda é imprescindível para o consumo de alimentos no Brasil,
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a elevação desses preços pode ampliar os índices de insegurança alimentar e nutricional
leve, moderada e grave no país.
A área da saúde é outa que é afetada diretamente frente a uma crise hídrica, isso
porque diversos procedimentos necessitam de água, em alguma parte do processo, para
serem feitos. Os hospitais devem ter estrutura para enfrentar essas situações caso venha a
acontecer.
No Brasil, desde o ano passado, a saúde pública vem sofrendo com a falta de água,
os casos de dengue triplicaram na cidade de São Paulo, isso porque as pessoas começaram
a armazenar água de maneira inadequada.
Dada uma crise dessa natureza, hídrica, as indústrias se mostram sempre
preocupadas em relação ao custo da produção, que tende a aumentar. E o aumento do
custo da produção tem reflexo no preço do produto ou serviço, o que pode acarretar uma
diminuição das vendas e diminuição na taxa de lucro da empresa.
Algo que é importante para as empresas e também para economizar água no
processo produtivo é o governo dar algum tipo de incentivo para as empresas que
instalarem sistemas mais eficientes, como por exemplo, sistema de captação da água da
chuva ou sistema para reuso. Porém é necessário que o governo tome ciência que sua
ajuda através de incentivos é primordial para as empresas começarem a tomar ações dessa
magnitude, pois a instalação desses sistemas tem custo relativamente alto.
Com a falta de água e diminuição no ritmo de produção das indústrias e da
agricultura, acontece que a partir de determinado estágio começa a te mais mão de obra,
matéria prima que o necessário. Para diminuir os prejuízos, os empresários começam a
demitir em larga escala para ficar com o quadro de funcionários reduzido, apenas para
atender a necessidade de produção do mercado.

3.2 PROPOSTAS PARA SOLUÇÃO
Em meio a todo esse panorama de caos, algumas soluções são propostas para
promoverem uma alteração na gestão das águas.
Primeiramente, deve-se fazer uma avaliação econômica dos serviços hídricos.
Essa avaliação será a base para uma governabilidade adequada dos recursos hídricos. A
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base para essa reformulação será através da regulação dos ciclos, monitoramento
avançado e capacitação de gestores.
Em relação a governança da água, deve ocorrer um movimento descentralizador ,
para que assim a gestão comece a ser feita a partir das bacias hidrográficas. E se torna
cada vez mais necessário a conservação e recuperação dos lagos, rios e represas.
E parte fundamental desse processo de soluções viáveis, é a participação dos
usuários, do público, da iniciativa privada e do setor público. Essa participação deverá
melhorar e aprofundar a sustentabilidade da oferta e demanda e a segurança coletiva da
população em relação a disponibilidade do recurso.

3.3 ÁGUA NA AGRICULTURA
A demanda por alimento aumento progressivamente e a taxas cada vez mais altas.
E isso faz com que o consumo de água pela agricultura aumente na mesma proporção, e
hoje em dia o uso de água nessa atividade pelos países é cerca de 7-% da disponibilidade
total. Isso faz com que seja urgente uma redução de seu consumo, através da introdução
de tecnologias adequadas, eliminação dos desperdícios e introdução do reuso e
reciclagem.
Para se ter menor custo na produção de alimento, a qualidade da água está sendo
degradada, e isso deve ser quantificado, pois acaba degradando também rios, lagos e isso
é prejudicial para todos.
Algo que precisa de maior atenção das autoridades é o fato dos produtos
brasileiros de exportação são grandes demandadores para sua produção e o país exporta
esta água virtualmente não incluída na contabilidade de custos da produção. O resultado
dessa não contabilização é a perda da receita substancial de exportação.

3.4 CONFLITOS POR ÁGUA
Os possíveis futuros conflitos por água é vinculado à busca de controle de reservas
hídricas, a demanda por novas fontes desse recurso líquido, o interesse de corporações e
organizações, e a segurança ambiental e militar desse recurso, assegurando seu controle.
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Traçar perspectivas sobre o futuro do recurso água é tarefa muito difícil, mas é
necessário que se faça isso para reduzir a incerteza e assim mantenha sua independência
e segurança em relação a água.
Falhas no abastecimento de opções políticas ou ocorrência de desesperadora falta
de água são possíveis causas de conflitos. Caso algum dos cenários anteriores se torne
realidade podemos vir a ter conflitos parecidos com o de século XX, quando a corrida era
por petróleo.

3.4.1 Conflitos na América Latina
A América Latina possui 6% da população mundial e 31% das reservas de água
doce. A população do Brasil corresponde a 3,3% da mundial e possui 12% da água doce
acessível, e grande parte dela, 80%, fica localizada na Amazônia e 20% distribuídos no
restante do território. Segundo um estudo, 1,8 bilhão de pessoas podem enfrentar a a
escassez de água em 2025, porém o Brasil não seria afetado.
Brasil detém grande parte do volume de água doce, isso faz com que o país seja
uma potência econômica, em um planeta que enfrenta escassez de um recurso vital para
a sobrevivência. Segundo alguns cálculos, estimativas ao redor do valor da água, a receita
brasileira com exortação de água atingiria cifrar enormes em 2035.
A água sendo um recurso indispensável para nossa sobrevivência, e o Brasil
detentor de grande parte dele, faz com que se torne alvo de outras potências, de cobiça
internacional. Isso porque futuramente o Brasil poderá lucrar com a comercialização da
água, assim ocupamos o espaço de potenciais alvos de operações militares e corporações,
pelo controle de reserva e fontes de recursos hídricos.
A América do Sul é detentora de grande quantidade de água, isso faz com que ela
se torne área de interesse geoestratégico para o mundo, por ter grande potencial de lucro.
Mas tem o lado negativo, o risco da perda de controle sobre as reservas de água, que pode
significar forte risco de debilitação da produção econômica, pois a água é essencial para
essa produção.
Os Estados Unidos, no relatório sobrem mudanças climáticas do Foreign
Relations Council, diz que o problema da mudança climática é um sério problema para a
segurança interna. E indicou, claramente, a necessidade dos Estados Unidos mobilizar
suas forças armadas para lidar com problemas ambientais.
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Os Estados Unidos colocaram a questão da água como prioridade em seu pacote
de políticas, pois é parte fundamental do processo de respostas às mudanças climáticas, e
isso pode implicar em futuras disputas e conflitos com outras nações por esse recurso.
Toda essa guerra em torno da água é pelo fato dela ser vital para atividades
econômicas e para vida, e com sua escassez a elevação de seu preço é certo e como
consequência, o que todas as nações querem no sistema capitalista, fonte de grande lucro.
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CONCLUSÃO
Vale ressaltar que desde o começo do processo produtivo em larga escala,
Revolução Industrial, a população de forma geral não tinha preocupação em relação ao
meio ambiente. E foi nessa época em que se emitiu a maior quantidade de gases poluentes
na atmosfera, gases que são muito prejudiciais para as pessoas, como também para a
saúde do Planeta Terra.
Após alguns anos, quando se começou a sentir de fato efeitos da mudança
climática, se começou a dar mais valor ao meio ambiente, e essa preocupação e
consciência tomou conta de parte da população. Na década de 70 essa preocupação
expande-se para o Canadá, Europa Ocidental, Japão, Nova Zelândia, Austrália. Na década
de 80 verificamos a mobilização da América Latina, Europa Oriental, União Soviética e
sul e leste da Ásia.
Em meados do século XX, alguns países do mundo passaram por algumas
revoluções, fato que mudou a maneira de pensar, agir e sentir as coisas, e nesse contexto
surgiu muitos movimentos ambientais. No Brasil o movimento ambiental começou de
fato na década de 70, em meio a ditadura militar, período difícil na nossa história.
A água é um bem natural finito, e indispensável para a vida humana, isso porque
ela é necessária para diversas atividades da vida humana. A partir do momento em que
ela começa a ficar escassa, por algum motivo, isso começa a agravar e deixar o clima
entre os países tenso.
As principais causas da crise hídrica atual, século XXI, é a alta urbanização,
escassez de água, falta de infra estrutura, mudanças globais e falta de articulação e
governança dos recursos hídricos. Diversas localidades estão passando por momentos
difíceis em relação a esse aspectos, como por exemplo, Califórnia nos Estados Unidos,
Brasil, China, Europa, entre outros.
O caso brasileiro é um dilema ainda, muitos apontam a crise pela falta de infra
estrutura e outros apontam a falta de chuvas como o fator decisivo para a crise. As
soluções mais viáveis a curto prazo são: Redução de perda nos sistemas de abastecimento
de água; aproveitamento da água da chuva; utilização de água de reuso; busca por novas
fontes de abastecimento de água (superficiais ou subterrâneas); integração de bacias
hidrográficas e despoluição de rios, lagos, entre outros; descontos para redução de
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consumo; tarifa para aumento de consumo; aumento do preço da tarifa da água; rodízio;
campanhas educativas e substituição dos utensílios por outros que gastam menos água.
Os impactos da crise são em diversos âmbitos da vida humana, tanto no social,
político, econômico e ambiental. Portanto é algo sério que devemos nos atentar para
assegurar um ótimo futuro para todos.
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INTRODUÇÃO
A “A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias”, ou “Igreja Mórmons”
como também é chamada, é muito conhecida por seus jovens missionários que acreditam
que é a vontade de Deus pregar o evangelho para todas as pessoas, independente de idioma,
país ou raça de cada uma delas.
A “A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias” é a igreja que tem o melhor
programa missionário e que há a maior participação de seus membros na obra missionária.
Além daqueles rapazes que andam de camisa branca e gravata e das moças que andam de
saia que sempre usam uma plaqueta preta no peito mostrando que são representantes de Jesus
Cristo, que se dedicam integralmente durante dois anos de suas vidas para os rapazes e 1 ano
e 6 meses para as moças deixando suas famílias, lares, estudo, trabalho e amigos para
servirem como missionários de tempo integral com o intuito de pregar o evangelho e ajudar
as pessoas, a “A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias” também considera que
todos os seus membros devem ser missionários, ajudando e compartilhando sempre que
possível as suas crenças para seus amigos e vizinhos.
Jesus Cristo disse a seus discípulos que fossem a todo mundo e fizessem discípulos
em todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A “A Igreja
de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias” procura cumprir esse grande encargo do
Salvador enviando missionários a todas as partes do mundo em que sejam bem recebidos.
Atualmente mais de 85.000 jovens missionários representantes da igreja estão
compartilhando os ensinamentos de Jesus Cristo em mais de 50 línguas e em 162 países.

Grupo de Missionários
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CAPÍTULO 1: A OBRA MISSIONÁRIA
O objetivo da obra missionária é difundir ou compartilhar o evangelho de Jesus
Cristo, tanto pela palavra como pelo exemplo.
A obra missionária foi algo que sempre existiu desde a criação do mundo e podemos
ver claramente nas escrituras como Deus chamava servos para irem pregar Seu evangelho
para todo o mundo.
Temos exemplos claros nas escrituras de homens chamados por Deus para serem
missionários e pregarem o evangelho para as pessoas. Noé foi chamado para alertar o povo
porque suas ações não estavam de acordo com os mandamentos de Deus e que caso não se
arrependessem iriam morrer no dilúvio, Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel
do Egito e ensinou os mandamentos de Deus para aquele povo.
Alem do Velho testamento temos exemplos no Novo testamento de que a obra
missionária foi algo que sempre esteve presente. Jesus Cristo chamou seus discípulos e
ordenou-lhes que fossem pregar o evangelho e um grande numero de conversos se filiaram
a igreja e se tornaram discípulos de Jesus cristo.
Pedro foi o primeiro apóstolo chamado por Jesus Cristo, passou todo o tempo do
ministério de Jesus Cristo ao lado Dele. Pedro foi pregar o evangelho e temos nas escrituras
a ocasião em que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e esses foram acusados de estarem
bêbados de vinho. Pedro ficou em pé no meio da multidão que havia se reunido e pregou o
evangelho com tanta força e poder que 3.000 almas se batizaram na Igreja. (Atos 2:1-41).
Na semana seguinte, quando ele e João estavam no templo encontraram um homem
paralítico que pediu esmola e tendo algo de valor muito maior Pedro curou o homem com a
poderosa declaração: “Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomandoo pela mão direita, o levantou”. O homem pôs-se em pé e começou a louvar a Deus, e logo
uma grande multidão se reuniu para vê-lo e para maravilhar-se com o milagre que havia
ocorrido. Pedro novamente se levantou e pregou à multidão, mais de 5.000 homens filiaramse a Igreja. (Atos 3:1-19, 4:4). Pedro passou o resto de sua vida pregando o evangelho até
que foi perseguido, preso e morto.
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Após a aparição de Jesus Cristo a Paulo, ele se arrependeu e se converteu ao
evangelho de Jesus Cristo e começou a dedicar sua vida para pregar o evangelho. Paulo
viajou por muitas regiões até que foi preso e morto assim como outros discípulos de Jesus
Cristo.

As Viagens de Paulo

6

1.1 O PROPÓSITO
O propósito dos missionários de “A igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos
dias” é convidar as pessoas a achegarem-se a Cristo ajudando-as a receber o evangelho
restaurado por meio da fé em Jesus Cristo e em Sua Expiação, do arrependimento, do
batismo, de receber o dom do Espírito Santo e de perseverar até o fim.
Alem de compartilharem o evangelho de Jesus Cristo com todas as pessoas, os
missionários procuram ajudar de toda maneira que podem, eles participam de projetos de
serviço como ajudar em mudanças, limpar praças, pintar casas, cortar grama ou qualquer
outra oportunidade que tenham para ajudar as outras pessoas.

1.2 PORQUE FAZER ESSE TRABALHO?
Estes jovens se dedicam bastante, eles param com seus estudos, deixam sua família,
amigos, lares e trabalho para serem voluntários como missionários. O que os motiva para
fazerem algo assim?
O que leva alguém a se tornar um missionário de a “A Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias” é o forte testemunho em Jesus Cristo e em seu evangelho, com um
forte desejo de ajudar as pessoas compartilhando suas crenças que os ajudaram tanto e fez
com que se tornassem pessoas melhores e que estão fazendo algo que é da vontade de Deus.
Para eles a melhor maneira de se viver é ajudando as pessoas, mesmo não as
conhecendo e sendo de um lugar totalmente diferente, o melhor sentimento que se pode ter
é de ter ajudado uma família, ter feito ela mais feliz e unida, e saber que elas são gratas por
sua ajuda.

1.3 COMO É ESCOLHIDO O LUGAR QUE ELES DEVEM IR?
Os missionários nunca servem no local onde moram e sim em outro lugar, talvez em
outro estado ou país. Todos eles devem preencher alguns documentos como por exemplo
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exames médicos e com informações sobre eles, estes documentos são enviados para a sede
da igreja localiza em Salt Lake City – Utah. Um dos apóstolos de “A Igreja de Jesus Cristo
dos Santos dos Últimos dias” irá orar para saber onde este jovem deve servir e por inspiração
de Deus é escolhido o local em que devem ir.
Atualmente existe mais de 350 missões no mundo, cada uma ocupa uma área
geográfica e contem entre 150 a 500 missionários dentro de cada missão, elas são presididas
por um casal que também é voluntário e que se dedicam integralmente para ajudar e cuidar
de cada um destes missionários.
Muitos são escolhidos para outros irem para países que nunca foram e nem conhecem
o idioma. Quando eles escolhem servir eles nem sabem para onde vão ser chamados, mas
sempre aceitam qualquer lugar que forem designados.

1.4 QUEM PODE SER UM MISSIONÁRIO?
Qualquer homem de 18 a 26 anos, mulheres a partir dos 19 anos ou casais
autossuficientes financeiramente para se sustentar durante o tempo em que servirem e com
filhos independentes, serem fisicamente capaz e considerados digno pela igreja e também
que queira ser voluntário poderá ser um missionário de “A Igreja de Jesus Cristo dos Santos
dos Últimos Dias”.
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1.5 O QUE ELES FAZEM?
Os missionários se dedicam integralmente durante 2 anos de suas vidas para os
rapazes e 1 anos e 6 meses para as moças, deixando toda a sua vida e compromissos para
passar o dia andando de dois em dois ensinando sobre o evangelho de Jesus Cristo e ajudando
as pessoas, eles andam nas ruas parando as pessoas e perguntando se elas aceitariam aprender
um pouco mais sobre o evangelho de Jesus Cristo ou se precisam de algo, eles visitam as
pessoas em seus lares para compartilhar mensagens sempre procurando uma maneira de
servir e ajudar as outras pessoas.
Durante esse tempo em que são missionários eles são conhecidos pelos títulos Elder
para os homens e Sister para as mulheres seguidos do sobrenome.

1.6 PREPARAÇÃO
Antes de começarem a andar pelas ruas e ensinando as pessoas todos passam por uma
preparação, existem alguns Centros de Treinamento Missionários (CTM) pelo mundo onde
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eles passam de 12 dias a 9 semanas aprendendo sobre o que ensinar, o idioma que irão falar
e como vai ser a nova vida deles.

Centro de Treinamento de São
Paulo

Centro de Treinamento de Provo - Utah - EUA

1.7 HORÁRIOS
A rotina que eles seguem é uma rotina bem rígida, que é seguida todos os dias
mesmos aos sábados, domingos e feriados e eles devem seguir esta rotina pontualmente.
Todos os dias eles levantam 6:30h para se prepararem para o dia, tomam banho, café
da manhã e vestem a roupa que usam durante o dia.
Das 8:00h às 9:00h eles estudam as escrituras individualmente para se prepararem
para o dia, aprendem e melhoram seus conhecimentos.
Das 9:00h às 10:00h há o estudo em dupla onde cada um compartilha com o outro o
que aprendeu e se preparam para o dia. Nesse horário eles estudam as lições que planejaram
ensinar para as pessoas que estão ajudando e conferem o planejamento para aquele dia.
Como é muito comum eles serem escolhidos para serem missionários em outros
países e mesmo sem ter o menor conhecimento do idioma daquele país todos os dias das
10:00h às 11:00h fazem um estudo de idioma para se aperfeiçoarem, ensinarem e
compreenderem melhor o que as pessoas

Centro de Treinamento de Provo - Utah - EUA

ensinam.
A partir das 11:00h eles saem para fazer proselitismo onde passam o resto do dia e
tem 1h para o almoço e 1h para a janta.
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Devem retornar para casa as 21:00h e planejam o que irão fazer no dia seguinte até
as 21:30.
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CAPÍTULO 2: O QUE ENSINAM?
Os missionários ensinam de acordo com as necessidades das pessoas, porém, eles
ensinam basicamente algumas lições que preparam.

2.1 A RESTAURAÇÃO
A mensagem principal é a mensagem da restauração, que explica um pouco mais
sobre a igreja de Jesus Cristo, como Deus se comunica com as pessoas e o surgimento de “A
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias”.
Deus é nosso Pai Celestial, todos nós somos seus filhos e ele nos ama muito. Por
Deus nos amar tanto ele quer nos ajudar e deseja se comunicar conosco e também nós
podemos nos comunicar com Ele através da oração.
Para que sejamos felizes aqui na terra Deus nos deu uma família, que é o bem mais
precioso que todos nós temos, são as pessoas que amamos, que estão ao nosso lado nos
momentos felizes e triste. Para que as famílias sejam feliz Deus revelou o evangelho de Jesus
Cristo, que são princípios que se forem seguidos irão proporcionar mais felicidade, união e
também fará com que possamos voltar à presença de Deus junto com as nossas famílias.

Noé pregando para as pessoas

Para que Deus revele seu evangelho para seus filhos aqui na terra ele chama um
profeta. O profeta é um mensageiro de Deus, que passa a vontade de Deus para os seus filhos
aqui na terra. A Bíblia conta a história de muitos profetas, como, Adão, Moisés, Noé, Isaias,
Jeremias e outros.
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Para que seja um profeta de Deus. O profeta deve ter algumas características como:
- Ser chamado por Deus para ser seu profeta.
- Receber a autoridade de Deus (Sacerdócio) que é o poder de Deus para que o profeta
realize ordenanças em nome Dele como batizar e conferir o Espírito Santo.
- O profeta recebe revelação de Deus, ou seja, Deus passa Sua vontade para o profeta
que irá repassar para o povo.
- O profeta interpreta as escrituras corretamente.
Quando há um profeta na terra, há um homem que tem a autoridade de Deus para
estabelecer sua igreja na terra, e ajudar os filhos de Deus a saberem a vontade Dele. À medida
que as pessoas ouvem o profeta e seguem os ensinamentos de Deus elas são abençoadas e
prosperam, más há períodos onde as pessoas decidem não dar ouvidos aos profetas,
desprezando e desobedecendo os princípios do evangelho não seguindo a vontade de Deus,
em alguns casos o profeta é perseguido e morto.
Durante esse período de rejeição Deus retira o profeta da terra, fazendo com que as
pessoas fiquem perdidas sem orientação, esses períodos são chamados de apostasia, que
significa afastamento da verdade, ou seja, é um período de trevas espirituais em que Deus
retira seu profeta da Terra fazendo com que não haja mais a autoridade de Deus e as pessoas
fiquem perdidas, sem receberem revelação de Deus e orientação sobre o evangelho de Cristo.
Más como Deus ama seus filhos ele voltar a chamar profetas no momento em que as
pessoas estejam prontas para ouvir e seguir os princípios ensinados pelos profetas até o
momento em que elas voltem a rejeita-lo, esse é um ciclo que sempre ocorreu aqui na Terra.
Dentre todos os profetas que vieram a Terra um deles foi Jesus Cristo, o filho de
Deus.
Enquanto Jesus Cristo estava na Terra, ele foi um exemplo para nós em todas as
coisas, ele teve uma vida sem erros ou falhas, durante a sua vida ele não cometeu pecados.
Ele ensinou os princípios de Seu evangelho como fé, arrependimento, batismo por imersão
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para remissão de pecados, receber o dom do Espírito Santo e perseverar até o fim, e nos
mostrou como vive-los, Ele amou as pessoas e procurou sempre ajuda-las.
No período que ele estava aqui na Terra Jesus Cristo estabeleceu a sua igreja com
alguns pilares fundamentas:
- A igreja havia um profeta que era Jesus Cristo e doze apóstolos que foram chamados
por Ele.
- Havia a autoridade de Deus (Sacerdócio) que Cristo tinha e que passou para seus
apóstolos.
- A igreja era guiada por revelação, ou seja, era dirigida da maneira que Deus queria
e instruía.

Jesus Cristo conferindo o Sacerdócio para seus apóstolos

Durante a vida de Jesus Cristo ele sofreu pelos pecados de todas as pessoas na terra,
foi perseguido e morreu na Cruz.
Após a morte de Cristo a igreja continuou sendo presidida por seus apóstolos, que
saíram pelo mundo pregando e evangelho de Cristo e fazendo discípulos como Jesus Cristo
havia orientado. Com o passar do tempo a igreja e os discípulos continuaram a serem
perseguidos e mortos, até que chegou o momento em que os apóstolos foram mortos.
Durante essa época de grande perseguição que a igreja de Jesus Cristo estava
passando e com a morte de seus apóstolos, o mundo entrou novamente em apostasia, os
princípios ensinados por Cristo foram alterados, não havia mais alguém chamado por Deus
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que tivesse Sua autoridade (Sacerdócio). Sem revelação e autoridade as pessoas se baseavam
nos seus próprios conhecimentos e na sua própria interpretação das escrituras e dos
ensinamentos de Jesus Cristo, fazendo com que muitos princípios e ordenanças fossem
alterados.
Como havia muitas opiniões diferentes sobre os princípios ensinados por Jesus Cristo
e na interpretação das escrituras, começaram a surgir muitas igrejas cada uma com seus
próprios princípios e ensinamentos sobre Jesus Cristo.
Durantes muitos anos não havia um profeta de Deus na Terra, mas havia um garoto
de 14 anos chamado Joseph Smith que queria fazer a vontade de Deus, e por muito tempo
frequentou muitas religiões diferentes procurando qual era a verdadeira. Com toda aquela
confusão e procurando orientação Joseph Smith procurou orientação na Bíblia quando leu
uma escritura que o tocou profundamente em Tiago 1:5 que diz:
“E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá
liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada.”
Aquele rapaz decidiu seguir o princípio ensinado nas

Visão de Joseph Smith

escrituras e em uma tarde ele foi para um bosque orar a Deus
para saber qual de todas as igrejas estavam corretas. Durante a oração ele disse:
“Vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia
gradualmente sobre mim. (...). Quando a luz pousou sobre mim, vi dois Personagens cujo
esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar, acima de mim. Um deles
falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro: Este é Meu Filho
Amado. Ouve-O!” (Joseph Smith—História 1:16–17)
Naquele momento Joseph Smith havia visto Deus e Jesus Cristo, que o instruíram,
dizendo que ele não deveria se filiar a nenhuma das igrejas que havia na Terra, pois nenhuma
delas tinha um profeta, apóstolos, revelação e a autoridade de Deus (Sacerdócio) e que
Joseph Smith foi estava sendo chamado como um profeta de Deus.
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Visão de Joseph Smith

Depois da visita do Pai e do Filho, outros mensageiros celestes, ou anjos, foram
enviados a Joseph Smith e Oliver Cowdery. João Batista apareceu e conferiu a Joseph Smith
e Oliver Cowdery o Sacerdócio Aarônico que inclui a autoridade para realizar a ordenança
do batismo. Pedro, Tiago e João (três dos Apóstolos originais de Cristo) apareceram e
conferiram o Sacerdócio de Melquisedeque a Joseph Smith e Oliver Cowdery restaurando a
mesma autoridade conferida aos Apóstolos de Cristo no passado, com essa autoridade do
sacerdócio, Joseph Smith foi instruído a organizar novamente a Igreja de Jesus Cristo à
Terra. Por meio dele, Jesus Cristo chamou doze Apóstolos.

Joseph Smith recebendo o sacerdócio das mãos
de Pedro, Tiago e João
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2.2 O LIVRO DE MÓRMON
O Livro de Mórmon é um conjunto de escrituras comparável a Bíblia que conta a
história e a comunicação de Deus com os antigos habitantes das Américas. Ele se passa entre
600 a.C. até 400 d.C. Ele ensina os mesmos princípios ensinado na Bíblia, que Jesus é o
Cristo, o filho de Deus, que Ele veio aqui na terra para ser um exemplo para nós, que sofreu
pelos nossos pecados, morreu na Cruz e ressuscitou depois de 3 dias, o livro não serve para
contrariar ou substituir a Bíblia. O Livro de Mórmon também conta sobre a visita de Jesus
Cristo as Américas depois de sua ressureição.

Ele é um conjunto de escrituras escrito por profetas assim como a Bíblia, mas que
viveram no continente americano. Um profeta de O Livro de Mórmon chamado Morôni
pegou os registros que hoje é conhecido como o Livro de Mórmon e os enterrou. Depois de
mais de mil anos esse mesmo profeta chamado Morôni apareceu como um anjo a Joseph
Smith e disse onde esses registros que foram gravados em placas de ouro estavam. Joseph
Smith desenterrou estes registros e pelo dom e poder de Deus Joseph Smith traduziu estes
registros para o Inglês e hoje estes registros são conhecidos como o Livro de Mórmon.
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Aparição de jesus Cristo nas Américas

2.3 O EVANGELHO DE JESUS CRISTO
O evangelho de Jesus Cristo são princípios e ensinamentos de Jesus Cristo que se
forem seguidos iremos alcançar mais felicidade nesta vida e voltaremos a presença de Deus
na vida futura. Estes princípios são, fé em Jesus Cristo, arrependimento, batismo, receber o
Dom do Espírito Santo e perseverar até o fim.

Fé em Jesus Cristo
Fé é o princípio de acreditar em algo que não podemos ver, más a fé vai além de
apenas acreditarmos em algo, a fé é um princípio de ação.
Ela é o primeiro princípio do evangelho de Jesus Cristo, pois é a fé que vai levar
alguém a seguir para os outros quatro princípios. A medida que alguém começa a ter fé em
Jesus Cristo vai acreditar em todas as coisas ensinadas por Ele e vai começar a seguir estes
princípios.

Arrependimento
No momento em que alguém começa a ter fé em Jesus Cristo e a seguir seus
ensinamentos ela começa com o segundo princípio, o do arrependimento.
O arrependimento é uma mudança de coração seguido da mudança de pensamentos
e atos, a partir do momento em que alguém desenvolve fé em Jesus Cristo ela começa a
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mudar para viver os mandamentos e princípios ensinados por Jesus Cristo e essa mudança
que constitui o arrependimento.
Mesmo depois do batismo, a pessoa deve continuar vivendo o princípio do
arrependimento, para estar sempre se aperfeiçoando e se tornando uma pessoa melhor.

Batismo

João Batista batizando jesus Cristo

O batismo é a primeira ordenança do evangelho, é um convênio (acordo) que é feito
com Deus. A pessoa batizada promete que viverá por toda a vida seguindo os ensinamentos
de Jesus Cristo e em troca ela é limpa de todos os pecados que foram cometidos por ela.
O batismo deve:
- Ser feito por alguém que tenha a autoridade de Deus (Sacerdócio).
- Deve ser feito nas aguas e por imersão.
- Deve se ter uma idade de consciência, já que é um a convênio feito com Deus e ela
promete viver princípios durante toda a vida, ela deve saber o que está fazendo. A idade de
consciência é a partir dos 8 anos, assim a pessoa já está ciente do que está fazendo.

Receber o Dom do Espírito Santo
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Jesus ensinou que devemos ser batizados por água e pelo fogo, o batismo de fogo é
receber o Dom do Espírito Santo.
O Espírito Santo é um personagem que serve para nos ajudar, ele pode nos confortar
em momentos difíceis, nos ajudar a fazer alguma escolha, pode nos ajudar a identificar o que
é certo ou errado e ele é o meio pelo qual podemos receber as respostas de Deus.
Todas as pessoas podem receber a influência do Espírito Santo em suas vidas, más
essa influência não é constante, enquanto que alguém que tenha recebido o Dom do Espírito
santo tem o direito de ter a companhia constante dele, desde que continue vivendo e seguindo
os princípios ensinados por Jesus Cristo.
Para se receber o Dom do Espírito Santo

Uma pessoa recebendo o Dom do Espírito Santo

alguém que tenha a autoridade de Deus (Sacerdócio)
coloca as mãos sobre a cabeça da pessoa e confirma ela como membro de “A Igreja de Jesus
Cristo dos Santos dos Últimos Dias” e confere o Dom do Espírito Santo para ela.

João Batista batizando jesus Cristo

Perseverar até o fim
Depois de alguém ter tido fé em Jesus Cristo, se arrependido de seus pecados, ter se
batizado e recebido o Dom do Espírito Santo vem o último passo que é perseverar até o fim,
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onde a pessoa deve continuar durante toda a vida aplicando os princípios de Jesus Cristo e
vivendo os mandamentos dados por Ele.
Como depois do batismo nós vamos continuar pecando, foi instituído o sacramento,
em lembrança do sacrifício de Jesus Cristo, com o sacramento os convênios que já foram
feitos com Deus são renovados. Uma pessoa que foi batizada é limpa de seus pecados, más
após o batismo ela ainda não é perfeita e irá pecar novamente, más tomando o sacramento
semanalmente ela renova o convênio feito no batismo é continua sendo limpa de seus
pecados, desde que tenha se arrependido deles.

2.4 MANDAMENTOS
Na “A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias” existe alguns
mandamentos que foram ensinados por Jesus Cristo e que se forem seguidos, as pessoas
viverão de acordo com a vontade de Deus
Dia do Senhor
O Dia do Senhor é um dia sagrado, toda semana é dedicado um dia (Domingo) para
Deus. Nestes dias vamos as reuniões da igreja, descansamos do nosso trabalho durante a
semana e passamos um tempo com a família. Ë um dia para descanso e renovação, nele
lembramos de Jesus Cristo de seu sacrifício e ressureição.
No domingo evitamos trabalhar, fazer compras ou qualquer tipo de atividade que
possa fazer com que esqueçamos do verdadeiro propósito deste mandamento.
Ao obedecer este mandamento Deus promete mais disposição para os trabalhos que
são realizados durante a semana.
Palavra de Sabedoria
A Palavra de Sabedoria é uma lei que foi revelada por Deus a Joseph Smith para o
bem-estar físico e espiritual de seus filhos aqui na terra. A revelação foi dada em 27 de
fevereiro de 1833.
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A Palavra de Sabedoria é uma lei em que as pessoas devem se abster de algumas
substancias que são prejudiciais à saúde. Estas substancias são café, drogas, bebidas
alcoólicas, fumo e chá preto. Além destas substancias que não devem ser ingeridas, também
deve-se ter uma alimentação saudável.
Ao obedecer esta lei Deus promete mais saúde física e bem-estar espiritual.
Dízimo
O dízimo é um mandamento dado por Deus para ajudar no crescimento de seu reino
na terra.
A palavra dízimo significa um décimo, com este mandamento Deus ordenou que um
décimo da renda deveria ser dado para Deus.
Com o cumprimento deste mandamento Deus promete “abrir as janelas do céu, e (...)
derramar (...) uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para a [recolher]”. (Malaquias
3:10). As bênçãos de cumprir este mandamento podem ser matérias, de saúde, espiritual e
quem cumprir este mandamento não passará necessidade.
Lei da Castidade
Castidade significa não ter nenhuma relação sexual antes do casamente e ser fiel e
leal a pessoa casada.
A castidade também inclui não ter pensamentos impuros, não ouvir ou ver nada
pornográfico, que possa estimular a quebra deste mandamento e tomar cuidado com nossos
atos, maneira de falar e vestir, sempre mantendo recato.
Aqueles que vivem este mandamento desenvolvem autocontrole e se preparam para
ter uma família fortalecida da maneira que Deus ordenou.
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2.5 O PLANO DE SALVAÇÃO
O plano de salvação também é conhecido como o plano de felicidade, nele podemos
encontrar a resposta para algumas perguntas que todos nós temos como: de onde eu vim?
Porque estou aqui? Para onde vou depois de morrer?
Vida Pré-Mortal
A vida pré-mortal é nossa vida antes da Terra, antes de nascermos nós vivíamos na
presença de Deus, aprendemos nossas primeiras lições e nos desenvolvemos. Nós não
tínhamos um corpo de carne e ossos, éramos apenas espíritos. Como nós éramos apenas
espíritos o nosso aprendizado era limitado e Deus criou este plano para o nosso
desenvolvimento, aprendemos sobre este plano antes de virmos a terra e todos que vieram a
Terra aceitaram ele.
Vida mortal
Para que pudéssemos continuar nos desenvolvendo deus criou a Terra para que seus
filhos a habitassem.
Como parte do plano para nosso desenvolvimento as pessoas iriam nascer e ganhar
um corpo de carne e osso que permitisse sentir e aprender de uma maneira que não é
permitido apenas com um corpo espiritual.
Aqui na Terra todos aprendendo que há momentos felizes, tristes, de dor, alegria
entre outros, estas experiências nos ajudam no nosso desenvolvimento. Também nos foi
concedido o livre arbítrio, ou seja, a liberdade de escolha, para que possamos aprender com
nossas escolhas e sermos testados por Deus para ver se iremos ser obedientes a Sua vontade
ou não.
Além de ganharmos um corpo, termos o nosso livre arbítrio e aprendermos com eles,
nós também ganhamos uma família e quando ficamos mais velhos montamos a nossa própria
família. A família é algo ordenado por Deus, é a coisa mais preciosa que podemos ter e
podemos continuar vivendo com a nossa família após a morte.
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Mundo espiritual
Como todos sabemos, um dia iremos morrer, mas para onde iremos depois da morte?
Deus preparou um lugar para todos aqueles que morrerem fossem, esse lugar é
chamado de mundo espiritual. O mundo espiritual é apenas um lugar de espera, quando
morremos nosso corpo permanece na terra e nosso espirito se separa dele indo para o mundo
espiritual.
As pessoas que foram boas continuarão boas no mundo espiritual, da mesma forma
uma pessoa que tenho o desejo de fazer o mal continuará com o mesmo desejo de fazer o
mal, no mundo espiritual continuaremos sendo as mesmas pessoas, com os mesmos gostos
e costume que tínhamos quando vivos.
Quem teve uma vida de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo viveram em um
estado de felicidade e aqueles que não seguiram ensinamentos de Jesus Cristo irão estar em
um estado de infelicidade.
No mundo espiritual o evangelho de Jesus Cristo está sendo pregado para aquelas
pessoas que não seguiram o evangelho ou não tiveram a oportunidade de ouvi-lo enquanto
vivas.
Expiação de Jesus Cristo

Jesus Cristo orando no jardim do
Getsêmani

Deus sabia que todos os seus filhos não iriam ser totalmente obedientes aos seus
mandamentos, e essa desobediência faz com que seus filhos tenham pecados. Nada que tenha
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pecado pode estar presença de Deus, esse afastamento da presença de Deus se chama morte
espiritual, quando pelos nossos pecados não podemos retornar a presença de Deus.
Além da morte espiritual existe a morte física que todos vamos passar e precisamos
vencê-la para poder volta a presença de Deus.
Para que todos pudessem superar a morte física e a morte espiritual, Deus enviou Seu
filho Jesus Cristo a terra, para que permitisse pela sua expiação que os outros filhos de Deus
pudessem vencer a morte física e a morte espiritual.
Como o fato de que todos iriam pecar não poderia ser mudado, foi dado a
oportunidade do arrependimento junto com o batismo e o sacramento para sermos
purificados. Eles vieram pelo sofrimento de Jesus Cristo no jardim do Getsêmani, que sofreu
pelos pecados de toda a humanidade. Esse sofrimento que permite a todos de serem limpos
do pecado e voltar a presença de Deus só terá efeito para aqueles que cumprirem com os
mandamentos de Deus e fizerem o convênio do batismo com Ele, assim poderá vencer a
morte espiritual e voltar a presença de Deus.
Depois de Jesus Cristo ter sofrido pelos pecados de todos no jardim do Getsêmani,
Ele foi preso julgado ilegalmente e crucificado. Depois de 3 dias Ele ressuscitou permitindo
que todos os filhos de Deus pudessem ressuscitar um dia, independente se viveram suas
vidas seguindo os mandamentos de Deus ou não.
A ressurreição que todos os filhos de Deus irão passar é quando o espírito e o corpo
se juntam novamente após a morte para nunca mais se separar, o corpo se torna perfeito, sem
as falhas ou imperfeições que temos aqui na mortalidade, não haverá qualquer tipo de doença
ou deficiência em nossos corpos e nunca mais iremos morrer novamente.
Julgamento
Depois que todos ressuscitarem haverá um julgamento para decidir o caminho que
cada um de nós iremos tomar.
Foram preparados três reinos ou graus de Glória para os filhos de Deus de acordo
com o seus atos e escolhas.

25

Reino Celestial
O Reino Celestial é onde Deus habita ele é comparado à glória ou ao brilho do Sol,
nele entrará os filhos de Deus que tiveram uma vida justa, que seguiram e viveram os
princípios ensinados por Jesus Cristo e que a expiação fez efeito em suas vidas os purificando
do pecado. No Reino Celestial pode se desfrutar de uma alegria e felicidade completa e neste
reino as famílias podem continuar juntas.
Reino Terrestrial
O Reino Terrestrial é comparado a glória ou ao brilho da Lua, este reino é inferior ao
reino Celestial, aqui as pessoas não poderão habitar na presença de Deus. As pessoas que
irão para este reino são pessoas que foram boas e honestas, tendo uma vida honrada, mas
não foram limpas pela expiação de Jesus Cristo.
Reino Telestial
O Reino Telestial é comparado com a glória ou ao brilho das estrelas, ele é o mais
baixo dos reinos e os que irão habitar nele são as pessoas que permaneceram em seus pecados
e não tiveram uma vida honrada.

Plano de Salvação
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2.6 REGRAS DE FÉ
Os missionários também ensinam algumas das crenças básicas da doutrina da igreja,
estas crenças são conhecidas como as regras de fé.
1. Cremos em Deus, o Pai Eterno, e em Seu Filho, Jesus Cristo, e no Espírito Santo.
2. Cremos que os homens serão punidos por seus próprios pecados e não
pela transgressão de Adão.
3. Cremos que, por meio da Expiação de Cristo, toda a humanidade pode
ser salva por obediência às leis e ordenanças do Evangelho.
4. Cremos que os primeiros princípios e ordenanças do evangelho são: primeiro, Fé
no Senhor Jesus Cristo; segundo, Arrependimento; terceiro, Batismo por imersão para a
remissão de pecados; quarto, Imposição de mão para o dom do Espírito Santo
5. Cremos que um homem deve ser a chamado por Deus, por profecia e pela
imposição de mãos, por quem possua autoridade, para pregar o Evangelho e administrar
suas ordenanças.
6. Cremos na mesma a organização que existia na Igreja Primitiva, isto é, apóstolos,
profetas, pastores, mestres, evangelistas, etc.
7. Cremos no dom de línguas, profecia, revelação, visões, cura, interpretação de
línguas, etc.
8. Cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente,
também cremos ser o Livro de Mórmons a palavra de Deus
9 Cremos em tudo o que Deus revelou, em tudo o que Ele revela agora e cremos
que Ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao Reino de Deus.
10 Cremos na coligação literal de Israel e na restauração das Dez Tribos; que Sião (a
Nova Jerusalém) será construída no continente americano; que Cristo reinará pessoalmente
na Terra; e que a Terra será renovada e receberá sua glória paradisíaca.
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11. Pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com
os ditames de nossa própria consciência; e concedemos a todos os homens o mesmo
privilégio, deixando-os adorar como, onde ou o que desejarem.
12. Cremos na submissão a reis, presidentes, governantes e magistrados; na
obediência, honra e manutenção da lei.
13. Cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos e
em fazer o bem a todos os homens; na realidade, podemos dizer que seguimos as
admoestação de Paulo: Cremos em todas as coisas, confiamos em todas as coisas,
suportamos muitas coisas e esperamos ter a capacidade de tudo suportar. Se houver qualquer
coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos.

2.7 ORAÇÃO

Mesmo os missionários ensinando algumas lições para as pessoas e famílias, em
nenhum momento a intenção deles é de convence-las. No final de cada lição eles fazem um
convite para todos, para saberem se o que ensinaram é verdadeiro ou não. O convite que é
feito pelos missionários para todos é de que seja feita uma oração a Deus com real intenção
para descobrir se os princípios ensinados por eles são verdadeiros, como: se “O Livro de
Mórmon” é um livro inspirado por Deus, ou se Joseph Smith foi realmente chamado como
profeta.
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A intenção de pedir para que elas perguntem a Deus é para saber que cada pessoa
tenha um testemunho pessoal de que estes princípios são verdadeiros. E que elas saibam por
elas mesmas e não por terem sido convencidas pelos missionários.
A maneira de se orar é muito simples. Como a oração é uma conversa entre uma
pessoa e Deus deve-se começar chamando Deus pelo nome: como Deus, Pai Celestial,
querido Deus; depois é expresso os desejos do coração, neste momento que se pergunta se o
que foi ensinado pelos missionários é verdadeiro, pode-se pedir algo, ou agradecer; e para
terminar de termina em nome de Jesus Cristo e o amem.
Deus responde as orações e as dúvidas de cada um de nós, pois Ele nos ama e quer
nos orientar, as respostas de Deus podem vir através de sentimentos como felicidade, paz,
alegria, conforto, amor, entre outros, pode vir através de algum pensamento em nossa mente
ou por alguma experiência em nossa vida que faça com que recebamos uma resposta.
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CAPÍTULO 3: COMO QUE O TRABALHO FEITO PELOS
MISSIONÁRIOS AJUDA AS PESSOAS?
Além de os missionários estarem sempre dispostos a ajudar de toda a forma possível
com projetos de serviço, o principal foco de ajuda é através de suas mensagens sobre Jesus
Cristo.
No momento em que eles começam a visitar uma família que procura aprender mais,
que pergunta a Deus para saber se é verdade recebendo uma confirmação de Deus e começa
a viver os princípios que foram ensinados, a vida deles muda, pois estes princípios ajudam a
família ser mais unida, a ter uma relação maior com Deus e saber qual a direção e o objetivo
deles nesta vida. Eles começam a se empenhar mais para serem pessoas melhores e se sentem
muito mais felizes por saberem que estão fazendo a vontade de Deus ao viver os princípios
ensinados.
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CONCLUSÃO
O trabalho de ser um missionário de “A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos
Dias” é um trabalho muito nobre, de pessoas que abrem mão de tudo o que tem por 2 anos
ou por um ano e meio para compartilhar suas crenças com a finalidade de ajudar as outras
pessoas e melhorar suas vidas, é um trabalho muito gratificante e especial.
Eu fui um missionário durante 2 anos de minha vida nos anos de 2013 e 2014,
servindo no Rio Grande do Sul, foi a melhor experiência que tive em minha vida. Ë um
trabalho maravilhoso poder ajudar as pessoas e ver mudanças em suas vidas, neste tempo
ajudei pessoas com problema alcoólicos, familiares, depressão entre outros e a gratidão que
as pessoas mostraram por tê-las ajudado é a melhor recompensa que alguém pode ter por
fazer algo.
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INTRODUÇÃO
Em um mundo cheio de obstáculos, desde os primórdios o homem encontrou um
meio de contornar estas adversidades e continuar a ter uma vida normal. As próteses
ortopédicas são um grande exemplo dessa superação, presente desde a época do Antigo Egito
e que foi evoluindo conforme os séculos foram se passando, mudando de acordo com sua
finalidade e diferentes materiais. Sua importância também foi afetada, sendo que
antigamente era apenas uma ferramenta pesada e cara que ajudava a sustentar a pessoa, e
que mais para frente, tornou-se uma distinção entre pobres e ricos.
As guerras foram de grandes benefícios tanto para o estudo da anatomia humana afim
de adaptar cada vez mais as próteses, quanto à própria recuperação de soldados feridos que
estavam em busca de uma vida mais confortável para alguém que perdeu um membro.
Também ganhou destaque nos esportes, tendo grande importância para a criação das
modalidades de atletismo nos Jogos Paraolímpicos.
No meio disso, surgiu fazem poucos anos as próteses biônicas, prometendo
revolucionar o jeito que uma ferramenta dessas imita a vida real. Conectadas ao nervo e
músculos, esses produtos oferecem a oportunidade de retomar um sentimento próximo ao
que era com o membro, e adaptado ao seu corpo ele possibilita a pessoa correr, pular, e
praticar esportes sem grandes dificuldades. E não trata-se apenas do produto em si, como ele
é feito e para quem ele vai ser usado, mas também o estado das pessoas antes e depois de
receber a prótese; e de como a volta da felicidade deles podem influenciar no futuro desta
tecnologia.
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CAPÍTULO 1: O SURGIMENTO
1.1 RELATOS, FUNÇÕES E MATERIAIS USADOS AO LONGO DA
HISTÓRIA.
Graças a profundas pesquisas arqueológicas, combinado a durabilidade dos materiais
utilizados nas fabricações das próteses, pode-se perceber como essa ferramenta foi marcante
durante importantes momentos da História.
Muitos relatos foram registrados demonstrando sua evolução e diferentes usos. Os
egípcios foram os primeiros pioneiros da tecnologia protética. Suas rudimentares próteses
foram feitas de fibra e acredita-se que eles foram usados mais num sentido de "plenitude" de
função. No entanto, os cientistas descobriram recentemente uma peça que parece ter sido
funcional. Sendo esse primeiro relato ocorrido no Antigo Egito e pertencido a Tabaketenmut,
a filha de um alto sacerdote que viveu entre 950 e 710 a.C. Tratava-se de um dedão artificial,
feita a base de madeira e couro, que fora encontrado no ano 2000, constatando boa
preservação, perto de Luxor, na necrópole de Tebas.

Afim de determinar a peça como sendo uma prótese genuína e portanto a mais antiga
datada, foi necessário realizar testes em pacientes vivos para confirmar que ela fora projetada
não apenas como um ornamento para a vida após a morte, mas como um auxílio prático na
locomoção.
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Uma cientista da Universidade de Manchester fez isto com dois voluntários
portadores de deficiências diferentes daquela de Tabaketenmut, que pode ter perdido o dedão
devido a uma gangrena provocada por diabetes.
Foram feitos cópias do dedão artificial, e também de um segundo do sítio de Tebas
confeccionada em papier maché, gesso e cola animal. Usando réplicas de sandálias como as
que se usavam no Egito antigo, voluntários, dotados de dispositivos altamente sensíveis,
caminharam por uma via especial, monitorada por câmeras movidas a bateria.
O dedão possui grande importância, pois acredita-se que ele suporte cerca de 40% do
peso do corpo e seja responsável pela propulsão para a frente. Logo, calcular corretamente
qualquer nível de funcionalidade exige a aplicação e estudo de técnicas de locomoção. Os
resultados foram ótimos. Cada um dos voluntários testados disse que ambas as próteses
foram eficientes e que a de madeira era especialmente confortável.
O dedão de Tabaketenmut era composto de duas peças de madeira moldadas,
perfuradas com pequenos buracos para a passagem de tiras, unidas por um cordão de couro,
demonstrando uma preocupação aguda com a anatomia. Isso demonstra que os primórdios
desta área da medicina surgiram nos estudos dos pés dos antigos egípcios.
Seguindo o curso da História, inúmeros relatos foram feitos após o caso egípcio
como:
- Uma perna artificial datando de cerca de 300 aC foi desenterrada em Cápua, Itália,
em 1858. Ele era feito de bronze e ferro, com um núcleo de madeira, aparentemente por um
amputado abaixo do joelho.
-424 a.C.
O historiador grego Heródoto registrou as proezas de Hegistrados, que foi condenado
a morte pelos Espartanos. Ele escapou dos instrumentos medievais de tortura amputando o
seu próprio pé. Após a cicatrização confeccionou um pé em madeira e viajou para Tregea
caminhando.
-Em 1883 foi descoberto num fragmento de vaso, datada da época Greco-Romano,
um desenho representando um caçador com um pilão.
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-A IDADE DAS TREVAS (476-1000)
A maioria das próteses da época foram feitas para esconder deformidades ou
ferimentos sofridos em batalha. Um cavaleiro seria equipado com uma prótese apenas para
segurar um escudo ou uma perna para aparecer nos estribos, com pouca atenção à
funcionalidade. Fora da batalha, só os ricos tiveram a sorte de estar equipado com uma perna
de pau ou um gancho mão para a função diária.
Os maiores avanços desta época foram o gancho de mão e a perna de pau.

Era comum para comerciantes, incluindo forjadores, projetar e criar membros
artificiais. Pessoas de todos os tipos de comercio muitas vezes contribuíram para a fabricação
das próteses; relojoeiros foram particularmente importantes em adicionar funções internas
compostas por molas e engrenagens.
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-Séculos XV e XVI:
-A Renascença (1400 - 1800)
Marcado como o início de novas perspectivas de arte, filosofia, ciência e
medicina. Ao retornar às descobertas médicas dos gregos e romanos em prótese, a
Renascença provou ser um ressurgimento na história de próteses. Durante este período eles
foram feitos geralmente de ferro, aço, cobre e madeira.
-Início dos 1500s
Em 1508, mercenário alemão gotz von berlichingen tinha um par de mãos de ferro
tecnologicamente avançados feitos depois que ele perdeu seu braço direito na batalha de
landshut. as mãos poderia ser manipulado, instalando elas com a mão natural e eram movidas
pelo relaxamento de uma série de molas enquanto estava suspenso com tiras de couro.
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Por volta de 1512, um cirurgião italiano viajando na Ásia registrou suas observações
de um homem com os dois braços amputados, que foi capaz de tirar o chapéu, abrir sua
bolsa, e assinar o seu nome. Outra história veio à tona é a de um braço de prata que foi feito
para o Admiral Barbarossa, que lutou contra os espanhóis em Bougie, Argélia, por um sultão
turco.
-Meados de 1500s atrasados
Exército Francês barbeiro / cirurgião Ambroise Paré é considerado por muitos como
o pai da cirurgia de amputação moderna e design protético. Ele introduziu procedimentos
modernos de amputação (1529) para a comunidade médica e próteses feitas (1536) para
amputados maiúsculas e das extremidades inferiores. Ele também inventou um dispositivo
acima do joelho que foi uma perna ajoelhada e um pé de prótese que tinha uma posição fixa,
cinto ajustável, joelho controle de bloqueio e outros recursos de engenharia que são usados
em dispositivos de hoje. Seu trabalho mostrou o primeiro verdadeiro entendimento de como
deve funcionar uma prótese. Um colega de Paré, Lorrain, um serralheiro francês, ofereceu
uma das mais importantes contribuições para o campo quando ele usou couro, papel e cola
no lugar de ferro pesado em fazer uma prótese.
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-Época das próteses dos ricos e dos pobres.

a)

As próteses do rico
Dois tipos: as próteses metálicas exoesqueléticas, furados para diminuir o peso; e as
próteses endoesqueléticas que eram as próteses de exposição ou de guerra. A mais
conhecida era aquela de Ambroise Paré.

b)

As próteses do pobre
Normalmente eram confeccionadas em madeira que eram um material mais barato.
Geralmente eram executados por dois artesãos que trabalhavam para os pobres. Estas
próteses eram rústicas com ausência de carácter funcional. Naquela época fabricavam
prótese do tipo pilão.

-Séculos XVII a XIX
Em 1696, Pieter Verduyn desenvolveu a anti-trava abaixo do joelho para prótese, que
mais tarde se tornaria o projeto para juntas e espartilhos nos dispositivos atuais.
Em 1800, um londrino, James Potts, projetou uma prótese feita de uma haste de
madeira e soquete, uma articulação do joelho de aço e um pé articulado que foi controlado
pelos tendões catgut do joelho até o tornozelo. Ele se tornaria conhecido como o "Perna
Anglesey" após o Marquess of Anglesey, que perdeu a perna na Batalha de Waterloo e usava
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a perna. William Selpho mais tarde iria trazer a perna para os EUA em 1839, onde tornouse conhecido como o "Perna Selpho".
Em 1843, Sir James Syme descobriu um novo método de amputação no tornozelo
que não envolve amputar na coxa. Este era bem-vindo entre a comunidade de amputados
porque isso significava que havia uma possibilidade de andar novamente com uma prótese
de pé ao invés de uma prótese de perna.
Em 1846, Benjamin Palmer não viu nenhuma razão para amputados de perna terem
lacunas desagradáveis entre os vários componentes, assim decidindo melhorar a perna
Selpho, adicionando molas, uma aparência suave e tendões escondidos para simular o
movimento com aparência natural.
Douglas Bly inventou e patenteou a perna anatômica do Doutor Bly em 1858, que
ele se referia como "a invenção mais completa e bem sucedida que já se atingiu em membros
artificiais."
Em 1863, Dubois Parmlee inventou uma prótese avançada com uma meia de
sucção,um joelho policêntrico e um pé multi-articulado. Mais tarde, Gustav Hermann
sugeriu em 1868 a utilização de alumínio em vez de aço para fazer membros artificiais mais
leve e mais funcionais. No entanto, o dispositivo mais leve teria que esperar até 1912, quando
Marcel Desoutter, um famoso aviador Inglês, perdeu a perna em um acidente de avião, e fez
a primeira prótese de alumínio com a ajuda de seu irmão Charles, um engenheiro.

1.2 MOVENDO-SE PARA TEMPOS MODERNOS
Com a Guerra Civil americana se arrastando, o número de amputações subiu
astronomicamente, forçando os americanos a entrar no campo de próteses. James Gancho,
um dos primeiros amputados da Guerra Civil, desenvolveu o que ele mais tarde patentearia
como "Hanger Limb" a partir de barris de madeira. Pessoas como Hanger, Selpho, Palmer e
AA Marcas ajudaram a transformar e avançar no campo próteses com seus aperfeiçoamentos
nos mecanismos e materiais dos dispositivos da época.
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Ao contrário da Guerra Civil, a Primeira Guerra Mundial não favoreceu muito o
avanço no campo. Apesar da falta de avanços tecnológicos, o cirurgião geral do exército na
época percebeu a importância da discussão sobre a tecnologia e o desenvolvimento de
próteses; isto eventualmente levou à formação da American Orthotic & Prosthetic
Association (AOPA).

Durante a Segunda Guerra Mundial, um nome muito importante para o design surgiu.
Charles Eames foi contratado pela Marinha dos EUA para desenvolver novas talas para
pernas e braços, que fossem baratas, leves, resistentes e fáceis de manipular. O surgimento
da ergonomia, na Segunda Guerra, foi outro fator importante para o desenvolvimento e a
preocupação com os amputados e inválidos. Na época, os Estados viram que com algumas
melhorias na relação homem-máquina diminuíam drasticamente a perda de homens que
levavam meses para serem treinados.

12

Após a Segunda Guerra Mundial, os veteranos estavam insatisfeitos com a falta de
tecnologia em seus dispositivos e exigiram melhoria. O governo do EUA intermediou um
acordo com as empresas militares para melhorar a função das próteses e não as das
armas. Este acordo abriu caminho para o desenvolvimento e a produção de próteses
modernas. Dispositivos de hoje são muito mais leves, feitos de materiais plásticos, alumínio
e compósitos para fornecer amputados com os dispositivos mais funcionais.
Em 1963, na cidade de Nancy, o conceito evoluiu com a PTS (Prótese SupraCondiliana). O engate é incorporado no encaixe contendo completamente a rótula e os
côndilos femorais do qual surgiu a sua denominação. Este encaixe é montado sobre um
sistema tubular. Ela realiza um bom contato e permite, através de sua fixação, aparelhar os
cotos curtos. A articulação do joelho é bem controlada em particular a nível da hiperextenção
e da lateralidade.
No mesmo ano (1963) em Munster, KUHN inspirou-se da experiência dos seus
predecessores. Ele conservou o engate supra-condiliano femoral mas deixa livre a rótula.
Esta prótese garante uma boa fixação através de uma cala supra-condiliana interno. Ela é
denominada de K.B.M. (Kondylen-Bettung-Munster). O resto da concepção é semelhante a
PTS. Esta prótese permite uma boa flexão do joelho e permite aparelhar cotos curtos, rótulas
fraturadas ou plana e os côndilos proeminentes.
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Em 1969, na cidade de Verdun, na França fabricou uma prótese tibial com uma peça
de coxa em chapa metálica e laço, com um encaixe do coto em cobre, com um pé de madeira
e um joelho articulado.
Keguel fez uma variante da KBM à qual foi denominado por PTK (Prótese Tíbial de
Keguel). Nesta prótese a cala do engate supra-condiliano é incorporada no encaixe macio
(Softsocket).
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CAPÍTULO 2: A INFLUÊNCIA NAS OLIMPÍADAS
2.1 SURGIMENTO, MARCO HISTÓRICO E INFLUÊNCIA NO BRASIL.
O esporte adaptado para portadores de deficiências físicas só surgiu oficialmente
após a Segunda Guerra Mundial, quando muitos soldados voltavam para casa feridos e tendo
perdido membros. As primeiras modalidades competitivas surgiram nos Estados Unidos e
na Inglaterra. Sendo que no primeiro, surgiram as primeiras competições de Basquete em
Cadeiras de Rodas, Atletismo e Natação.

Em 1958, quando a Itália se preparava para sediar as XVII Olimpíadas de Verão, foi
proposto que os Jogos de Mandeville (EUA) do ano de 1960 se realizassem em Roma, após
as Olimpíadas. Aconteceram então os primeiros Jogos Paraolímpicos, as Paraolimpíadas. A
competição teve o apoio do Comitê Olímpico Italiano, e contou com a participação de 240
atletas de 23 países. Com o sucesso dos jogos o esporte se fortaleceu e fundou-se a Federação
Mundial de Veteranos, a fim de discutir regras e normas técnicas. Ao longo dos anos, a
competição foi crescendo muito. Posteriormente foi decidido que as Paraolimpíadas fossem
disputadas a cada quatro anos, nos mesmos locais onde são realizadas as Olimpíadas, usando
a mesma estrutura montada para os atletas olímpicos. São 19 modalidades em disputa por
atletas portadores de deficiências, divididos em categorias funcionais de acordo com a
limitação de cada um, para que haja equilíbrio.
Dentro da história do surgimento dos Jogos Paralímpicos, as próteses tiveram grande
influência, principalmente na modalidade de corridas, mas também ocorrem os casos
daqueles que arriscaram e foram competir com atletas de alto nível e sem deficiência. Como
no caso de George Eyser, que em 1904, fora o primeiro amputado a disputar e faturar seis
medalhas olímpicas nos jogos de Saint Louis, nos Estados Unidos. O atleta não usava
próteses modernas, cheias de tecnologia, mas apenas uma prótese de madeira que o levaria
a entrar para a história.
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Décadas se passaram e novamente ocorreu um marco na história das próteses, quando
durante as Olimpíadas de 2012, na prova dos 400 metros, Usain Bolt não era a sensação
daquela prova, mas sim Oscar Pistorius, atleta paralímpico sul-africano que tem ambas as
pernas amputadas. O qual é conhecido, atualmente, como um dos maiores atletas
paraolímpicos.

Esse evento levantou a questão dos benefícios que a tecnologia das próteses
forneciam. Afinal de contas, essa mesma tecnologia evoluiu exponencialmente ao longo das
décadas como descrito no capítulo 1. Tendo ajudado na questões de materiais mais leves,
resistentes e flexíveis. A prótese de corrida, com formato familiar a de uma foice, foi
desenvolvida nos anos 90 pelo americano Van Philips, e inspirada no formato da pata do
guepardo. Elas são feitas em fibra de carbono, e projetadas para serem excelentes
absorvedoras de impacto, devolvendo para o atleta a energia utilizada em forma de impulso.
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Quando essa ferramenta visa a melhoria na qualidade de vida do praticante, a
tecnologia é extremamente benéfica para o esporte. Seja auxiliando amadores, profissionais
ou juízes, ela representa uma melhora significativa na excelência da prática esportiva. A
cautela deve estar presente no sentido de o objetivo principal das intervenções acontecer para
que o desempenho do esportista seja priorizado, e não os resultados que este desempenho
trará.
Para o Comitê Olímpico Internacional, no caso de Oscar Pistorius, as próteses não
apenas lhe permitiam a prática do esporte, como também lhe garantiam vantagens perante
os outros atletas, como a impulsão durante a corrida, além do fato de ingerir um volume de
oxigênio 17% menor em comparação com atletas sem deficiência.
Mas os avanços tecnológicos da prótese não param por ai. É possível hoje tornar
inteligentes os joelhos dos corredores com deficiência nos membros inferiores, com novas
próteses de pernas apresentando tecnologias de software e hardware precisos. Modelos como
a C-Leg (imagem da direita) permitem o uso de controle remoto para controlar a velocidade
das passadas. Já o modelo Power Knee (imagem da esquerda) possui um sensor que
automaticamente ajusta o movimento do joelho para o terreno em que se encontra o, sendo
este um dos modelos mais utilizados no paradesporto.
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Para o salto em distância, as próteses contam com cilindros hidráulicos que permitem
o movimento normal da flexo-extensão de joelhos, com o atleta controlando a velocidade;
isso diminui a perda de energia e otimiza toda a força para impulsionar o salto. A lâmina que
forma o pé da prótese é composta por mais de 80 lâminas de fibra de carbono, sendo leves e
flexíveis. Já os ciclistas apresentam próteses que dispensam tênis na hora da prova,
conectando a prótese ao pedal, fazendo com que o atleta fique conectado à bicicleta. Cada
prótese pode ser feita de modo personalizado, de acordo com as características do atleta.
Este, ao dar o passo faz com que o calcanhar da prótese absorva grande parte do peso do
corpo e transforma esta energia para que haja o deslocamento, e este só é possível pela
transferência desta energia para a haste da prótese que será flexionada, devido à composição
de carbono, tenderá a voltar à posição inicial, trabalhando como uma mola. São alguns de
muitos exemplos da gradativa presença da tecnologia como um auxílio aos debilitados.

A tecnologia que se une ao esporte também representa uma forma de inclusão social.
Ela expande a possibilidade da prática esportiva para aqueles que têm algum impedimento
fisiológico em seu caminho. Tornando-se uma importante ferramenta para auxiliar uma vida
de maior qualidade e conforto, o que pode se tornar mais acessível por meio de incentivos e
auxílios por parte do governo aos esportes de deficientes.
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Essa é a realidade brasileira, que apresenta um número de portadores de deficiência
no Brasil aproximado de 30 milhões. Entre eles, cerca de 20% têm alguma dificuldade
motora, segundo dados do IBGE. Algumas décadas atrás, possuir uma deficiência física era
sinônimo de uma vida limitada e cheia de obstáculos, entretanto, hoje, graças a evolução de
tratamentos e próteses leves, duráveis e sofisticados, é possível ter uma vida saudável e
esportiva.
Com política de cotas para portadores de deficiência física, cresce o número de
pessoas que precisam de equipamentos para participar da sociedade. E esse mercado tem alta
de cerca de 20% ao ano no Brasil – cenário em que o alumínio vem atuando com um papel
social.
Muitas empresas e instituições valorizam e investem nesse mercado dentro do Brasil.
É o caso da empresa israelense Argo Medical Technologies, que desenvolveu pernas
robóticas. Batizado de ReWalk, tem em sua composição um conjunto de estruturas de
alumínio recobertas por plástico, unidas por motores, que funcionam como músculos,
amarrados às pernas e à cintura. O usuário informa ao aparelho que movimento pretende
realizar, e um conjunto de sensores distribuídos pela estrutura envia os dados para um
computador, instalado nas costas, que aciona os movimentos.
A tecnologia para produção de próteses provocou também mudanças na estratégia de
engenharia aplicada brasileira. O diretor de produção de próteses e órteses da AACD, Walter
Teixeira, diz que as ligas do metal abrem possibilidades na linha de produção, destacando a
diminuição de peso graças a elas. Para a coordenadora da oficina ortopédica do Lar Escola
São Francisco, instituição filantrópica administrada pela Unifesp, a evolução da qualidade
das próteses e órteses permite aos portadores de deficiência uma adaptação mais rápida.
Nos últimos anos, o mercado se sofisticou em termos de órteses e próteses. O Sistema
de Articulação de Quadril Biaxial RGO 17H100, por exemplo, fabricado pela Otto Bock. O
aparelho funciona para pacientes portadores de paraplegia traumática e é composto por liga
de alumínio que dão sustentação aos movimentos.
A empresa também lançou a prótese de joelho com articulação modular 3R
106. Uma das inovações do produto é o sistema pneumático, que controla a fase de balanço
de forma mais precisa e confiável, o que permite um ritmo de marcha mais natural.
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As estimativas do setor de reabilitação apontam que esses produtos de auxilio
movimentam anualmente R$ 1,5 bilhão no Brasil, sendo R$ 800 milhões em automóveis e
adaptações veiculares.
Essa realidade é a que o Brasil presencia atualmente, expandido com a
aproximação dos Jogos Olímpicos 2016. Vendo a possibilidade de grande exposição ao
Mundo, o Brasil está planejando investir consideravelmente em novas tecnologias para
reduzir a diferença que o separa dos grandes campeões como Estados Unidos, Japão, China,
Rússia e Grã-Bretanha.
O esporte paralímpico brasileiro aposta cada vez mais na tecnologia para superar os
limites dos atletas com deficiência, investindo na formação e preparação de atletas, no estudo
da dinâmica e dos limites corporais essenciais para a performance e para melhoria máxima,
como também no desenvolvimento e aprimoramento de equipamentos esportivos de ponta.
Essa mistura do esporte à ciência e tecnologia requer um trabalho conjunto e intenso entre a
Academia Paralímpica Brasileira e as universidades.

Nas universidades brasileiras desenvolvem-se atualmente projetos científicos
relacionados às questões das deficiências, aspectos relativos ao treinamento de atletas e das
diversas questões gerais que cercam eles.
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A grande junção desses conhecimentos científicos como complemento às atividades
esportivas de alto rendimento mostra que não é mais possível realizar esse nível de qualidade
esportiva sem o suporte da ciência e da tecnologia, seja olímpico ou paraolímpico. Quando
tratam de treinamento e alta performance esportiva tratam também de fisiologia, medicina,
fisioterapia, psicologia, sociologia, marketing, engenharias e uma série de outras disciplinas,
tanto da área biológica quanto das humanas e exatas, que alicerçam a educação física no
processo de preparação adequada do atleta para uma competição, e que fornecem a principal
base para que os resultados mais favoráveis sejam alcançados.
Em contrapartida, os altos custos também se refletem na iniciação esportiva e, por
esse motivo, as parcerias entre ciência e tecnologia são essenciais em nosso país. Algumas
iniciativas oriundas das universidades, do CPB, Instituto Nacional de Tecnologia (INT) e
da Rede Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia Assistiva desenvolvem
novos dispositivos para treinamento esportivo a baixo custo para usuários de cadeira de
rodas, os quais podem ser utilizados também em clínicas de fisioterapia e academias. Dessa
forma, mais do que uma contribuição para que melhores resultados possam ser alcançados
no esporte paralímpico de alto rendimento, as tecnologias aplicadas ao esporte para pessoas
com deficiência permitem, em alguns casos, o essencial: a possibilidade da prática esportiva.
Portanto, o Brasil encontra-se em um momento único na história e com a
oportunidade singular de investimento em políticas públicas de ciência, tecnologia e
popularização do esporte para todas as pessoas.
Entretanto, as alta tecnologia relacionadas ao esporte paralímpico estão mais
acessíveis aos países mais ricos, devido ao alto custo. Próteses utilizadas em provas de
corrida no atletismo custam em média 150 mil reais, fator que limita o uso em atletas no
contexto nacional. Uma solução, então, seria investir em modalidades de baixo custo
tecnológico. O que pode-se esperar desse período é que, ao menos, encerrem-se o ciclo
paralímpico brasileiro com um legado duradouro e promissor para as futuras gerações.
Os atletas paraolímpicos brasileiros passam por dificuldades para alcançarem um alto
nível de performance e com a oportunidade de disputar uma medalha, a exemplo do alto
custo de uma prótese para corridas. Entretanto, esse esforço todo vale muito pois maior
glória das olimpíadas dos deficientes não está somente na conquista de medalhas e na própria
competição, está sobretudo no exemplo que esses atletas passam para centenas de milhares
que vivem desmotivados por suas deficiências físicas e mentais e sem perspectivas em suas
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casas. Mesmo quem não aspira ser atleta, pelo menos pode encontrar inspiração e coragem
em acompanhar as notícias, onde termina se identificando com aqueles que superaram as
inúmeras dificuldades com muita luta, coragem, persistência e dedicação por algum esporte.
Saber que há pessoas que apesar das dificuldades de toda ordem foram à luta e venceram no
esporte, pode irradiar otimismo, levantar a auto-estima e reorientar as perspectivas em muita
gente.
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CAPÍTULO 3: AS PRÓTESES BIÔNICAS
3.1 O QUE SÃO AS PRÓTESES BIÔNICAS?
Nos anos 80, os antigos materiais que eram usados nas próteses como madeira, ferro
e plástico foram substituídos por fibra de carbono, muito mais leve e maleável. Uma década
atrás, a empresa alemã Otto Bock lançou uma prótese equipada de um sistema hidráulico,
que permite ao usuário variar a velocidade do passo. A partir dela que se desenvolveram as
versões biônicas.
A robótica vem se desenvolvendo mais rápido que espera-se e a medicina está
aproveitando bem dessa evolução. Algo comum hoje é a criação de membros biônicos para
que pessoas com membros amputados possam recuperar, em parte, os movimentos.
A prótese biónica é um produto em grande expansão que possui o mesmo objetivo
que a prótese mecânica, entretanto, com os avanços da tecnologia, pode-se evoluir o material
e sua funcionalidade para se tornar mais prática e confortável. Por intermédio de sensores,
computador e um minúsculo motor, a prótese biônica consegue cruzar uma série de dados
do meio externo para adequar-se às necessidades do usuário. Sensores localizados na "sola
do pé" da prótese de pernas processam em tempo real as três principais informações para a
realização de um passo: o peso da pessoa, a inclinação do terreno e o ponto de apoio na base
do pé artificial.
Por definição, a biônica explora interações entre biologia e design. É inevitável que
o design se aproprie de processos naturais para problematizar questões e produzir soluções.
Mas existem aqueles que percebem o grande potencial que esta ferramenta pode gerar. Há
quem observe os formatos e materiais serão capazes de produzir processos naturais, antes
impossíveis.
Hoje já consegue-se construir mãos e pernas com alto grau de movimento, que se
aproximam e muito dos movimentos naturais do ser humano. O grande problema da área é
ligar os sinais enviados pelo cérebro através do sistema nervoso e transmitir ao membro
biônico, para que ele possa executar o movimento com precisão.
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3.2 PRODUÇÃO, MATERIAL E FUNCIONAMENTO
As próteses tradicionais podem ser revestidas de espuma, látex e silicone,
principalmente. O silicone chega a imitar os pelos e as veias da pele. No caso das novas
próteses, o fabricante não recomenda coberturas de nenhum tipo. Elas são tão modernas que
ainda não se inventou um revestimento capaz de resistir a movimentos tão amplos e velozes,

24

mas geralmente são projetadas com componentes leves para rápidos movimentos e que seja
resistente e confortável, por isso atualmente são mais vistos aqueles feitos de fibra de
carbono.
Em geral a maioria das novas próteses biônicas são feitas por empresas que planejam,
produzem e montam a peça industrialmente, o que eleva seu preço de mercado. Entretanto,
está crescendo a presença da impressora 3D nesse ramo e que leva a uma grande redução
nos preços e maior acessibilidade.
O seu funcionamento gira em torno de sensores, computador e um pequeno motor, a
prótese biônica que consegue cruzar uma serie de dados do meio externo para adequar-se as
necessidades do usuário. Esse cruzamento de dados é feito através de uma osseointegração,
ou seja, a prótese não é apenas encaixada no corpo mais sim ligada aos ossos atrás de um
implante de titânio.

Eletrodos são ligados às terminações nervosas, e os impulsos

bioelétricos vindos do sistema nervoso do paciente, serão capturados por uma interface
neural que o transmitirá pelo membro de titânio. O membro implantado possui um
sofisticado software que decodifica os sinais neurais e transforma-os em comando para a
prótese robótica.
Entre as inovações de próteses se encontra a perna biônica que incorpora avanços
tecnológicos de última geração, incorpora alimentação própria, sensores, atuadores e um
computador rodando um programa de inteligência artificial que permite que os pacientes
caminhem naturalmente e em segurança. Ela também restaura a função muscular perdida e
permite que os pacientes desempenhem todas as atividades normais do dia-a-dia.
Além dessa há também próteses biônicas de braços ou somente para mãos. No âmbito
das próteses para mão as tecnologias mais avançadas trazem motores individuas em cada
dedo, para que se possam mover independentemente permitindo que a mão biônica tenha as
mesmas possibilidades de pegar e segurar que uma mão humana. Já as próteses para braço
são conectadas aos nervos residuais do braço amputado atrás de uma reinervação muscular
permitindo seu melhor controle dando sensação de força e toque, permitindo pegar em
objetos com naturalidade.
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3.3 - IMPORTÂNCIA E PROJEÇÕES PARA O FUTURO.
A importância que a prótese biônica tem é de poder oferecer a uma pessoa amputada
poder ter uma vida normal novamente, confortável e próxima a um membro de verdade,
coisa que a próteses mecânica dificilmente conseguia cumprir. Facilitando o dia a dia dessas
pessoas e melhorando sua autoestima e confiança em superar os obstáculos de perder um
membro pelo fato da maioria dos usuários de próteses desse tipo são militares que se feriram
na guerra.
E a importância dele vai ficando cada vez maior enquanto a tecnologia avança, é o
caso de quem perde um membro em um acidente e não tem uma vida normal só com uma
prótese: a possibilidade de "sentir" o que você está segurando (se um objeto é áspero ou se
está quente ou frio, por exemplo) não retorna com uma mão de metal. Mas cientistas da
EPFL, da Suíça, e da SSSA, da Itália, estão próximos de desenvolver um equipamento capaz
até de devolver essas sensações aos pacientes.
O primeiro passo do estudo foi confirmar que as próteses atuais, mesmo as
controladas pelo pensamento, falham em reproduzir sensações. Em seguida, os cientistas
ligaram nervos periféricos que não receberiam mais respostas após o acidente à mão biônica.
Esse novo modelo envia estímulos da ponta dos dedos metálicos direto para o cérebro e
fornece esse retorno sensorial, graças a eletrodos posicionados logo acima do local da
amputação.
Exemplos como esse mostram como a tecnologia, quando bem usada, ajuda pessoas.
Desde que essa ideia saiu de uma cabeça e foi para o mundo, percebe-se o quanto a
tecnologia ainda tem para nos oferecer. O mundo está diante de uma nova realidade na
tecnologia em próteses dado os avanços da biônica. O futuro é contemporâneo.
Hugh Herr é um dos jovens cientistas, professor do Massachusetts Institute of
Technology – MIT e um dos responsáveis pelo departamento de Biomecatrônica do instituto.
Voltado para o desenvolvimento de soluções de interface extrema entre biomecatrônica e
desabilidades humanas, o departamento tem alcançado grandes conquistas com o intuito de
reabilitar, reconfigurar, ou estabelecer condições humanas de forma a melhorar a vida de
pessoas – para que essas possam estar presentes, não somente de pé, mas dançando as
músicas que apreciam.
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Hugh, chefe do grupo de pesquisa do Laboratório Biomecatrônica, falou no TED no
dia 19 de março de 2012 sobre o trabalho de seu grupo na criação de próteses biônicas, e seu
objetivo de eliminar a deficiência humana através da tecnologia. Para concluir seu discurso,
ele falou sobre como trabalhar com a sobrevivente do atentado à bomba na maratona de
Boston Adrianne Haslet-Davis, uma dançarina de salão profissional que perdeu parte de sua
perna no ataque. O grupo passou os últimos 200 dias desenvolvimento de uma nova prótese
para Adrianne, que permitiria a ela para dançar novamente. No final da palestra, Adrianne
subiu ao palco com um parceiro e dançou uma rumba em sua nova perna - sua primeira
performance no palco desde o ataque

Segundo os especialistas, é evidente a rápida evolução das próteses e de como elas
chegaram à tornarem-se mais eficazes que os membros reais de um ser humano, como no
caso dos Jogos Olímpicos, trazendo uma certa vantagem na questão de agilidade e peso. E
esse cenário só tende a se desenvolver e ganhar espaço tanto nos esportes como em outras
áreas como a dança, citada acima.
Entretanto, nem todas as próteses chegaram a um nível total de satisfação. As mãos
biônicas, por exemplo, já conseguem calcular a pressão certa para segurar o objeto, ou
mesmo auxiliar para conseguir escrever normalmente em um caderno, mas a tecnologia
ainda precisa descobrir como implementar todos os movimentos naturais de uma mão
normal e do tato ou sensibilidade.
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CONCLUSÃO
Pode-se perceber então que as próteses trouxeram um marco na história e foram um
destaque por onde passaram, tendo sido aperfeiçoado continuamente até os dias de hoje em
que presenciamos esportes de alto nível serem realizados por pessoas que antigamente
estariam fadados a uma vida sedentária e cheia de obstáculos.
Ao mesmo tempo em que essa tecnologia continua evoluindo, ela torna-se cada vez
mais acessível àqueles que tem o potencial mas sem recursos. Esses fatores frequentemente
são retratados quando se trata de esportes, principalmente no Brasil, em que a oportunidade
de viver de práticas esportivas são escassas, ainda mais adaptadas aos debilitados.
Entretanto, com a chegada dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o governo em conjunto
com outras instituições estão auxiliando e incentivando jovens com deficiências a praticarem
esportes e tentarem alcançar uma vaga na seleção.
E por último, o futuro das próteses ortopédicas é difícil de prever pois a tecnologia
por trás dele é continuamente renovada, entretanto, atualmente, o mais perto que se alcançou
do futuro foram as próteses biônicas. Elas trouxeram uma experiência totalmente nova para
os pacientes, com movimentos muito mais naturais e próximos a de um membro perdido.
Tudo graças a implantes neurológicos, alguns conectados ao cérebro, tornando os
movimentos mais rápidos e ágeis, sendo que graças a essa ferramenta que muitos puderam
voltar a ter tanto uma vida confortável quanto saudável para praticar esportes.
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INTRODUÇÃO
O planeta Terra, composto por continentes enormes, mais de 7 bilhões de pessoas,
mares infindáveis, está correndo sérios riscos. A saúde desse planeta não está boa, já há
algum tempo. O homem não soube cuidar dele, pelo contrário, acabou por prejudica-lo, e
ainda o prejudica, a cada dia. São invenções dos homens como o automóvel que estão entre
as causas mais evidentes de problemas ecológicos como o Efeito Estufa, ou ainda o
Aquecimento Global. Em se tratando de vida, estes são problemas muito sérios, porque
podem, e comprometem, a vida de todos os seres vivo, já que afeta fatores climáticos,
meteorológicos, dentre outros.
O planeta precisa de cuidados, sim. Mas antes, a própria humanidade tem necessidade
de atenção. A vida tem se deteriorado, doenças modernas matam milhares de pessoas
diariamente em todo o mundo. Algumas delas poderiam ser facilmente evitadas, com
pequenos ajustes e correções nas rotinas das pessoas. A questão é que deixou-se de lado a
vida, acerca do trabalho, de preocupações “maiores”.
Ecologia, e seu estudo pode ser a solução para os problemas do planeta, e a
alimentação do homem, englobando sua preocupação com o meio ambiente, com o meio em
que vive, pode salvar não só a si, mas a gerações futuras, que sequer foram pensadas ainda.
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CAPÍTULO 1: A RELAÇÃO ENTRE ALIMENTAÇÃO E
ECOLOGIA
1.1 O QUE É ECOLOGIA ?
Segundo o dicionário Michaelis, Ecologia é “Parte da Biologia que estuda as relações
dos organismos com o ambiente, isto é, com o solo, o clima e os outros organismos que povoam
determinada zona da Terra”, ou seja, é algo que aborda a interação, por exemplo, do homem

com o meio em que vive. Trata-se da harmonia das ações do ser humano para com o meio
ambiente onde habita, e de onde tira tudo o que cerca sua vida.
O respeito e cuidado ao meio ambiente não tem se mostrado presente, já a bastante
tempo. Acompanhamos casos gravíssimos, tidos como pistas, de que a saúde do ecossistema
terrestre é precária, como o Aquecimento Global, e a destruição da Camada de Ozônio, que
extinguem aos poucos a vida na Terra. As causas desses fenômenos são, claramente,
humanas, e poderiam há muito ter sido evitadas com pequenas mudanças.
A prosperidade da vida, seja da espécie humana ou do planeta, depende do cuidado
que se tem com elas. Sem atenções devidas, há o eminente risco da extinção. Porém, há uma
série de mudanças simples de serem implementadas para aumentar sua “longevidade”.
Em maio de 2013, a NOAA (Administração Oceânica e Atmosférica Nacional)
divulgou um relatório mostrando que o
planeta atingiu a maior concentração de
dióxido de carbono da história. A
concentração deste poluente, que é um
dos principais causadores das mudanças
Ima
gem 1.1.1

climáticas e do aquecimento global, está
com média diária de 400 ppm (partículas
por milhão). (Conforme imagem 1.1.1)
Em novembro de 2014, o IPCC

divulgou o 5º Relatório sobre as Mudanças do Clima e o Aquecimento Global. Neste
documento, orienta para a necessidade urgente de diminuição da emissão de dióxido de
carbono, adoção de políticas de mitigação dos efeitos futuros e mudanças estruturais.
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De acordo com dados preliminares divulgados pelo IPCC (Intergovernmental Panel
on Climate Change) em setembro de 2013, o clima brasileiro poderá sofrer os efeitos do
aquecimento global até o final deste século. As regiões sul e sudeste poderão ter um aumento
de até 0,5% na temperatura média até o final do século. Já as regiões centro-oeste, nordeste
e norte poderão ter as temperaturas médias aumentadas em 1,5%. Estas projeções são para
um cenário otimista, ou seja, com controle da emissão de gases do efeito estufa. Num cenário
de grande aumento na emissão destes gases, a temperatura poderá se elevar mais do que o
dobro em relação a estas projeções.
De acordo com estas projeções, poderá também ocorrer ser mais frequente a
formação de ondas de calor nas regiões Nordeste e na Amazônia.
Um relatório divulgado pela WWF (ONG dedicada ao meio ambiente ) no ano de
2000, apontou que o desmatamento na Amazônia já atinge 13% da cobertura original. Uma
pesquisa da revista Science (publicada em julho de 2012) alerta que até 2050, poderá ocorrer
a extinção de cerca de 80% das espécies animais (anfíbios, mamíferos e aves) em áreas que
sofreram desmatamento.
O caso da Mata Atlântica é ainda mais trágico, pois apenas 9% da mata sobrevivem
a cobertura original do ano de 1500. Várias espécies animais e vegetais já foram extintas
nestes últimos séculos em função do desmatamento na Mata Atlântica. (Imagem 1.1.2)
Embora
sejam

os

os
mais

problemáticos,

Ima

casos da Floresta Amazônica e da Mata Atlântica

gem 1.1.2

o

desmatamento ocorre nos
quatro cantos do país.
Além

da

predatória
econômicos,

derrubada
para

fins
outras

formas de atuação do ser
humano tem provocado o
desmatamento. A derrubada de matas tem ocorrido também nas chamadas frentes agrícolas.
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Para aumentar a quantidade de áreas para a agricultura, muitos fazendeiros derrubam
quilômetros de árvores para o plantio.
O crescimento das cidades também tem provocado a diminuição das áreas verdes. O
crescimento populacional e o desenvolvimento das indústrias demandam áreas amplas nas
cidades e arredores. Áreas enormes de matas e florestas são derrubadas para a construção de
condomínios residenciais e polos industriais. Rodovias também seguem neste sentido.
Cruzando os quatro cantos do planeta, estes projetos rodoviários provocam a derrubada de
grandes faixas de florestas.
Paralelo a isso, está a utilização e extração de combustíveis fósseis, como o petróleo
e o carvão mineral. Uma das piores ocorrências do petróleo é em casos de acidente durante
transporte marítimo. Por ser um óleo, e tóxico, agride brutalmente todo um ecossistema de
uma região, podendo ser devastador com espécies do habitat onde o óleo fora derramado.
Além de um desastre, a queima de seus derivados, como a gasolina libera, em enormes
quantidades, o Dióxido de Carbono (CO2) que, como citado anteriormente, é nocivo ao
planeta Terra. Além desse, o Carvão Mineral também é nocivo ao meio ambiente, e se
comparado com o petróleo na questão de “queima” é ainda pior, visto que libera 1,37 vezes
mais Dióxido de Carbono durante sua queima se comparado ao petróleo.
Algumas imagens podem ilustrar o caos presente no mundo de hoje, em questão de
qualidade e saúde do planeta:

(Chaminés industriais liberando gases tóxicos, sem qualquer tratamento, na atmosfera)
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(Queimadas devastando uma floresta, e liberando considerável quantidade de CO2)

(Desmatamento na Amazônia)

(Queima de combustíveis fósseis em automóvel)
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Embora todos estes problemas ambientais estejam ainda ocorrendo, verifica-se uma
diminuição significativa em comparação ao passado. A consciência ambiental das pessoas está
alertando para a necessidade de uma preservação ambiental. Governos de diversos países e ONGs
têm atuado no sentido de criar legislações mais rígidas e uma fiscalização mais atuante para combater
o crime ecológico. As matas e florestas são de extrema importância para o equilíbrio ecológico do
planeta Terra e para o bom funcionamento climático. Espera-se que, no início deste novo século, o
homem tome consciência destes problemas e comece a perceber que antes do dinheiro está a vida de
nosso planeta e o futuro das gerações futuras.

1.2 QUAL A INFLUÊNCIA DA ECOLOGIA NA ALIMENTAÇÃO
Ecologia e alimentação mantém uma relação estritamente dependente uma da outra.
À maneira que a alimentação de todo ser vivo depende, por exemplo, da água, é de papel
ecológico, não de uma, mas de todas as espécies a preservação dela, como a si mesmos, e
assim com toda a natureza. Entretanto, com os seres humanos há muito tempo tem sido
diferente. Ainda acerca da água, a poluição e contaminação de rios, lagos e mares, é
prejudicial para todo um ecossistema, ou até um sistema inteiro.
Dentre as formas de poluição de águas pelos seres humanos, é possível destacar
algumas. São essas:

Esgotos domésticos;
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Acidentes envolvendo navios cargueiros, principalmente petroleiros;

Descarte inadequado de material tóxico em lagos e rios, por indústrias;

Uma das piores consequências da poluição aquática é conhecida como Maré
Vermelha. A maré vermelha causa muitos malefícios aos habitantes marinhos tanto quanto
ao homem. As algas produzem e liberam toxinas que envenenam as águas, provocando a
morte de peixes e em consequência diminuindo a atividade pesqueira.
Além disso, acontece o envenenamento de forma indireta. Alguns moluscos, como
os mexilhões, não são afetados diretamente por estas toxinas. Porém, podem acumular estas
algas em seus corpos, por possuírem como característica filtrar a água do mar e dela extrai
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seu alimento. Assim, intoxica outros animais como os pássaros, mamíferos marinhos e
também seres humanos que se alimentam destes moluscos. Ao ingerir um molusco
intoxicado, o ser humano pode desenvolver uma paralisia por envenenamento,
envenenamento diarreico e envenenamento amnésico. Da mesma forma que a água é de
suma importância, também são as florestas e vegetações, ecossistemas, clima e solo, por
exemplo. O planeta Terra depende da harmonia entre o meio e quem o habita.
E o que tem acontecido é o esquecimento de que base da alimentação, tanto como a
da vida, é a água. Consequentemente, a alimentação debilita-se cada dia mais, aliada ao
desenvolvimento industrial e constante diminuição dos tempos e preocupações de refeições.
A rotina do homem tem se mostrado cada vez mais acelerada e ocupada, sem
condições de fazer refeições com calma e atenção ao que se come. Dessa forma,
transformou-se um almoço, em um “lanchinho rápido”, onde a maior parte da população
mundial usufrui da comodidade e praticidade de um fast-food, ou um drive-thru para fazerem
uma refeição com mais rapidez e poderem voltar a trabalhar logo. E mesmo quando chegam
em casa, abusam dos alimentos industrializados que, se comparados com alimentos naturais,
são extremamente pobres em qualidade nutricional, quando não são perigosos e nocivos à
saúde humana
Essa perda de importância e preocupação com o que se come desencadeou em
inúmeros problemas para a saúde humana como obesidade, hipertensão, diabetes, colesterol
elevado – o causador de infartos e derrames-, dentre outros. A obesidade nada mais é que o
acúmulo de gordura no corpo causado, na maioria das vezes, pelo consumo excessivo de
calorias na alimentação, que ultrapassa o valor realmente útil para o organismo, e suas
necessidades de manutenção e atividades diárias. Hipertensão, ou pressão alta, é a elevação
dos níveis tensionais do sangue, causada pelo excesso de sódio na alimentação (substância
essa encontrada em abundância em alimentos industrializados). Já a diabetes é uma doença
caracterizada pela falta de produção ou produção insuficiente de insulina, ou ainda pela ação
insuficiente da insulina, fazendo com que o índice de glicose no sangue aumente. E ainda, o
colesterol, se elevado, pode ser responsável pelo entupimento de artérias e veias,
ocasionando um derrame ou um enfarto.
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A relação entre alimentação e ecologia está justamente na importância que a natureza
tem na vida do ser humano, principalmente na questão da subsistência, ou mais ainda, na
alimentação. A agricultura provém, também, alimentos para municípios, cidades e até países
ao arredor. O Brasil, por exemplo, é um dos líderes mundiais na produção e exportação de
produtos agropecuários, tais como café, soja e suco de laranja. Entretanto, entre os anos de
2006 e 2012, segundo relatório do Ministério da Saúde, houve crescimento de
aproximadamente 54% no índice de obesidade no Brasil. Ou seja, a obesidade, por exemplo,
não é decorrente da falta de recursos naturais disponíveis, ou de alimentos saudáveis em
abundância, mas de uma consciência que deve ser fixada em cada residência ao redor do
mundo que alimentação é coisa séria, e deve ser tratada como tal.
Uma alimentação saudável depende de alguns fatores, mas em se tratando de
alimentos naturais, dificilmente poderá ser prejudicial ou “ruim” para o indivíduo. Um bom
dia, em questão nutricional, é composto por 5 refeições. Entretanto, mundialmente, a
quantidade de pessoas que praticam atos alimentares corretamente são mínimos. Existem
porém, inúmeros Órgãos não Governamentais (ONGs) que atuam no intuito de tentar
estimular não só a produção agrícola nos países, mas a mudanças de hábitos alimentares ao
arredor do mundo para escolhas mais saudáveis. No Brasil, dentre muitas outras, atua a FAO
(Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), que tem um
compromisso de combate à fome e à pobreza, promove o desenvolvimento agrícola, a
melhoria da nutrição, a busca da segurança alimentar e o acesso de todas as pessoas, em
todos os momentos, aos alimentos necessários a uma vida saudável. Dessa forma, em âmbito
nacional, conseguem contribuir com estímulos de hábitos saudáveis de todos os brasileiros.

1.3 ECOLOGIA E ALIMENTAÇÃO AO REDOR DO MUNDO
Alimentação é algo do qual o ser humano – assim como qualquer outro ser vivo –
depende. Entretanto, em cada canto, cada região do mundo, é feito diferente. Existem lugares
onde não se come um tipo de alimento, outros onde se come coisas inusitadas, alguns variam
conforme religião e outros conforme crenças, mas todos são definidos como alimentação.
Na Índia, por exemplo, os hábitos culinários são baseados em tradições culinárias,
advindas em sua maioria da religião. É um país com uma dieta bastante metódica e rigorosa.
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Existem algumas restrições, como a proibição de carne bovina e suína das refeições. Boa
parte dos indianos são, ainda, vegetarianos, evitando portanto todo tipo de proteína animal.
Já a quantidade de refeições assemelha-se à ocidental, ou seja, são cinco refeições principais,
porém, o jantar é a maior delas.
Já em Israel, os hábitos são bem diferentes, principalmente à maioria de sua
população, por ser composta de Judeus. O judaísmo é extremamente criterioso e rigoroso
quanto a alimentação. Não se pode misturar derivados do leite com nenhum tipo de carne,
além disso, todas as carnes devem ter certificado de uma espécie de “garantia” de que o
animal fora sacrificado rapidamente, e sem sofrimento, de maneira ‘humana’.
Para os chineses, comer é um ato cultural, antes de mais nada. As crenças do extremo
oriente perpetuam tradições milenares, sem deixar de lado a questão da alimentação. Devido
à sua grande extensão territorial, há um excelente hábito de cultivo e alimentação a base de
vegetais e cereais, que regulam e disciplinam a dieta dos chineses. Talvez seja por isso que
seu índice de longevidade esta entre os maiores do mundo.
Enquanto isso, nos Estados Unidos da América, o alto índice de obesidade e doenças
cardíacas acentuam a baixa qualidade nutritiva das refeições de boa parcela populacional,
principalmente aquela que habita grandes centros urbanos. Por ser o país do Fast-food, e
uma das maiores potências econômicas do mundo, é complicado dizer que a má alimentação
é apenas culpa das pessoas. O mercado alimentício é, sim, amplo, porém o tempo é escasso,
então há a necessidade de agilidade nas refeições, daí a razão da preferência por alimentos
industrializados, dada a facilidade de não ter, sequer, que prepará-los.
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CAPÍTULO 2: A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO
PARA O HOMEM
2.1 COMO AS SOCIEDADES ATUAIS SE ALIMENTAM
Nas sociedades atuais, em geral, foi possível observar uma mudança considerável no
cenário de hábitos alimentares, principalmente se analisar-se individualmente cada
residência, em relação ao passado. Em boa parte do mundo, e inclusive no Brasil, ainda no
século passado, a cozinha era comandada exclusivamente pelas mulheres, que alimentavam
os filhos e o marido. No início do século XX, os alimentos eram totalmente diferente dos de
hoje. Àquela época era razoavelmente comum ter pequenas plantações no arredor da casa,
cujos frutos alimentavam as famílias, ou seja, não havia incidência tão grande de “Junkfood”. Além de pequenas plantações, via-se muito a criação de pequenos animais como
galinhas e porcos que, também contribuíam com a alimentação das famílias.
Atualmente, muitas coisas mudaram. São elas:


A “mãe” não é mais exclusivamente dependente de seu cônjuge. A luta das mulheres
por espaço digno na sociedade trouxe-as de dentro das casas, exercendo atividades
domésticas como cozinhar, lavar louça e roupas, e cuidar dos filhos, para escritórios,
bancos, posições de confiança em grandes empresas, ou seja, atividades antes
desempenhadas apenas por homens;



Além das mudanças nas atividades domiciliares, o tempo, após a segunda Revolução
Industrial, torna-se escasso. Homens e mulheres são exigidos em empresas a maior
parte do dia. A jornada de trabalho, com o Fordismo, expande-se e os trabalhadores
passam a receber por horas trabalhadas. Há casos de pessoas que trabalhavam até
doze horas sem intervalos, porque precisavam sustentar suas famílias;



Surge então a necessidade de refeições “expressas”, ou seja, rápidas, para que se
pudesse voltar o mais rápido possível ao trabalho. Nesse contexto nasce uma empresa
do ramo alimentício, num pequeno caminhão nos Estados Unidos da América, que
fazia lanches para uma construção, a um preço baixo. Com o aumento da demanda,
essa “empresa” passou a produzir seus lanches de forma idêntica, e em ordem de
produção, como numa linha de montagem. Daí em diante, os irmãos McDonalds
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ficaram famosos e inauguraram um conceito que se perpetua até os dias de hoje: o
“fast-food”. Esse conceito funde comida rápida e barata, e por isso se torna tão
atrativo. Entretanto, se torna prejudicial se escolhido para “refeições diárias”, dada a
natureza de seus ingredientes que, raramente, são naturais;


E ainda, além dessa necessidade de refeições rápidas durante o dia, há um temor de
que a continuidade disso seja o fim dos tão prazerosos e importantes ‘Jantares em
família’, onde não só se passa um período de alimentação, mas de descontração e
reflexão do dia para junto com seus familiares.
Pode-se concluir, portanto, que as sociedades atuais, em contexto mundial, se

alimentam muito mal. Ainda sobre o McDonald's, existe um documentário feito nos EUA,
dirigido por Morgan Spurlock – “Super Size Me: A dieta do Palhaço” –, onde Morgan
decide se alimentar exclusivamente nesse restaurante, realizando três refeições diárias,
durante o período de um mês. Durante a realização da experiência, o diretor fala um pouco
sobre a cultura do fast-food nos Estados Unidos, e mostra, ainda, os efeitos físicos e mentais
em si mesmo que esse tipo de alimentação em um restaurante como esses pode provocar no
organismo. O resultado da experiência é dado em vídeos diários, e Morgan opta não só pelas
opções aparentemente menos saudáveis. Ele escolhe saladas, sucos, etc. que julga que teriam
um efeito menos pior sobre seu corpo. O resultado é impressionante. Antes do início deste
experimento, Spurlock, comia uma dieta variada. Era saudável e magro, e media 188 cm de
altura com um peso de 84,1 kg. Depois de trinta dias, obteve um ganho de 11,1 kg, uns 11%
de aumento da massa corporal deixando seu índice de massa corporal de 23,2 (dentro da
faixa "saudável" 19-25) para 27 ("sobrepeso"). Também experimentou mudanças de humor,
disfunção sexual, e dano ao fígado. Spurlock precisou de quatorze meses para perder o peso
que havia ganhado. O fator motivador deste experimento foi a propagação de casos de
obesidade nos Estados Unidos. Próximo ao vigésimo dia de experiência, o diretor é
aconselhado a parar por causa de algumas palpitações no coração. Morgan completou o
experimento e revelou que, segundo médicos, alguns dos danos à sua saúde seriam
irreversíveis.
Este documentário apenas confirma que os crescentes índices de obesidade mundial
se devem ao desinteresse das pessoas com sua alimentação e, consequentemente, com sua
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saúde. Mas boa parte das pessoas não sabem de tantos malefícios existentes nesse tipo de
alimentação. E eles são muitos:


Os alimentos de fast-food não contém a quantidade diária recomendada de
nutrientes básicos para o funcionamento do organismo humano;



A maior parte destes alimentos contém uma quantidade exacerbada de
gorduras ruins e açúcares, que são, se consumidos de forma contínua e em
grandes quantidades, se tornam letais à saúde do ser humano;



Segundo estudos, a gordura saturada, presente na maioria dos alimentos
industrializados, quando ingerida em excesso, pode afetar o cérebro,
causando inclusive variações de humor.



Muitas crianças são feitas “dependentes” desse tipo de alimentação muito
precocemente, fazendo com que se ‘acostumem’, e dificilmente mudem de
rotina alimentar futuramente.



Só nos Estados Unidos da América, aproximadamente trezentas mil mortes
ocorrem anualmente em consequência de casos de obesidade, que é
fortemente agravada pela falta de consciência e conhecimento acerca de
hábitos alimentares saudáveis e nutritivos.



Uma alimentação ruim tem reflexos reais nos relacionamentos individuais,
podendo comprometer, no caso de crianças, seu desempenho e
desenvolvimento dentro e fora das escolas.

O maior cuidado que as pessoas devem ter com a alimentação é relacionado ao
desenvolvimento de doenças. Elas podem ser devastadoras e de fácil atingimento. O
mínimo de cuidado pode começar em casa, com refeições balanceadas e prática de
exercícios físico com alguma regularidade.

2.2 CRESCIMENTO DA OBESIDADE NA PÓS-MODERNIDADE
Organizações pelo mundo inteiro são mobilizadas diariamente por pesquisas acerca
de uma das doenças mais devastadoras, porém reversível, da atualidade: a obesidade. As
causas da obesidade variam, e podem ser:
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De origem genética;



Sedentarismo;



Disfunções hormonais;



Maus hábitos alimentares.

A maior das causas da obesidade atualmente, mundialmente reconhecida, provém de
maus hábitos alimentares. A frase “Você é o que você come” é fiel à realidade, já que é
comprovado por inúmeras pesquisas e estudos que mais de 50% dos casos de sobrepeso tem
a causa concentrada exclusivamente na alimentação. E isso tem piorado com o passar dos
anos. Para piorar este cenário, de acordo com a pesquisa Global Burden of Disease, o
sobrepeso e a obesidade foram responsáveis pela morte de 3,4 milhões de pessoas, em 2010,
além de terem causado a redução de 3,9% da expectativa de vida dos indivíduos. O
levantamento indica que, de 1980 a 2013, a proporção mundial de adultos com IMC (índice
de massa corporal) acima de 25 kg/m², subiu de 28,8% para 36,9%, entre os homens, e de
29,8% para 38%, entre as mulheres. Já entre crianças e adolescentes, a situação também é
preocupante. No ano de 2013, 23,8% dos meninos e 22,6% das meninas que viviam em
países desenvolvidos estavam no quadro de sobrepeso ou de obesidade. Em países em
desenvolvimento, o número é menor, mas não deixa de ser alarmante, uma vez que, desde
os anos 80, até o ano passado, a porcentagem subiu de 8,1% para 12,9% entre meninos, e de
8,4% a 13,4% entre meninas.
"Foi comprovado que houve uma grande mudança na mortalidade. Crianças que morriam
de doenças infecciosas agora estão indo muito bem graças às técnicas de imunização", disse
Ali Mokdad, co-autor do estudo e professor de saúde global do Instituto de Metrologia da
Saúde e Avaliação da Universidade de Washington, que liderou o projeto colaborativo.
"Não obstante, o mundo agora é obeso e estamos recebendo este impacto."
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Os Estado Unidos tem o maior índice de obesidade do mundo, Os gráficos a seguir
mostram

a

evolução

da

obesidade

em

alguns

países:

O relatório revelou que cada país, com exceção daqueles da região sub-saariana,
apresentam taxas de obesidade alarmantes:
- Aumento da obesidade global de 82%, durante as últimas duas decadas.
- Os países do Oriente Médio estão mais obesos do que nunca, apresentando um aumento na
obesidade de 100% a partir de 1990.
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"O chamado estilo de vida ocidental está sendo adotado em todo o mundo, e os impactos são
iguais em todas partes", disse Mokdad.
De acordo com o relatório, os problemas de saúde provocados pelos elevados índices
de massa corporal agora superam os problemas provocados pela fome. Pela primeira vez, as
doenças não transmissíveis (DNT), como o acidente vascular cerebral (AVC), a diabetes e
as doenças do coração estão no topo da lista das doenças que causam longos anos de
sofrimento nas pessoas.
Já é tempo de tratar desta epidemia mundial causada pela negligência. O professor
Mokdad disse: "Todos esses problemas estão ligados à obesidade". "Estamos vendo
inclusive uma grande porcentagem de pessoas que agora sofrem dores nas costas. Se
pudéssemos reduzir as taxas de obesidade, veríamos a diminução do número de doenças não
transmissíveis e também a diminuição destas dores."
As pessoas estão vivendo mais tempo do que o previsto em 1990 - em média, 10,7
anos a mais para os homens, e 12,6 anos a mais para as mulheres. Mas, para muitos deles, a
qualidade de vida durante esses anos não é boa. De acordo com o estudo, em média, as
pessoas ficam atormentadas por doenças ou dores durante os seus últimos 14 anos de vida.
Que ironia: ganha-se 10-12 anos, mas perde-se 14 em qualidade de vida...
Tem-se conquistado avanços significativos na tecnologia médica para posibilitar
vidas mais longas, acrescenta o autor: "Temos descoberto como manter vivas pessoas que
sofreram um AVC, mas elas ficam impedidas durante muitos anos depois. Essa não é a
qualidade de vida que a pessoa esperava."
Nos países ocidentais as mortes por doenças do coração estão abaixo do 70%. No entanto, o
número de pessoas diagnosticadas com doenças cardíacas está aumentando a taxas
alarmantes.
As doenças não transmissíveis (DNT) são um desafio global de "proporções
epidêmicas", de acordo com a Dra. Margaret Chan, diretora-geral da Organização Mundial
de Saúde. Em um discurso para a Assembléia Geral da ONU no ano passado, ela disse as
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DNT são um "desastre em câmera lenta" e eventualmente podem quebrar qualquer banco.
O relatório é enfático:
“O mundo está ficando obeso e isto tem que parar.”
No Brasil, segundo IBGE (Índice Brasileiro de Geografia e Estatística), em estudo
comparativo realizado entre 1989 e 2008/2009, demonstra-se de forma estrondosa o aumento
nas taxas de sobrepeso e obesidade no país, como mostra o gráfico abaixo:

A principal preocupação é com o que causou esse crescimento. A resposta
provavelmente está na geladeira e despensa de cada casa. Com toda certeza é possível
afirmar que os hábitos alimentares mudaram, sim, mas acompanhado de uma mudança no
que está disponível nas prateleiras de um supermercado, ou na maneira como os restaurantes
passaram a trabalhar. Comidas industrializadas dominam todos os mercados, e são inúmeras
variedades, com tamanhos enormes, e preços baixos. Dentre estes alimentos estão os
convidativos refrigerantes, “salgadinhos”, bolachas recheadas e etc. que, sem dúvida não
faltam na casa de nenhum terráqueo.
As sociedades, com ênfase nas ocidentais, tem adquirido péssimos hábitos
alimentares, reflexo da indústria alimentícia ter se tornado mais atrativa do que a indústria
natural, ecológica, saudável. E esse cenário, se continuado, tende a atingir cada vez mais
pessoas comprometendo suas vidas no sentido de se tornarem dependentes de comida. A
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maior parte dos casos de obesidade mórbida leva o indivíduo a comer sem sentir fome. A
alimentação passou de necessidade natural, para sobrevivência, para uma de satisfação,
como se fosse uma droga.

2.3 O PAPEL DA ALIMENTAÇÃO NA SOCIEDADE
Nos primórdios da humanidade, as primeiras gerações costumavam ficar em grupos,
caçando e coletando alimentos, e sua sobrevivência dependia apenas do que encontravam
para comer, se alimentando sobretudo de raízes e frutos silvestres. A agricultura surgiu há
aproximadamente dez mil anos, ocasionada pelo inicio de cultivo de plantas e domesticação
de animais. À partir da possibilidade de fixação do homem em um território apenas, surgem
as comunidades. O tipo de alimentação foi definindo as culturas a tal ponto que alguns
historiadores dividem as sociedades tradicionais em grandes grupos representados pelos
cereais que estão na base do cardápio: o arroz, no caso da Ásia Oriental, o trigo na Europa e
o milho na América.
Mais recentemente, há aproximadamente quinhentos anos, com o advento das
Grandes Navegações, inicia-se um processo de difusão cultural, onde conhecimentos antes
barrados por diferenças territoriais passaram a circular por todo o mundo. E incluso a este
conhecimento estão noções e costumes alimentares, acerca de cultura e plantio, bem como à
alimentação em si. Esse processo é considerado um tipo de Globalização. As frutas que
temos hoje disponíveis nas feiras livres, ou em supermercados, dificilmente são “nativas”,
mas podem ter vindo de um dos quatro cantos do planeta. São exemplos disso a laranja, tida
como uma das frutas que o Brasil mais exporta. A laranja é nativa da Ásia, assim como a
banana e o alface. Claro, existem espécies nativas e autenticamente, no caso do Brasil,
brasileiras: o açaí, a castanha do Pará, o caju e a mandioca, por exemplo.
Do início da agricultura até meados do século passado, o sistema de produção de
alimentos predominante era baseado em pequenas propriedades familiares quase
autossuficientes. Os vegetais cresciam em hortas e pomares domésticos, lado a lado com a
criação de porcos, galinhas e bovinos, que forneciam leite, ovos e carne. Os grãos eram
triturados em moinhos de pedra e consumidos na forma integral, preservando as fibras e os
benefícios naturais.
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O mundo se transformou novamente com a Revolução Industrial, há cerca de dois
séculos. Mas, para as mudanças chegarem ao prato, ainda levou várias décadas. À medida
que as cidades inchavam e começaram a surgir ferrovias e depois estradas, as lavouras foram
sendo empurradas para longe dos centros consumidores. Os vegetais e outros alimentos
frescos cederam seu espaço no comércio e na mesa das pessoas para os produtos que podiam
ser transportados com maior facilidade e que duravam mais tempo.
No século XX, os desafios de alimentar grandes populações urbanas pareciam ter
sido plenamente resolvidos com o aparecimento da comida enlatada, congelada,
industrializada e do fast-food. Só não se levou em consideração que, com essas mudanças, o
cardápio ficaria cada vez menos nutritivo.
Durante toda sua história, a humanidade conviveu com a fome, situação ainda
presente em algumas regiões do planeta, sobretudo na África. Pragas, secas, inundações e
longos invernos tinham efeitos devastadores e a falta de comida representava um perigo
sempre à espreita. É compreensível, portanto, que os cientistas da era moderna tenham
desenvolvido os defensivos agrícolas ("agrotóxicos") e os adubos artificiais para tentar
garantir o abastecimento de populações cada vez maiores, sobretudo após a Segunda Guerra
Mundial. Mais tarde, porém, descobriu-se que essa alternativa tem efeito negativo não só
para a saúde humana como também para a natureza.
Contudo, tem se mostrado que a agricultura orgânica e a alimentação natural
voltaram a tomar força em 1960 e o número de pessoas que se interessam por elas de lá pra
cá só tem crescido. É um novo modelo de indústria de alimentos que se preocupa em mantêlos o mais próximo possível da sua origem (esses são os famosos alimentos naturais e
integrais).
O momento em que vivemos hoje representa um resgate à tradição, ao sabor e à
nutrição de verdade. É uma forma de trazer à nossa mesa ao alimentos mais nutritivos,
naturais, cultivados da melhor forma possível. Uma verdadeira volta ao passado, com
cuidado especial com a nossa saúde e com a do planeta também.
Seja nos primórdios da civilização, ou agora, a alimentação sempre teve caráter de ir
além da subsistência dos indivíduos. As refeições são na maioria marcadas por um grupo,
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seja ele composto por familiares, amigos, colegas ou todos juntos. Em algumas culturas, a
hora da refeição é, inclusive sagrada, e tida como um momento de celebração e
agradecimento.
É por esses e outros motivos que a alimentação é coisa muito séria, e deve ser tratada
como tal. Deve-se atentar ao alimento que ingerimos da mesma maneira que olhamos uma
roupa que estamos a comprar. É preciso saber o que o compõe, e não apenas ingerir, em
exageros ou escassez, sem conhecimento devido. Alimentar-se pode ser perigoso se não for
feito com cautela e atenção. Às vezes, em um momento de correria por causa do ofício, é
possível confundir uma refeição com um “lanchinho”, mas quando já não se tem mais a
noção do que é fazer uma refeição sentado à mesa, comendo alimentos com procedência
conhecida e determinada, é preciso parar e refletir sobre o que você está fazendo para com
sua saúde.
Alimentação não é apenas questão de beleza, que define o corpo que você terá daqui
a alguns anos, mas é garantia de que você chegará à velhice com conforto e saúde para
esbanjar e prolongar sua vida.
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CAPÍTULO

3:

CONSCIENTIZAÇÃO

DA

SOCIEDADE

SOBRE A ALIMENTAÇÃO
3.1 PROJETOS LIGADOS A ALIMENTAÇÃO NO BRASIL E NO MUNDO
Existem atualmente uma série de programas, organizações, e até órgãos de governos,
mobilizados com um fim em comum: combater o fast-food e trazer bons costumes
alimentícios para as pessoas do mundo inteiro. Dentre eles, destacam-se alguns:


FAO: “Criada em 16 de outubro de 1945, a Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura (FAO) atua como um fórum neutro, onde todos os países,
desenvolvidos e em desenvolvimento, se reúnem em igualdade para negociar
acordos, debater políticas e impulsionar iniciativas estratégicas. Atualmente a FAO
tem 191 países membros, mais a Comunidade Europeia. A rede mundial compreende
cinco oficinas regionais e 78 escritórios nacionais. A FAO lidera os esforços
internacionais de erradicação da fome e da insegurança alimentar. Desde sua
fundação, a FAO tem dado atenção especial ao desenvolvimento das áreas rurais,
onde vivem 70% das populações de baixa renda, e que ainda passam fome.
A FAO também é fonte de conhecimento e informação. Ajudamos os países a
aperfeiçoar e modernizar suas atividades agrícolas, florestais e pesqueiras, para
assegurar uma boa nutrição a todos

e o desenvolvimento agrícola e rural

sustentável. A FAO trabalha no combate à fome e à pobreza, promove o
desenvolvimento agrícola, a melhoria da nutrição, a busca da segurança alimentar
e o acesso de todas as pessoas, em todos os momentos, aos alimentos necessários
para uma vida saudável. Reforça a agricultura e o desenvolvimento sustentável,
como estratégia a longo prazo, para aumentar a produção e o acesso de todos aos
alimentos, ao mesmo tempo em que preserva os recursos naturais.”


ABESO: “A ABESO é uma sociedade multidisciplinar sem fins lucrativos que reúne
cerca de 500 associados espalhados por todo o país, das diversas categorias
profissionais envolvidas com o estudo da obesidade, da síndrome metabólica e dos
transtornos alimentares: endocrinologistas, nutricionistas, clínicos gerais,
cardiologistas,

psicólogos,

psiquiatras,

cirurgiões,

pediatras,

nutrólogos,

professores de educação física, fisioterapeutas, etc. Sua missão é de promover
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pesquisa em obesidade; promover oportunidade de disseminar estas pesquisas e os
conhecimentos delas advindas entre os interessados; disseminar, em todos os
meios, o fato amplamente demonstrado de que a obesidade é doença, é um problema
crescente, pode levar a óbito, e deve ser prevenida ou tratada com todos os meios
disponíveis; Lutar para que a ética prevaleça no contato entre profissionais que
tratam a obesidade e a síndrome metabólica e as pessoas tratadas, assim como para
que prevaleça também na abordagem do assunto na mídia”.



SLOW FOOD MOVEMENT: “O Slow Food é uma organização mundial de base,
que liga o prazer da boa comida ao compromisso com as comunidades locais e com
o meio ambiente. O Slow Food, associação sem fins lucrativos mantida por seus
associados, foi fundado em 1989 para combater o crescimento do fast food e a vida
agitada, o desaparecimento das tradições alimentares locais e a diminuição do
interesse das pessoas por sua comida, a origem dela, que gosto ela tem e como as
nossas escolhas alimentares afetam o resto do mundo. O Slow Food se transformou
num movimento global, envolvendo milhares de pessoas, presente em mais de 160
países. O Slow Food acredita num mundo onde todos possam ter acesso e consumir
a alimentos bons para quem come, bons para quem produz e bons para o
planeta. Somos contra a padronização do gosto e da cultura e contra o poder
ilimitado das multinacionais da indústria alimentícia e da agricultura industrial.
Nossa abordagem é baseada num conceito de qualidade alimentar definido por três
princípios interligados: bom, limpo e justo. BOM: uma dieta de alimentos frescos e
sazonais, que satisfaça os sentidos e seja parte da cultura local; LIMPO: produção
e consumo de alimentos que não prejudiquem o meio ambiente, o bem-estar animal
ou a saúde humana; JUSTO: prática de preços que sejam acessíveis para quem
consome e condições de remuneração que sejam justas para quem produz.”



Mãe Terra: “Fundada em 1979, a Mãe Terra sempre se apoiou na crença de que
uma alimentação natural, composta por alimentos mais próximos dos integrais, é
peça-chave para uma vida mais saudável e equilibrada. A Mãe Terra surge em meio
a uma época na qual as pessoas se vêem obrigadas a ingerir alimentos desvitalizados
e desequilibrados, que passam por muitas etapas de produção, perdendo substâncias
vitais para o bom funcionamento do organismo e, muitas vezes, com aditivos
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químicos. Acreditamos que um dos pilares do equilíbrio saudável entre corpo, mente
e espírito está naquilo que comemos. Por isso, buscamos oferecer alimentos que
estejam mais próximos do seu estado encontrado na natureza, na sua forma integral.
Nossos produtos são minimamente processados para garantir sua a energia vital e
para não terem alterações provocadas por aditivos, corantes, conservantes e
adoçantes artificiais. Os produtos naturais Mãe Terra tentam resgatar um pouco do
tempo em que, colhidos e preparados na hora, os alimentos eram muito mais ricos
em vitaminas, fibras e proteínas. Todos os produtos são criteriosamente escolhidos,
procurando manter os nutrientes e outras características importantes do alimento in
natura, ajudando no bom funcionam”ento do organismo.”


EMBRAPA: A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) foi criada
em 26 de abril de 1”973 e é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa). Desde a nossa criação, assumimos um desafio: desenvolver,
em conjunto com nossos parceiros do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária
(SNPA), um modelo de agricultura e pecuária tropical genuinamente brasileiro,
superando as barreiras que limitavam a produção de alimentos, fibras e energia no
nosso País. Esse esforço ajudou a transformar o Brasil. Hoje a nossa agropecuária
é uma das mais eficientes e sustentáveis do planeta. Incorporamos uma larga área
de terras degradadas dos cerrados aos sistemas produtivos. Uma região que hoje é
responsável por quase 50% da nossa produção de grãos. Quadruplicamos a oferta
de carne bovina e suína e ampliamos em 22 vezes a oferta de frango. Essas são
algumas das conquistas que tiraram o País de uma condição de importador de
alimentos básicos para a condição de um dos maiores produtores e exportadores
mundiais.”



Greenpeace: O greenpeace atua não somente na luta contra a devastação de
florestas, ou preservação de espécies animais. Eles atuam também em prol da
Agricultura sustentável, que conta com os princípios de meios que não interfiram no
meio ambiente de forma danosa, como seria pelo uso de tóxicos, conservantes,
adubos químicos, etc..
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Estes são apenas alguns dos projetos que, no mundo, contribuem para uma
consolidação de cultura acerca de uma alimentação saudável, ecológica e o mais importante
de tudo: sustentável. Essas organizações se baseiam em ideias, ou potenciais soluções para
a situação caótica em que o mundo se encontra, à maneira que surgem inúmeras doenças
devastadoras, como a obesidade, que descendem de uma alimentação errada. Algumas
alternativas propostas por esses movimentos, à comida industrializada, e principalmente ao
fast-food são:


Reaproveitamento: Segundo dados, aproximadamente um terço de todo o
alimento produzido no mundo vai para o lixo. Esses desperdícios são
providos desde o plantio, onde frutos em boas condições, com alguma avaria
são descartados, até o consumidor final, que se desfaz de restos de alimentos,
sem sequer tentar evitar o desperdício. Uma das saídas deste problema pode
ser a conscientização e convencimento das pessoas a respeito. Nas
plantações, deve se conscientizar os produtos para que utilizem todo o
material orgânico descartado de volta em suas plantações, para que não seja,
de tudo, perdido.

(imagem de desperdício em uma plantação de legumes)
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Freeze dry: também conhecido como processo de liofilização, é um dos
modos mais eficazes de conservação de alimentos, e consiste basicamente em
uma desidratação em baixas temperaturas. Esse processo retira a água do
alimento, mantendo, porém, suas substâncias nutritivas como vitaminas e
minerais. E, além disso, mantém o sabor original. Uma das inúmeras
vantagens é a dificuldade de atrair qualquer bactéria, já que estas procuram
sempre alguma umidade para viverem. Este processo é utilizado atualmente
para a produção de comida para astronautas, dada a otimização do alimento,
quanto a peso e qualidade nutritiva, à maneira que reduz o peso do alimento
(peso da água), mas mantém sua qualidade.


(Imagem de algumas frutas liofilizadas)



Orgânicos: O alimento orgânico é aquele produzido de forma totalmente
natural, sem agrotóxicos, conservantes, hormônios ou qualquer outro tipo de
química senão água e adubo orgânico. “Um alimento orgânico de qualidade
é competitivo, saboroso e mais saudável que o convencional.”
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(Imagem de frutas e legumes orgânicos)


Agricultura Sustentável: esse tipo de cultivo depende exclusivamente do
respeito ao meio ambiente. É socialmente justa e economicamente viável, ou
seja, é uma maneira ótima de plantio e cultivo. Não se usam adubos químicos,
mas orgânicos; são proibidas quaisquer técnicas que incorram em malefícios
para o solo, ar ou água; não são utilizados pesticidas; utilização de água da
chuva para irrigação; além de nunca desmatar florestas e/ou matas para
ampliação do espaço útil de cultivo da cultura.

(Imagem contendo uma associação de culturas, que enriquece o solo)
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3.2 CULTURAS ECOLÓGICAS E DE LONGEVIDADE
Dentre as culturas que melhor lidam com a alimentação, bem como ecologia, é
possível destacar um país oriental que possui a população mais saudável do mundo: o Japão.
O Japão é um país, composto de um arquipélago, localizado no Pacífico. Sua pequena
extensão territorial, aliada de uma cultura excepcional, faz com que, mesmo com tão pouco
espaço, seja um dos países mais ricos do mundo. Além de riquezas, o pouco espaço das ilhas
fez com que os japoneses criassem sistemas ótimos de plantio e cultivo, principalmente de
grãos, como o arroz.

(Plantação de arroz no Japão)

Montanhas e altos declives não impediram o país asiático de prosperar. A imagem
acima ilustra uma plantação de arroz, onde, mesmo com o advento de uma grande inclinação,
foi possível criar “bolsões” capazes de suportarem o cultivo dos grãos. É uma maneira muito
inteligente e excelente no sentido de utilização de espaço. Além disso, toda o cultivo de
frutas, legumes, sementes e grãos são feitos de maneira orgânica. Os japoneses seguem
rigorosas leis que garantes o não comprometimento da natureza enquanto exercem suas
atividades de plantio e conservação. Sua noção e preocupação é devida à grande limitação
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de recursos naturais à mão, ou seja, é preciso pensar muito bem antes de cometer crimes
ecológicos e estragar, por exemplo, a pouca terra que eles têm para suas plantações.
Não bastasse a prática ideal de cultivo e plantações, os japoneses têm também uma
das melhores dietas já vistas no mundo. É cultural que sua alimentação seja rica em grãos,
peixes e outros alimentos ricos, ingeridos e preparados, porém, de forma muito equilibrada.
Não se usam gorduras, por exemplo, e ainda só se utilizam alimentos frescos, o que ajuda a
manter a alta qualidade da dieta. Dessa forma, aliada à qualidade de vida do país, uma cultura
rica em costumes, o Japão conseguiu alcançar o título de “País com índice de longevidade
mais alto do mundo”.

3.3 COMO MELHORAR HÁBITOS ALIMENTARES DENTRO DE CASA
Melhorar a alimentação nunca é demais. Contudo, pode ser uma tarefa um tanto
quanto complicada, já que desacostumar-se com algo é uma tarefa realmente complicada.


Em primeiro lugar, é imprescindível que se faça exercícios físicos regularmente, já
que alimentação não é tudo;



Não se deve confundir alimentar-se com nutrir-se. A nutrição do organismo depende
da gama de alimentos ingeridos, e de sua qualidade, ou seja, não adianta comer
somente um alimento, em grande quantidade, sendo que ele não contém tudo o que
seu organismo precisa;



É necessário evitar alimentos gordurosos, processados, com aditivos artificiais ou
refinados;



Dê preferencia a alimentos de origem integral, que preservam todos os nutrientes do
alimento, deixando-o mais completo;



Proteínas de origem vegetal são de mais fácil digestão;



Gorduras saudáveis são encontradas em oleaginosas, e azeite extra-virgem;



Alimentos “light/diet/zero” podem incluir em sua composição algo pior do que o
açúcar a fim de substitui-lo, portanto, é melhor evita-los;



Sódio em excesso é extremamente prejudicial;



Bastante água por dia é um grande passo para uma vida saudável. No mínimo 3 litros
por dia são exigidos;
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Evite exageros nas refeições. O ideal é alimentar-se menos, porém mais vezes
durante o dia.
Estes são pequenos passou ou “dicas” que podem - e irão ! - fazer diferença na vida

de qualquer um que segui-los, em direção a uma vida mais saudável, confortável e muito
mais longa.
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CONCLUSÃO
O homem, como ser pensante, deve fazer o máximo possível para preservar a
natureza. Nas condições naturais atuais, com absurdos problemas ambientais causados pelo
próprio homem, como o aquecimento global, que ameaçam a espécie humana de extinção, é
de extrema urgência que se faça algo a respeito. Devem-se mudar as formas de se pensar a
vida, de maneira imediata. É preciso cuidado pelo local onde todos os seres vivos vivem,
precisa-se da consciência de que o futuro depende do presente, e se não houver cautela
quanto ao que acontece, o futuro das gerações de todas as espécies do mundo podem estar
ameaçadas.
Mas ainda, o ser humano deve desligar-se um pouco de suas atividades rotineiras,
refletir suas ações e viver sua vida da melhor maneira possível, e de preferência, mantendo
hábitos saudáveis que de certo contribuirão para sua longevidade.
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CAPÍTULO 1: TRAJETÓRIA
1.1 CONTEXTO HISTÓRICO
Para dar início a esta pesquisa, serão resgatados primeiramente os períodos de Revolução
Industrial do século XVIII e XIX, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, respectivamente 1914–
1918 e 1939–1945 e o Período de Guerra Fria 1953–1962.
A Revolução Industrial, tanto a primeira, com a segunda tiveram como objetivo a
transformação do trabalho artesanal para o fabril ou a modernização do mesmo. Contando com
o auxílio de máquinas, linhas de montagem e teorias como o Taylorismo, Fordismo e Toyotismo,
estas implementações resultaram na produção: em larga escala, padronizada, eficiente e rápida.
Conforme a produção crescia, o consumo foi igualmente influenciado a crescer, ou seja, quanto
mais se produzia, mais se consumia.
Os operários eram induzidos a trabalhar pelo máximo de tempo possível, ou seja, a
produzir uma vasta quantidade por dia. Estes realizavam trabalhos braçais, extremamente
exaustivos, além disso, eram pressionados com a obrigação de realizar um trabalho de extrema
perfeição, sem erros de produção, sem atrasos, sem pausas e sem reclamações, afinal, tempo é
dinheiro. Durante aquele período, o mundo se encontrava em uma crise econômico-financeira,
com desempregados em excesso, qualquer simples errinho era causa para demissões.
Um salário atrativo nas fábricas da época era o da indústria da Ford, na qual se pagava
5 dólares por dia para cada operário, ou seja, mais ou menos 100 dólares por mês.
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A imagem ao lado é uma fotografia Henry Ford, dono das industrias da Ford e criador
de diversas teorias com o intuito de otimizar as linhas de montagem e lucratividade.
Foi uma época de extrema depressão e dificuldade econômica para grande parte da
população mundial.
Movendo-nos para o cenário de Guerras, os EUA entraram na primeira Guerra Mundial
em 1917 a 1918, com equipamentos extremamente modernos, desta forma desequilibrando a
guerra e forçando a Alemanha a assinar o “Tratado de Versalhes”, além disso, os Alemães foram
obrigando a cumprir o pagamento de pesadas dívidas de guerra aos vencedores. Após a Primeira
Guerra Mundial, os EUA foram classificados como o país mais rico do planeta, além das
fábricas de automóveis, os EUA também era o maior produtor de aço, comida enlatada,
máquinas, petróleo e carvão.

Já durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América, são a maior
superpotência da história, com grandes reservas de ouro, sendo que detinha aproximadamente
50% do PIB mundial nos setores agrícola e industrial.
Imagem acima mostra um outdoor clássico americano, promovendo o American
Way, mostrando uma família feliz e perfeita em um carro moderno. Entretanto, na frente do
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outdoor encontra-se uma fila de pessoas desempregadas. Remetendo ao fato já mencionado, dos
grupos de desempregados e endividados que lutavam em busca do American Way.
Na época era o único país no mundo com a posse de bombas nucleares e, no caso, com
dois testes em grande escala no Japão, um meio de mostrar ao mundo o poder que os americanos
possuíam.
Tais vitórias em guerras e demonstrações de poder em nível global criaram o mito de os
Estados Unidos, como nação indestrutível e sem fraquezas do mundo. Esse excesso de confiança
e a falsa invencibilidade vieram à tona no Vietnã e previamente na não tão bem-sucedida batalha
da Coréia.
Desse modo a economia norte-americana cresceu bastante. Assim, o consumo aumentou,
a indústria criava bens de consumo cada vez mais superiores, clubes e bares estavam sempre
cheios e o cinema americano cada vez mais popular.
Conforme o tempo foi passando a humanidade atingiu o período da Guerra Fria, luta
entre Capitalismo e Socialismo, que deu espaço ao fenômeno da Globalização. A globalização
se baseia em uma ligação entre os países, como por exemplo, a instalação de uma empresa
automobilísticas alemã no Brasil, ou a venda de matéria prima Colombiana para os EUA.
Resumidamente, é uma troca de interesses, que deveria gerar um ganho a todos os países
envolvidos. Claramente, a Globalização não é tão utópica assim.
Este fenômeno acaba levando, de um país para o outro, costumes, produtos típicos e
entre outros elementos, havendo assim uma troca entre as regiões envolvidas. Mas como essa
influência é dada? Peculiarmente, países industrializados (de primeiro mundo) são aqueles que
influenciam, enquanto os de terceiro mundo as absorvem. Foi durante a Guerra Fria, que o
conceito de American Way of Life ganhou intensidade, ele era utilizado como instrumento de
defesa do capitalismo. A propaganda capitalista era comparar a qualidade de vida daqueles que
recorriam ao American Way of Life (capitalismo) com a qualidade de vida levada pelo grupo
socialista.
Hoje, século XXI, com a ideologia Capitalista definida, os EUA é uma das maiores
potências econômica-industrial mundial e consequentemente, seus produtos, serviços, costumes
e ideais acabam sendo lançados para todo o mundo todo absorver.
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1.2 A POLÍTICA POR TRÁS DO MODO DE VIDA E O SONHO DE VIDA
AMERICANO
Mas afinal, o que foi o American Way of Life? Secamente, o Modo de Vida Americano
foi um instrumento político, que tinha como objetivo alienar as pessoas a se adequarem ao
capitalismo. Para isso, eram realizadas propagandas tanto televisivas, como em outdoors,
apresentando famílias americanas consumindo eletrodomésticos, serviços, alimentos e outros
produtos industrializados. Quem observava o anuncio se deslumbrava com a cena e ansiava em
pertencer a aquele estilo de vida.
O American Way tinha um objetivo muito mais amplo do que se imagina, seu
verdadeiro intuito era vender um estilo de vida.
A alienação foi o principal elemento utilizado neste mecanismo político, que
genialmente combinado a ideologia capitalista, o American Way surgiu como uma engrenagem
de máquina. Para conquista-lo, o indivíduo precisava estar disposto a trabalhar duro. Os
operários imaginavam que quanto mais trabalhassem, mais seriam recompensados
financeiramente e consequentemente, teriam mais condições para consumir e pertencer aquele
estilo de vida tão ansiado. Ou seja, trabalhava-se para arrecadar dinheiro para no final gastar
com objetos de desejo, que na verdade, eram produzidos por eles próprios. Formando assim um
ciclo vicioso.
“O operário via as casas
E dentro das estruturas
Via coisas, objetos
Produtos, manufaturas.
Via tudo o que fazia
O lucro do seu patrão
E em cada coisa que via
Misteriosamente havia
A marca de sua mão.
E o operário disse: Não!
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O longa-metragem do cineasta Charles Chaplin, Tempos Modernos faz uma crítica a
alienação vivenciada na época. Na qual, os operários eram condicionados a trabalhar
exaustivamente, com um baixíssimo retorno financeiro que ia ser, ao final, gasto com produtos
fabricados pelos próprios operários. O filme retrata bem a alienação da população e como os
trabalhadores eram vistos apenas como instrumentos para as fábricas, além disso, a crítica
captura bem o cenário das fábricas e linhas de montagem. Outra obra que apresenta bem este
abuso sofrido pelos funcionários é o poema de Vinicius de Morais, O Operário em Construção.
O poema conta a história de um operário comum que acaba percebendo o quanto havia se
alienado inconscientemente a seu trabalho. A seguir uma foto clássica do filme de Chaplin e a
seu lado um pequeno trecho do final da poesia:
- Loucura! - gritou o patrão
Não vês o que te dou eu?
- Mentira! - disse o operário
Não podes dar-me o que é

meu

A imagem satiriza com ironia o que os operários passavam rotineiramente nas fábricas,
um ambiente de alienação, no qual eram vistos como apenas uma engrenagem em um sistema
muito maior.
Apesar destes exemplos de crítica ao American Way, este era um processo inconsciente.
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O movimento não se concentrou somente nos EUA, mas se espalhou pelo mundo, devido
a Globalização. Claramente o mesmo se intensificou mais nas regiões americanas. E por ser um
instrumento extremamente bem estruturado causou a falência de diversas famílias, que
acabaram se individuando intensamente.
O American Way tecia forte relação com o Sonho de Vida Americano, outro instrumento
político que tinha como objetivo estruturar a vida dos americanos, criar objetivos a serem
conquistados, sempre voltando a vida para o capitalismo e consumo, como ter a própria casa,
bens materiais avançados, entre outros. Basicamente o American Dream é o sonho de viver o
American Way. A imagem ao mostra um casal de classe média americana, vivendo o sonho
americano. Tendo uma farta refeição, com o uso de uma torradeira (objeto de desejo da época,
extremamente moderno).
O modo de vida americano atualmente é quase imperceptível em nosso dia a dia,
composto de hábitos como, por exemplo, comer hambúrguer ir ao shopping center e tomar CocaCola.
A universalização deste modo de vida, sobretudo capitalista, pode ser entendida através
do fast food, pela rede de lanchonetes McDonald´s. No qual em qualquer lugar do mundo que
se esteja é possível encontrar uma loja Mc Donald, em Pequim, na China; em Moscou, na Rússia
e até na Índia, isso tudo devido a tão falada anteriormente, Globalização.

1.3 OS MECANISMOS DE INFLUÊNCIA
Por que será que o resto do mundo é tão influenciado pelos Estados Unidos da América?
A todo momento podemos nos deparar com suas influencias, marcas de roupas, comidas,
musicas, filmes e até mesmo no nosso vocabulário. Nossos conceitos e pré-conceitos são préestabelecidos por eles, de uma forma inconsciente.
Tanto o Sonho Americano quanto o Modo de Vida Americano são fortemente retratados
em um filme norte-americano “The Middleton Family at the New York World's Fair” lançado
em 1939, dirigido por Robert R. Snody. O filme foi produzido pela empresa manufatureira
Westinghouse, que produz energia nuclear, eletrodomésticos, iluminação, televisores,
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aquecedores, oferece gás, vapor e turbinas hidráulicas. Além disso, oferece conjuntos de
geradores de turbinas, e já até chegou a produzir aviões turbo jatos.
O filme é sobre uma típica família americana, com uma mãe, pai, uma filha mais velha,
um filho mais novo e uma avó, que visitam a Feira Mundial de Nova Iorque (que aconteceu de
1939 á 1940). Lá eles ficam maravilhados com os produtos avançados e tecnológicos que foram
expostos, entre eles, muitos da empresa Westinghouse. A filha mais velha, Babs, começa a
namorar um homem anticapitalista, definido com “boêmio”. Este namorado entra em conflito
com os princípios da família, e com os do ex-namorado de Babs, um engenheiro elétrico que
acredita na evolução da sociedade se todos trabalhassem em empresas. A história termina com
a menina escolhendo ficar com o engenheiro, avançado, tecnológico e superior ex-namorado,
deixando o anticapitalista para trás. Ou seja, ela está caminhando para o futuro.
A feira retratada realmente aconteceu, e é um dos grandes exemplos do American Way
of Life. A ideia era que o povo americano pudesse ver como seria o mundo de amanhã. O
panfleto dizia “Os olhos da feira estão no futuro - não no sentido de perscrutar para o
desconhecido nem da tentativa prever os eventos do amanhã e a forma das coisas do porvir,
mas no sentido de apresentar uma ideia nova e mais desobstruída de hoje à vista de amanhã;
uma ideia das forças e ideias que prevalecem assim como as máquinas. A seus visitantes a feira
dirá: ‘Estão aqui os materiais, as ideias e as forças no trabalho em nosso mundo. Estas são as
ferramentas com que o mundo do amanhã deve ser construído. Tudo é interessante e muito
esforço foi gasto para colocá-los antes de você de uma maneira interessante. A familiaridade
com hoje é a melhor preparação para o futuro’”. Foi criada no auge da Grande Depressão, por
um grupo de policiais aposentados de Nova Iorque, que queria inventar uma exposição
internacional para levantar a cidade e tirar o país da depressão.
Principalmente na época de maior rivalidade entre americanos e russos, Guerra Fria, a
indústria cinematográfica americana, criava vilões em seus filmes de nacionalidade Russa, tal
ação ainda é percebida em filmes americanos, entretanto, outros vilões são apresentados, como
os árabes, chineses, norte-coreanos, alemães, japoneses, muçulmanos e entre outros, a lista é
longa. Este tipo de atitude acaba influenciando aqueles que assistem aos filmes a pensarem da
forma como os Estados Unidos da América deseja. Desenhando e alinhando seus interesses.
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Quais os critérios que levam um país a ser taxado como vilão por uma das maiores
potências mundiais? È possível ser destaxado?
Em 11 de setembro de 2001, ocorreu um atentado as Torres Gêmeas nos EUA, no qual
um avião cruzou-as, matando muitos e muitos americanos. As Torres eram consideradas um
símbolo de poder pelo país, por serem, na época, um dos edifícios mais altos do mundo. Este
ocorrido deu origem ao termo mais temido por um americano terrorista. O ataque realizado, foi
uma mensagem dos árabes aos americanos. E, portanto, taxando todos os árabes como
terroristas.

Representa-se acima o atentado as Torres Gêmeas em 11 de Setembro, mostrando as
duas torres com uma enorme explosão.
Deste dia em diante, filmes produzidos por Hollywood basearam-se em árabes para
desenhar seus vilões, e consequentemente, ao redor de todo o mundo, os árabes passaram a ser
olhados de forma diferente. A segurança em aeroportos se tornou mais dura com os mesmos,
até mesmo com descendentes de árabes, com nacionalidades diferentes sofreram tais
consequências.
Toda a cultura árabe passou a ser questionada, julgada e taxada, por conta de sua cultura
diferente, suas crenças religiosas, sua forma de lidar com justiça e com as mulheres. Passou-se
assim a associar a cultura árabe com violência, machismo e terrorismo. O grande confronto entre
judeus e palestinos também foi mais um fator que influenciou a imagem negativa dos árabes.
Quase 80% da população judaica mora ou tem relações com os EUA, grande parte deles é diretor
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de cinema e acaba apresentando em seus filmes uma visão completamente judaica do confronto.
Entretanto, vale ressaltar, que durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus sofreram com o
nazismo, então é muito positivo, que os mesmos tenham a chance agora de apresentar sua cultura
e visão.

Outra nacionalidade que virou vilão nas telas de cinema, foram os chineses, entretanto,

algo curioso ocorreu... As indústrias chinesas evoluíram, os produtos chineses passaram de
baratos e “porcaria”, o vulgarmente chamado “produto ching-ling ” para produtos de alta
qualidade, a china expandiu fortemente e passou a se tornar uma grande potência economia,
tornando-se um perigoso inimigo. Os Estados Unidos da América recuaram bem em suas
estratégias, os chineses passaram de inimigos para uma interessante aliança, e desta forma,
foram rapidamente substituídos pelos norte coreanos, por conta da ideologia socialista adotada.
A imagem acima foi tirada de um filme, chamado Um Amanhecer Violento, no qual os
Estados Unidos são surpresos com um ataque aéreo de norte coreanos. Ao longo de todo o filme
os norte coreanos são representados como vilões que desejam o mal da América.
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Os russos, exemplo dado anteriormente, foram, os mais atingidos. Mesmo que
atualmente os principais alvos do cinema sejam os árabes, os russos sofrem até hoje com esta
influência. O filme Doutor Fantástico de 1964 retrata fortemente a influência negativa aos
Russos. O longa-metragem retrata um general americano que acredita que, a antiga União
Soviética tentava causar prejuízos aos EUA e, portanto, um ataque (bombardeou) deveria ser
realizado contra a Rússia, causando assim uma Terceira Guerra Mundial.
Ao lado, pode-se observar a capa do clássico. Na qual é ilustrada com o globo terrestre
dividido pelas duas bandeiras, uma do grupo socialista e a outra dos Estados Unidos, símbolo
do capitalismo.
A seguir, algumas frases de acadêmicos russos, mostrando sua insatisfação com a
situação: “Surpreendentemente, a queda do Muro de Berlim não acabou com os vilões russos
das telas. As coisas nunca se acalmaram o suficiente para a Rússia começar a sentir que não é
um inimigo constante", diz a professora russo-americana Nina Krucheva, bisneta do líder
soviético Nikita Kruchov e radicada nos Estados Unidos.
“Acadêmicos veem a postura durona do presidente russo, Vladimir Putin, como o motivo
para a presença cada vez maior de vilões russos atualmente. Principalmente depois da volta de
Putin à Presidência, com um regime muito mais linha dura, surgiu essa sensação de que a
Rússia continua sendo uma ameaça geopolítica e uma potência hostil, mesmo depois do fim do
comunismo", afirma James Chapman, professor de estudos do cinema na Universidade de
Leicester, na Grã-Bretanha.
É importante ressaltar que esta pesquisa não está defendendo o terrorismo, nem
comunismo e entre outros elementos, mas na verdade, está apenas explicando como um país
pode exercer tanta influência sob o mundo, através de filmes, marcas, serviços e produtos. E
como é um abuso de poder a indústria cinematográfica americana alienar e formar a opinião do
mundo de acordo com seus interesses e mostrando apenas um lado da história, como é o caso
da China e da Palestina. Os chineses foram vilões dos filmes americanos até certo período,
quando se mostraram financeiramente importantes para os Estados Unidos, as propagações
negativas se interromperam. Já os palestinos (árabes), estão cada vez mais afundados em
influencias ligadas a terrorismo e violência. Apesar do 11 de setembro ter sido um ato de
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violência, sem questionamento, a luta entre judeus e palestinos é apresentada pelos EUA de
forma equivocada, televisionando apensa os feitos de violência palestinos e não dos israelitas,
isso devido ao fato do grande número de judeus habitando os territórios americanos e
movimentando assim sua economia.
O cinema não é a única forma de influenciar a humanidade, os jornais americanos
também fazem uma bruta seleção nas matérias a serem televisionadas e o como elas serão
propagadas, isto não é uma exclusividade dos Estados Unidos, mas como esta pesquisa está
direcionada a este pais...
Pode-se entender, por tanto, que os EUA tinham e ainda tem o desejo de ser o número
1. O país com mais recursos, o país mais rico e moderno. Um artificio que exemplifica muito
bem esta vontade americana é a “Política do Porrete Grande”, conhecida também como “Big
Stick”, foi criada pelo presidente Theodore Roosevelt, devido a frase “Speak softly and carry a
big stick” (Fale com suavidade e tenha na mão um grande porrete). Foi elaborada para justificar
o imperialismo americano através da força. Com essa política, os EUA poderiam intervir em
qualquer país, principalmente com a força, sempre que seu interesse imperialista fosse
contrariado. Assim conquistou amplos territórios a partir de 1898, quando guerreou com a
Espanha.
A política do presidente George W. Bush (tanto o pai quanto ao filho) é uma reciclagem
do Grande Porrete de Roosevelt, com a diferença de que o Big Stick de hoje é travestido nos
fuzileiros navais e na capacidade bélica nuclear altamente devastadora americana.
O Big Stick basicamente é a síntese da política da Doutrina de Monroe “América para
os Americanos” e do Destino Manifesto, em que os americanos manifestam a sua vontade de
dominar o mundo. E assim como já explicado, a política do Porrete Grande dava aos EUA direito
de intervir em qualquer país caso seus interesses tivessem sido contrariados, como aconteceu na
Guerra Hispano-Americana, mostrando o grande poder imperialista que o país possuía e ainda
possui no mundo.
A frase de Roosevelt diz claramente, que eles (os EUA) não queriam guerra nem
conflitos, mas que se algum país o provocasse, contrariando seus princípios e interesses, eles
reagiriam, com o porrete na mão. Esse porrete já foi desde armas, a força, e hoje em dia além
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destes é também a bomba nuclear. Os EUA agiram nesta situação como o Império Romano, que
queria dominar o máximo de territórios possíveis. O Mediterrâneo que era como um grande lago
para os romanos, o Pacífico também tinha esta conotação para os americanos.
Com a política do Big Stick, os EUA se envolveram em intervenções militares como em
Cuba e Nicarágua na “Guerra das Bananas”. E recentemente nas invasões do Iraque e Irã, por
exemplo, que é claro possuem petróleo e localização estratégica.
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CAPÍTULO 2: O PRESENTE

2.1 AMERICANIZAÇÃO
Não se pode negar que ao redor de todo o mundo existem influencias da cultura norteamericana. O simples fato de se beber uma Coca-Cola é considerado um símbolo de
americanização, a indústria possui máquinas de venda em mais de 150 países do mundo. Nosso
vocabulário, principalmente “gírias” e palavras do âmbito empresarial possuem palavras em
inglês, sem falar das marcas, programas de tv e filmes americanos (que foram muito retratados
no capítulo anterior).
Um fator de extrema importância ainda não mencionado, que é utilizado como
ferramenta para os EUA é a mídia.
A mídia é basicamente um meio de transmitir informações, de transmitir conhecimento
e conectar o mundo e as pessoas que nele habitam. Segundo o dicionário Michaelis: “ 1 Veículo
ou meio de divulgação da ação publicitária. 2 Seção ou departamento de uma agência de
propaganda, que faz as recomendações, estudos, distribuições de anúncios e contato com os
veículos (jornais, revistas, rádio, televisão etc.) ”
Divulgar informações é uma atividade extremamente perigosa e requer cuidado extremo.
A escolha de cada palavra, cada gesto e cada detalhe pode fornecer um tipo de interpretação
diferente, por tanto, é necessário ser cuidadoso.
Este poderoso instrumento tem como função a estruturação de opinião de cada indivíduo
e dependendo de como aquela informação foi propagada, a mesma é recebida do respectivo
jeito. Além do mais existe também o poder da omissão. Diversas vezes fatos são omitidos para
formar opiniões da maneira como se quer que as mesmas se formem.
Mas o que isso tem a ver com os EUA? Com o intuito de proteger seus tão preciosos
princípios e ideias, muitas vezes a mídia americana abusa de seu poder para desenvolver
reportagens, pesquisas e documentários da forma que mais lhes agrada.
Um bom exemplo deste feito é o combate entre Israel e a Faixa de Gaza. Rotineiramente
são reportados os soldados israelitas que morreram durante o combate, entretanto pouco é dito
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em relação aos palestinos. Os judeus são apoiados pelos Estados Unidos, recebendo
instrumentos bélicos de primeira enquanto os palestinos utilizam pedras. Na mídia é mais
frequente observar notícias mostrando o sofrimento do povo israelita pois uma grande parte de
judeus se encontra nos EUA. São bons aliados financeiros e controlam a indústria
cinematográfica americana. Como o mundo é capitalista e os Estados Unidos da América é seu
criador, nada mais justo que seguir e proteger aquilo que lhes traz dinheiro.

2.2- Ilusão americana
Os EUA, além de influenciar o mundo inteiro com sua cultura, também expõe o
próprio povo americano sob mecanismos “ilusórios”, com o intuito de fortalecer o capitalismo,
consumismo e principalmente para desviar a atenção do povo dos verdadeiros problemas:
eventuais crises políticas, econômicas e perigos de Guerra.
Perto de 1990, os EUA eram vigiados constantemente por um personagem
denominado Tio Sam, que foi criado com o objetivo de manter a ordem na sociedade e
estabelecer o caminho de vida que os americanos deveriam seguir. O famoso Uncle Sam, era
um personagem, com traços que recordavam o ex-presidente americano Abraham Lincoln,
vestido com o azul e vermelho das cores da bandeira americana, o personagem ficou famoso
por sua frase “eu quero você”, a qual tinha o objetivo de recrutar os jovens americanos para as
guerras, mais uma vez, reforçando o fanático patriotismo americano. Uncle Sam pode até
mesmo ser considerado uma personificação dos Estados Unidos da América.
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Ao lado imagem da figura do Tio Sam, trajado com vestes azul, branca e vermelhas,
remetendo a bandeira do país. Além disso, na imagem, o fato do personagem estar com o dedo
apontado traz a impressão de estar falando com você (com cada indivíduo americano), o gesto
também remete a superioridade do personagem.
Outro instrumento de manipulação utilizado pelos Estados Unidos foi a política do
Porrete Grande, conhecida também como “Big Stick”, foi criada pelo presidente Theodore
Roosevelt, devido a frase “Speak softly and carry a big stick” (Fale com suavidade e tenha na
mão um grande porrete).
Tinha como objetivo justificar o imperialismo americano através da força. A partir desta
política, os EUA poderiam intervir em qualquer país, principalmente com a força, sempre que
seu interesse fosse contrariado. Com isso, conquistou amplos territórios a partir de 1898, quando
guerreou com a Espanha.
A política do presidente George W. Bush (tanto o pai quanto ao filho) é uma reciclagem
do Grande Porrete de Roosevelt, com a diferença de que o Big Stick de hoje é travestido nos
fuzileiros navais e na capacidade bélica nuclear altamente devastadora americana.
O Big Stick basicamente é a síntese da política da Doutrina de Monroe “América para
os Americanos” e do Destino Manifesto, em que os americanos manifestam a sua vontade de
dominar o mundo. E assim como já explicado, a política do Porrete Grande dava aos EUA direito
de intervir em qualquer país caso seus interesses tivessem sido contrariados, como aconteceu na
Guerra Hispano-Americana, mostrando o grande poder imperialista que o país possuía e ainda
possui no mundo
A frase de Roosevelt diz claramente, que os EUA não queriam guerra nem conflitos,
mas que se algum país o provocasse, contrariando seus princípios e interesses, eles reagiriam,
com o porrete na mão. Esse porrete já foi desde armas, a força, e hoje em dia além destes é
também a bomba nuclear.
Os EUA agiram nesta situação como o Império Romano, que queria dominar o máximo
de territórios possíveis. O Mediterrâneo que era como um grande lago para os romanos, o
Pacífico também tinha esta conotação para os americanos.
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Com a política do Big Stick, os EUA se envolveram em intervenções militares como em
Cuba e Nicarágua na “Guerra das Bananas”. E recentemente nas invasões do Iraque e Irã, por
exemplo, que é claro possuem petróleo e localização estratégica.
A foto montagem que satiriza a política do porrete grande e o modo de vida americano,
como nada mais nada menos, que a guerra como justificativa de lucro ou imposição dos ideais
americanos. A imagem mostra um “Marine” arrombando uma porta em um país do oriente
médio, representando os inimigos americanos, ou seja, os árabes, os mexicanos, coreanos e
“cubanos

Já o bloco econômico OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), composto
por diversos países tem como principal líder os Estados Unidos. O grupo foi formado
primeiramente com o objetivo de deter o grupo socialista. Quando o tratado/pacto de Varsóvia
foi assinado, dando assim o fim da Guerra Fria, a organização ficou um tanto quanto sem
pretexto, entretanto, focou-se em permanecer na atuação militar e bélica. Realizando missões
em países como o Afeganistão, Iraque e outros. Estas missões se baseiam no discurso de
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intermediar segurança entre os países. Com influência da Política do Porrete Grande, a OTAN
utiliza a “força” quando necessário.
Este discurso que o bloco utiliza de proporcionar segurança, não é nada mais do
que uma camuflagem, que esconde o verdadeiro interesse dos Estados Unidos da América, que
bem na verdade é a conquista, por exemplo do petróleo no Iraque.
A imagem mostra um soldado americano da OTAN, como se vê no capacete e na
manga de sua roupa, em sua boca há estampada a palavra “petróleo”. O soldado segura em suas
mãos um cidadão da Líbia (perceptível pela da bandeira) e diz: “Estamos sempre prontos para
ajudar, mas vamos falar de negócios. ” A charge está satirizando a postura da OTAN em relação
ao que é dito como seu objetivo para as operações nos países do oriente e quais são suas
verdadeiras ações e pretextos.

Todas estas políticas, grupos econômicos e distrações soam como uma desculpa, como
uma justificativa para o próprio povo americano e o resto do mundo. Além de uma justificativa
pode se pensar em tudo isso como forma de aceitação própria...
A imagem abaixo retrata mais uma vez os Estados Unidos fazendo aquilo que melhor se
adequa a seus interesses. Na imagem, observa-se um representante das nações unidas (NU)
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vestido de azul, o Tio Sam, vestido todo de branco, com sua clássica cartola americanizada azul
e vermelha, um soldado da OTAN e um palestino fugindo de Gaza, que está incendiada. O que
se pode tirar de conclusão é que os EUA fazem aquilo que melhor representa seus interesses e
tenta silenciar, jogando por debaixo dos panos.

2.3 “BRAZIL”
É possível perceber que o povo brasileiro não conhece muito sobre o próprio país, sobre
as regiões em si, sobre a história ou até mesmo sobre nossa cultura.
O Brasil é um país muito rico, rico em cultura, e é possível perceber que a mesma, cada
vez mais, se perde e se esconde nesse mundo industrializado e globalizado.
Quando uma família de classe média junta um capital para realizar uma viagem, prefere
viajar ao exterior, em sua maioria para os Estados Unidos da América, sendo que, na grande
parte dos casos, a familia nem se quer viajou para nenhum um único estado brasileiro. É
compreensível ansiar em viajar para o exterior, mas também é necessário conhecer o próprio
país.
Analisando a televisão aberta, como exemplo a Rede Globo, a programação de filmes
da Sessão da Tarde, Tela Quente e outros, passam filmes americanos enlatados, raramente é
possível assistir a um bom filme brasileiro. Já, ao considerar as novelas atuais brasileiras,
identifica-se traços de seriados americanos, nos enredos, criação de personagens e diálogos.
Onde está a personalidade do país?
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Um certo preconceito, atinge o brasileiro antes de optar pelo nacional ao invés do que é
estrangeiro (mais comumente americano).

A

imagem

ao

lado

representa exatamente o que fora
dito anteriormente.
Que existe uma adoração
pelo que é internacional.

Responda estas perguntas a si mesmo:
1 - Você procura saber sobre a programação nacional dos cinemas? Ou vai direto para
um filme “Hollywoodiano”?
2 - Quais os trabalhos de autores brasileiros que você já leu? Sem contar os que fora
“obrigado “a ler pelo colégio ou faculdade. Este número se compara aos livros de autores
americanos?
3 - E em relação ao âmbito musical? Você diria que ouve mais música nacional ou
americana?
4 - Já viajou para fora do país? Quais regiões brasileiras você já visitou?
Os questionamentos acima foram realizados com três pessoas, que não quiseram se
identificar.
O primeiro entrevistado é um homem, com curso superior completo, classe média e tem
por volta de 60 anos:
1-

Eu costumo assistir filmes americanos com mais frequência, afinal, é o que mais se tem.

Atualmente não tenho assistido filmes brasileiros no cinema pois apenas encontro comédias
“pastelão”, o que não me atrai a atenção.
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2-

Não sou um grande leitor, ler com frequência mesmo, só jornal. Durante meus estudos

li muitos livros de autores brasileiros, e fiquei maravilhado com as obras. O que me levou a ler
mais tarde autores.

3-

Em relação a música sou bem flexível, gosto muito de Chico Buarque, Legião Rolling

Stones, Led e outros. Acho que nesse quesito sou meio a meio.
4- Não viajo com muito frequência, e quando viajo frequento mais as praias brasileiras.
Já fui para Minas, Goiás, Rio de Janeiro, mas na maioria fiquei nas praias Paulistas. Para fora
do país já visitei os EUA e um pouco da América do Sul.
Já o segundo entrevistado é uma adolescente, cursando o segundo ano de ensino médio
e tem por volta de 15 anos:
1-

No cinema eu vejo filmes americanos mesmo. Não gosto muito de filmes nacionais, só

das comédias.

2-

Eu leio bastante, gosto de ler os livros antes do filme sair, porque o livro é sempre

melhor, então eu sei que leio mais livros de autores americanos. De escritores brasileiros eu li
mais para a escola. Mas já cheguei a ler um livro brasileiro por vontade própria, o nome dele
é Marca de uma lágrima.

3-

Eu escuto mais a músicas americanas. Mas gosto de Capital Inicial e Charlie Brown.

4-

Vou muito nas praias brasileiras. Mas prefiro viajar para fora.
Por fim, o terceiro entrevistado é uma senhora, com curso superior incompleto, classe

média e tem por volta de 87 anos:
1-

Não tenho mais o costume de ir ao cinema frequentemente. Mas assisto bastante filme

pela televisão... Passo muito tempo assistindo a TV Cultura, o canal Telecine Cult e o Viva! Em
todos estes canais passa-se muito filmes nacionais e novelas antigas o que me agrada muito.
Mas quando vou ao cinema procuro assistir a um filme diferente.
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2-

Sempre gostei muito de ler, fui professora e aprecio muito os autores brasileiros, li

diversos! E adoro. Também tenho uma cultura forte em literatura estrangeira, não so
americana, mas também a francesa.

3-

Gosto de cantigas antigas brasileiras, sou mais clássica nesse sentido, escuto um

sambinha, bossa nova e MPB.
4-

Eu mudei muito de Estado, então já visitei bastante o Brasil. Nunca viajei para o

exterior...
Os entrevistados foram escolhidos pela idade e, portanto, foram expostos de forma
diferente a cultura brasileira. Excluindo um pouco da personalidade de cada um, é possível tecer
algumas conclusões.
O primeiro entrevistado possui uma idade “intermediária” e possui traços
americanizados, mas também traços fortes da cultura brasileira enraizados nele. Já a segunda
entrevistada é a mais americanizada de todos, talvez por ter nascido com a globalização já
estabilizada e em seu auge. A terceira entrevistada por outro lado, é a menos americanizada,
mas mesmo assim, observamos uma adoração pelos EUA.
Pode-se observar com a pesquisa que os mais jovens são mais propícios a terem traços
americanos, pois foram mais expostos.
O que isto significa? Que estamos perdendo nossa cultura? O que acontece se daqui a
alguns anos só existirem brasileiros como a entrevistada número 2?
O brasileiro parece ter uma atração pelos Estados Unidos da América, tudo parece copiar...
O Natal nos lembra presentes, neve e Papai Noel, e nestes três aspectos, não se tem nada
de brasileiro, mas sim muito de Estados Unidos. Primeiramente os presentes, é o elemento
menos problemático entre os citados, mas os presentes que trocamos no natal são
influenciadores do consumismo e capitalismo. Já a neve nem se quer ocorre no Brasil e nosso
Papai Noel é vestido com roupas de frio, de frio extremo, sendo que nosso Natal é celebrado no
verão. O Papai Noel vestido daquele jeito é um Papai Noel nórdico.
O Halloween, nem se quer é da nossa cultura, e mesmo assim, observamos em escolinhas
de criança decorações desta comemoração e tradição americana.
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Não me surpreenderei se daqui a alguns anos o feriado de 4 de julho se tornar internacional.
Os americanos são extremamente patriotas, o famoso patriotismo americano é um tanto
quanto fanatico. Pode-se observar em filmes, as crianças novinhas com um vasto conhecimento
em relação as regiões do país, a história política e cultural. As tradições são super respeitadas,
os feriados bem demarcados, muitos americanos possuem uma bandeira do país no quintal da
frente da casa. É muito interessante esse amor pelo próprio país. Mas parece que o Brasil
entendeu o recado errado, nos apaixonamos pelos EUA e não por nosso país...
Não estou dizendo que devíamos ter um orgulho falso de nosso país, é claro que o Brasil
tem dezenas de coisas para se melhorar, principalmente nas áreas de atuação governamental,
mas meu foco é o aspecto cultural. Somos todos brasileiros e devemos pelo menos conhecer
nossos feitos: nossa história, nossos artistas, escritores, nossas figuras históricas, nossos estados,
nossa cultura no geral. Não estou dizendo que devemos ama-la cegamente, mas devemos
conhece-la pelo menos, antes de declarar que não gostamos.
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CAPÍTULO 3: CONSIDERAÇÕES
3.1 A CULTURA AMERICANIZADA
O mundo utópico não seria um mundo, no qual as culturas não se misturam. É natural e
extremamente interessante observar culturas se transformando e unindo fatores de outras
culturas. Entretanto é necessário que sua verdadeira essência permaneça, caso contrário, a
cultura passa a perder sua identidade.
É primordial procurar entender por que ocorre esta extrema americanização. Por que a
maioria pessoas se identificam mais com a cultura americana, do que com as demais? Por que?
Após a leitura dos capítulos anteriores foi possível entrar em contato com o histórico de
conquistas dos Estados Unidos da América, desde sua atuação na primeira Guerra Mundial até
os dias de hoje e com isso, conclui-se que o país se manteve em destaque por muito tempo,
sempre atraindo olhares.
Uma possível hipótese para a questão seria que esses fatores de atenção inibiram as
pessoas de conhecer outras culturas, recorrendo apenas ao que já estava exposto, optando pela
comodidade de conhecimento.
Mas, hoje em dia, com novas tecnologias, possuímos ferramentas de pesquisa e
informação na palma de nossas mãos. Então está preferência pelos EUA deveria estar diminuído
ao longo dos anos, o que não está ocorrendo...
Então qual será o verdadeiro motivo? Será que os indivíduos simplesmente não se
identificam com a própria cultura?
Mas desta forma volta-se para a estaca zero... uma grande parte da população,
principalmente da brasileira, não é um grande conhecedor da própria cultura.
É um ciclo vicioso de questões, todas fornecendo mais perguntas.
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A imagem abaixo é apenas uma ilustração simbolizando a mídia, o mundo inteiro se
comunicando e trocando informações por meio de diversos instrumentos.

As raízes do "American Dream" e "American Way" estão num passado, onde uma nação
acaba de emergir e que crescera muito depressa.
Sua expansão territorial foi muito grande e rápida, sem muitas negociações ou conversas
e sim através de discursos soberanos que justificam as guerras. O poder bélico e as armas
cresceram sem parar e se tornaram parte natural da cultura americana como é hoje.
Os interesses americanos se concretizam através de políticas que existem a décadas e
vem sendo aperfeiçoadas até hoje, como a política do porrete grande, que reciclada justifica
guerras e invasões no oriente médio.
Surgiram nos Estados Unidos também, movimentos e várias mudanças em nível global,
como o discurso de Martin Luther King Jr. e o ato de Rosa Parks, que causaram impacto no
mundo inteiro. Durante a Guerra do Vietnã, foi palco do surgimento do movimento hippie,
surgido em São Francisco, e de eventos como Woodstock, onde se destacou, por exemplo, Jimi
Hendrix, conhecido como o maior guitarrista de todos os tempos, e que, em sua juventude,
serviu o exército.
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Bob Dylan, representante da música “folk” criou várias canções criticando o governo
americano e o modo de vida americano, como o racismo por exemplo.
Atualmente, o American Way e o American Dream ainda existem, mas em nível global,
ambos frutos da vitória da guerra fria, que com seu fim, também colocou um fim nos inimigos
reais dos Estados Unidos. As guerras agora são promovidas pelo petróleo, o combustível da
máquina Americana do capitalismo. Essas guerras que acontecem contra os inimigos
convenientes do capitalismo americano. Uma guerra de cartas marcadas, vestida dentro de
histórias de tiranos que usam crianças como soldadas e de pessoas que ordenam ataques
terroristas. O que falsamente torna legítimo, guerras contra povos inteiros.
Atualmente, foi descoberto que a NSA (National Security Agency) vasculhava e invade
e-mails pessoas e entre outros dados de personalidades política, como a atual presidente do
Brasil, Dilma Rousseff, afim de desvendar os próximos passos de certos países, descobrir dados
secretos, pactos econômicos e entre outras possíveis informações. A que se deve esta invasão?
Será o medo de perder aliados? O medo de perder seu reinado? Tal descoberta deixou diversos
países surpresos e ofendidos. Mas é claro que uma ação como está não era tão impossível assim
de se imaginar vinda dos Estados Unidos da América.
O mais curioso é imaginar por que este pais se achou no direito de invadir algo tão
privado. Esta sensação de liderança e poder deve ser mais sutil se os EUA quiserem manter seu
status.
“A ESPIONAGEM A DILMA: ela não gosta, o governo não gosta, os cidadãos não
gostam e eu também não. Mas é infantil achar que a presidente de um país como o Brasil não
seja alvo de xeretarem por parte dos EUA ” – reportagem da Veja São Paulo de 02 de setembro
de 2013.
A imagem retrará a sede da NSA, em Fort Meade, Maryland. O complexo de prédios
contém vários subsolos, e é inteiramente revestido por uma camada de cobre para impedir escuta
eletrônica. Ou seja, eles podem invadir o espaço individual de outros países, mas o restante não
pode invadir o deles.
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Um fato curioso ainda não mencionado na pesquisa, qual é o verdadeiro pensamento,
qual a verdadeira sensação do povo americano com toda esta “cópia”?
Não pode se esquecer dos mexicanos. Algumas famílias cruzavam a fronteira
ilegalmente, rumo aos Estados Unidos, com o intuito de buscar uma vida melhor. Estes estavam
apenas lutando por uma vida mais digna, estavam em busca do tão desejado “sonho de vida
americano”. E mesmo assim, seguindo os princípios americanos, recebem olhares ruins por
entrarem no país e conseguirem empregos. Sendo desta forma taxados de imigrantes ilegais,
havendo uma generalização injusta dos mexicanos.
Um filme que captura a essência do que fora dito é o “Nação Fast Food “,
estrelado por Bruce Willis, Paul Dano e outros. O filme narra uma série de histórias que se
interligam
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A seguir uma análise do filme extremamente interessante: “Nação Fast Food conta a
história de um executivo de uma grande cadeia de restaurantes de fast food que foi indicado
para investigar a razão pela qual havia elevados índices de coliformes fecais na carne dos
hambúrgueres fornecidos à sua empresa e identificados por uma auditoria independente.
A partir daí o filme nos apresenta a um grupo de imigrantes mexicanos e a jovens
idealistas que trabalham numa unidade da rede. Os primeiros, atravessam a fronteira cheios
de esperança, à procura de dinheiro nos Estados Unidos. Entretanto, o que os esperam são um
hotel barato e um emprego no frigorífico que abate as vacas do "Big One" (o novo e mais
vendido hambúrguer da empresa). Já os segundos, buscam acabar com a exploração dos
animais e dos empregados.
O filme expõe mensagens de caráter social, como a xenofobia (imigrantes mexicanos no
trabalho escravo); o assédio moral (condições de trabalho desumanas, desrespeito, humilhação
e abuso sexual aos trabalhadores); a corrupção (imigração ilegal e a falta de acesso aos meios
jurídicos); e o ativismo (jovens tentando mudar esta realidade).
Analisando o filme, é possível visualizar uma nação de consumidores que ainda não
percebeu que está sendo consumida pela indústria e a pressão a qual as empresas impõem e
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são impostas. A união desses dois fatores gera um ciclo vicioso: a era do Capitalismo. E este
ciclo é bem representado em dois momentos ao final do filme: quando os filhos de uma
empregada do frigorífico estão atravessando a fronteira para dar continuidade à exploração,
e quando o gerente de marketing da rede de fast food, cuja responsabilidade era de verificar o
problema, deixa esta questão de lado e cria outro hambúrguer dizendo que as pessoas gostam
disto. ”
Pode-se perceber então que existe uma serie de preconceitos criados pelos americanos,
que todos os mexicanos presentes nos EUA são imigrantes ilegais.
Qual a razão disso? Se o objetivo principal é a influência do mundo com os ideais
americanos, por que taxar aqueles que os seguem e não são americanos?

3.2 A CONTRACULTURA AMERICANA
O Movimento Feminista teve origem em 1848, na convenção dos direitos da mulher em
Nova Iorque. Este movimento adquire um objetivo reivindicatório por conta das grandes
revoluções. As conquistas da Revolução Francesa, que tinha como lema Igualdade, Liberdade e
Fraternidade, são reivindicadas pelas mulheres, pois acreditavam que os direitos sociais e
políticos adquiridos a partir das revoluções deveriam chegar até elas enquanto cidadãs. É
interessante observar que mesmo com os mecanismos ilusórios de “A vida perfeita americana”
existiam grupos sociais que não se contentavam com a situação em que viviam. Como as
mulheres. A baixo, um pôster que mostra a vontade de trabalho das mulheres que se comparada
a dos homens. A frase “We can do it!” Em português significa “nós podemos fazer isso”
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Este movimento é um movimento de caráter político, com o foco de conquistar a
igualdade de direitos entre homens e mulheres, garantindo assim, a participação da mulher na
sociedade de forma igual ou equivalente à dos homens. São, também, movimentos intelectuais
e teóricos que procuram exterminar a ideia de que há uma diferença entre os gêneros. No que se
refere aos seus direitos, não deve haver diferenciação entre os sexos. No entanto, a diferenciação
dos gêneros é naturalizada em praticamente todas as culturas, por isso, o movimento feminino
fazia parte da contracultura.
Na década de 1960, a publicação do livro “O Segundo Sexo”, de Simone de Behavoir,
influenciou os movimentos feministas na medida em que mostra que a hierarquização dos sexos
é uma construção social e não uma questão biológica. Com isso muitas mulheres saíram às ruas
para reivindicar os direitos dados aos homens pela constituição liberal de seus países
(principalmente as americanas). Entre as décadas de 1960 e 1970 o feminismo havia se
consolidado enquanto movimento político integrado a muitas outras bandeiras de lutas civis e
minoritárias.
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O Movimento Hippie tem suas raízes nos anos 40, após o final da II Guerra Mundial.
Um período de 30 anos com duas guerras altamente destrutivas e uma depressão econômica
forte, começou a mostrar sinais de um forte movimento de contracultura.
Esta contestação se iniciou nos EUA, país que menos tinha sofrido com a guerra e num
período em que a economia estava em constante crescimento.
Nos anos 50 o movimento se desenvolveu e cresceu rapidamente. Nos cafés e clubes de
jazz juntavam-se para conversar e declamar poesia. Foram destes espaços que emergiram os
"Beatniks", caracteristicamente vestidos com roupas informais, os homens de barba, usando
óculos escuros a qualquer hora do dia. Usavam frequentemente a expressão "I'm hip", a
expressão se desenvolveu tornando-se conhecida como “Hippie”.
Em 1964, devido ao Movimento pela Liberdade de Expressão, os responsáveis pela
Universidade de Berkley proibiram a distribuição de material de protesto fora dos portões da
universidade. Em março de 1965 os estudantes da Universidade de Michigan protestaram com
o objetivo de mostrar que a Guerra do Vietnã era imoral e para os EUA finalizá-la.
O movimento estudantil contestava injustiças sociais como o racismo, a pobreza, falta
de direitos das mulheres. A falta de liberdade de expressão. A guerra do Vietnã começou a ser
contestada, assim os protestos e manifestações tornaram-se mais frequentes. O incidente mais
grave ocorreu na Universidade de Kent, onde a Guarda Nacional disparou sobre manifestantes,
matando quatro estudantes.
Além de protestarem contra a Guerra do Vietnã, os hippies também criticavam o
nacionalismo, os valores tradicionais da classe média americana, o paternalismo governamental
e as corporações industriais.
O designer Gerald Holtom elaborou o símbolo para uma marcha a favor do
desarmamento nuclear unindo dois símbolos, utilizados para comunicação por bandeiras, um
para "N" (de nuclear) e outro para "D" (de desarmamento), e o círculo representando o planeta
Terra. A ideia era dar a impressão de um homem em desespero com os braços estendidos.
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Referencias do símbolo hippie, que na verdade dizia desarmamento nuclear.
Depois da Inglaterra, o símbolo foi parar aos EUA e daí se espalhou pelo mundo
representando vários movimentos a favor da paz, contra a Guerra do Vietnã e a favor da luta
contra o Apartheid na África do Sul.
O lema "Paz e Amor" resume a postura política dos hippies, que constituíram um
movimento por direitos civis, igualdade e antimilitarismo nos moldes da luta de Gandhi e Martin
Luther King.
Como grupo, os hippies tendiam a viver em comunidades coletivistas de forma nômade,
vivendo e produzindo independentemente dos mercados formais, usam cabelos e barbas mais
compridos do que era considerado "elegante" na época do seu surgimento o que ia contra ao
modo de vida americano, onde o executivo tinha que estar bem vestido, sem barba e de cabelo
curto.
Havia também o movimento negro, que agia em duas frentes, uma pacífica através de
protestos e marchas e uma frente radical, composta, por exemplo, pelo “Black Power”; ou poder
negro e sobretudo os “Black Panthers”; ou panteras negras.
Em contraposição a todos os tipos de manifestações de resistências existe o
Macarthismo. Que surgiu nos anos cinquenta, liderado pelo comitê de atividades
antiamericanas.
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O Macarthismo tinha ampla ação na mídia e na opinião pública. Ele funcionava através
de “listas negras” e “caça às bruxas” na indústria cultural, política, imprensa e nos sindicatos.
Ou seja, o Macarthismo funcionava quase como uma inquisição moderna, os prováveis e os
inimigos concretos do capitalismo eram caçados intimidados e tinham suas vidas arruinadas.
Então estudiosos que não necessariamente eram a favor do socialismo, mas o estudavam
seriam torturados, presos e até teriam várias recomendações negativas em seus currículos, tendo
sua carreira destruída.
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CONCLUSÃO
Por fim, esta pesquisa deu base e fatos para prosseguirmos nosso modo de pensar um
tanto quanto diferente.
Foi possível perceber que se precisa, antes de julgar sua própria cultura a partir da forma
de se pensar do exterior, verdadeiramente aprender sobre a mesma, livrar-se dos preconceitos já
taxados em relação as demais culturas.
O mundo capitalista e globalizado, é uma selva de pedra, onde os mais fortes reinam e
apenas os mesmos sobrevivem.
Não se pode dizer que este capitulo é uma conclusão, mas sim hipóteses e considerações
finais para este trabalho que ainda requer muito tempo de pesquisa.
Nesta sociedade capitalista, o mais forte ganha por conta disso, os Estados Unidos da
América procuram, a todo e qualquer custo influenciar o restante do mundo com seus princípios
e ideias, afim de conquistar seus interesses. Além disso, também tece alianças com aqueles que
possuem instrumentos que os favoreçam e descrimina os que lutam contra.
Os EUA são extremamente inteligentes e engenhosos, o pai do capitalismo e a caminho
de ser o rei desta selva. Se pondo assim na função de julgar o restante dos países, julga-los de
acordo com seus interesses e profanar esta imagem para o restante do mundo. Árabes e
descendentes de árabes passam por situações extremamente delicadas por conta desta “taxação”.
É importante entender todos esses fatos antes de apenas se deixar levar pela massa de
informações distorcidas profanadas por eles.
Os EUA também são muito bem-sucedidos em alienar o próprio povo. A alucinação do
futebol americano, o baseball, a marmota que define a durabilidade do inverno, o amor por
armas, os filmes de super-heróis e reality shows são formas de controlar e contar a verdade sobre
os assuntos que verdadeiramente deveriam importar. Como os milhares de soldados que morrem
em guerras, como as crises econômicas (como a de 2008), como o tratado de Kyoto e entre
muitos outros.
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Este país tem muito potencial e governantes inteligentíssimos, e é uma enorme
responsabilidade toda esta influência, toda essa propagação de informação dois cada erro tem
uma enorme consequência.
Por mais interessante e atrativa seja a cultura americana, deve-se sempre analisar a sua
própria, aprende-la também, pois querendo ou não, é nossa essência.
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INTRODUÇÃO
Em uma nova era marcada pela alta competitividade e pela globalização, os processos
dentro das organizações, tanto relacionados a produtos e serviços, como à fatores humanos ,
vivem um momento de constante mudança.
Em meio à esse cenário, existe a necessidade explicita de adaptação dessas empresas as
novas necessidades do mercado e de seus colaboradores.
A partir dai, diversas estratégias de Marketing, Logistica, Recursos Humanos,
comunicação e etc , vem sendo aplicadas ao dia-a-dia dessas companhias.
Em função da grande competitividade, empresas sempre buscam novas formas de
aumentar seu potencial competitivo. Uma delas foi o Marketing interno , ou qual através da
melhoria de qualidade de vida e da satisfação de seus clientes internos(funcionários), traz a
melhoria da produtividade e ganhos da organização.
O endomarketing, o qual mescla elementos do marketing, com conceitos de recursos
humanos , adaptados ao seu nicho de interesse, vem ganhando grande espaço e importância no
âmbito empresarial.
Esta estratégia, foca primeiramente na satisfação de seus colaboradores, através de
programas de motivação, comunicação e melhorias no clima organizacional, esperando por
resultados que se reflitirão na clientela externa.
Neste trabalho, vamos primeiramente conceituar de forma breve, as duas áreas que
deram origem à este novo conceito, posteriormente iremos conceitua-la de forma um pouco
mais extensa, e por ultimo explicitaremos às formas de implementação e aplicabilidade desse
novo conceito nas companhias.
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CAPÍTULO1: CONCEITOS BÁSICOS
1.1 CONCEITOS BÁSICOS DE MARKETING
Marketing é uma estratégia existente no cenário empresárial, que como as outras, visa
a maximização de lucros, por meio da determinação de caminhos que serão traçados pela
companhia, os quais tem relação direta com :mercado, clientela , vendas , distribuição de
produto, produto, comunicação e etc.
O Marketing, tem como objetivo principal, a comercialização e a distribuição de bens e
serviços, de modo que resulte em uma atividade não só lucrativa para a empresa , como também
para o cliente, na forma de satisfação de seus desejos.
Hoje em dia, autores já tendem a atualizar a antiga definição que restringe o marketing
apenas às vendas, englobando agora um processo extenso , que tem como objetivo central a
satisfação das necessidades de seu público alvo.
Esses processos são regidos e estruturados através da utilização de diversas ferramentas
características do Marketing, as quais serão apresentadas no próximo item.

1.1.1 Segmentação do mercado
A segmentação do mercado , nada mais é , que a divisão do mercado em diversos grupos,
com necessidades e desejos semelhantes, visando encontrar o nicho no qual a empresa poderá
encontrar mais clientes em potencial e atende-los.
Esta escolha de público-alvo é imperativa para a companhia, pois os participantes desse
grupo , tendem a responder de forma similar às estratégicas de Marketing que serão aplicadas
para atraí-los, isso ocorre em função da convergência de suas necessidades e desejos.

1.1.2 Criação de valor
A criação de valor de um produto ou serviço é a peça chave de um Marketing bemsucedido.
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Este conceito não se traduz no valor bruto do produto , e sim na razão entre tudo aquilo
que o cliente recebe quando garante o produto(ouserviço) e tudo o que despende ao fechar um
negócio.
O valor envolve desde benefícios abstratos ou concretos, até custos monetários,
psicológicos e de energia, e por se tratar de uma concepção atrelada fortemente apenas à
concepção do cliente, é difícil de se quantificar.

1.1.3 Composto Mercadológico (4p’s do Marketing)
Segundo Kotler (2000, p. 37) " Mix de Marketing é o conjunto de ferramentas de
marketing que a empresa utiliza para perseguir seus objetivos de marketing no mercado-alvo
O composto de Marketing, ou os 4 p’s do Marketing, são os 4 elementos e definições
principais que uma empresa deve seguir para atingir um determinado mercado, são eles :

•

PREÇO :

É a quantia monetária cobrada na aquisição de um bem ou serviço. Tem ligação direta
com o preço de entrada no mercado , formas de pagamento, descontos e etc.

•

PRODUTO:

É o que pode e vai ser oferecido ao mercado para satisfazer necessidades e desejos.
Engloba a estratégia de marca e a possibilidade da empresa oferecer diversas linhas
diferentes para atender cada vez mais uma parcela maior do mercado e de diversos segmentos

•

PRAÇA:

A praça ou a distribuição de um produto, é muito importante entre os 4 p’s do marketing,
pois é a forma com a qual a empresa vai se ligar ao consumidor final.
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Ela abrange os canais de distribuição e pontos de venda, os quais vao ser responsáveis
pelo acesso do cliente ao produto.

•

PROMOÇÃO:

A Promoçao ou a comunicação, é utilizada para informar, persuadir e convencer
consumidores e possíveis consumidores, sobre determinado bem ou serviço
Concretiza-se através de um conjunto de ferramentas que mistura publicidade, promoção
de vendas, relações públicas, venda pessoal, marketing directo e1 online marketing 11 que a
empresa utiliza, no sentido de comunicar a sua proposta de valor.
A elaboração da comunicação engloba :
-Estratégia de mensagem: conteúdo
-Estratégia da Criatividade:Como Dizer
-Fonte de Mensage: Como se diz.
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A figura abaixo ilustra os 4p’s do Marketing e como eles estão relacionados entre eles:

Figura 1

1.2 CONCEITO BÁSICOS DE RECURSOS HUMANOS.
A Gestão de recursos humanos é um conjunto de habilidades e métodos, políticas,
técnicas e práticas que tem como objetivo,

administrar os comportamentos internos e

potencializar o capital humano.
O RH Tem por finalidade alinhar suas políticas à estratégia da companhia, integrando
seus colaboradores, e resultando em uma maior produtividade e efetividade organizacional.
Hoje em dia, as funções e responsabilidades do RH vão muito além de apenas recrutar,
desenvolver e na manutenção de pessoas na empresa, englobando assuntos como, desenvolver
a cultura organizacional, melhorar o ambiente de trabalho, estabelecer e realizar a remuneração
dos funicionarios, dar feedback e etc.
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A seguir, falaremos mais detalhadamente sobre as áreas de atuação e ferramenta da
gestão de recursos humanos.

1.2.1 Recrutamento e Seleção
Tem como função recrutar e encontrar o profissional que mais se adeque a vaga e ao
perfil da empresa, por meio de seleções e avaliações que vão de acordo com as carecterísiticas
específicas da organização.
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1.2.2 Desenvolvimento organizacionalEm meio à um mundo de intensa e contínua mutação, faz-se necessário que as empresas
tenham que conviver bem com ele , para alcançar determinado sucesso.
O desenvolvimento organizacional, tem como proposta criar empresas que consigam se
adaptar rapidamente à essas mudanças continuas, e que também saiba o que poderá vir pela
frente.
Para Warren Bennis “desenvolvimento organizacional é uma estratégia educacional
adotada para trazer à tona uma mudança organizacional planejada, exigida pelas demandas às
quais a organização tenta responder, e que enfatiza o comportamento baseado na experiência.
Normalmente a mudança é conduzida por agentes externos à organização, trabalhando em
conjunto com participantes internos”
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Esta mudança planejada passa por quatro etapas:
1° ETAPA - Diagnóstico : quando se faz um levantamento da situação real;
2° ETAPA - Planejamento da mudança: quando se determina aonde chegar e com quais
procedimentos;
3° ETAPA - Implementação ou Intervenção —quando se aplica os procedimentos
necessários.
4° ETAPA – Avaliação: quando se analisa os resultados e se fornece

Um bom profissional de desenvolvimento organizacional, deve estar sempre atendo as
mudanças que vem por ai, e pronto para adaptar a empresa e seus colaboradores à exigências
internas e externas à empresa , evitando que a companhia estanque em algum momento, ou
entre na sua zona de conforto.

1.2.3 Desenvolvimento de liderança
É um processo fundamental no desenvolvimento e criação de um líder efetivo. Se dá
através de diversos cursos de lider e treinamentos e etc.
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Um líder deve obter algumas competências essenciais, como por exemplo saber orientar,
delegar tarefas, dar feedbacks construtivos, saber lidar sob pressão e com diversos tipos de
pessoas e ser totalmente alinhado com sua companhia e seus liderados.

1.2.4 Outplacement
É uma solução profissional que tem como objetivo principal, conferir um caráter digno
e respeitoso às demissões nas companhias . Se configura em um sistema ganha-ganha, trazendo
benefícios para ambas as partes;
A prática do outplacement nas organizações é importante, pois garante a saúde do clima
organizacional e a imagem da empresa , possibilitanto uma atuação socialmente responsável por
parte da empresa.
Atividades de outplacement•

Planejamento do processo de demissão

•

Planejamento do dia de demissão

•

Comunicacao dos benefícios

•

Recolocação

•

Gestão por competência
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CAPÍTULO 3: O ENDOMARKETING
2.1 CONCEITUAÇÃO E ORIGEM DO TERMO ENDOMARKETING
O termo endomarketing, surge no Brasil em 1990 pelo consultor empresarial Saul Bekin.
Para Bekin, o endomarketing, configura-se em uma parte do marketing mais abstrata e
invisível, mas que e impacto diretamente no sucesso do marketing tradicional externo da
empresa, através da otimizacão do ambiente empresarial.
Já no sentido etimológico da palavra , o termo endo, originário da palavra grega “édon”,
que significa “para dentro “,e que quer dizer “ação interior” ou “movimento para dentro”,faz
juz ao sua característica principal, que é o marketing interno, o marketing “para dentro“.

2.2 CONCEITOS BÁSICOS DO ENDOMARKETING
O endomarketing, também conhecido como Marketing Interno , é uma nova área da
administração, que alia estratégias e elementos do Marketing Tradicional, com conceitos de
Recursos Humanos.
Através da adaptação de ferramentas ultilizadas nessas duas áreas, o endomarketing se
relaciona diretamente com a comunicação interna de uma companhia, e chega como elemento
de ligação entre o cliente, produto e o funcionário.
O Marketing Interno dentro de uma empresa, segue e a linha do famoso conceito, de que
antes de vender um produto para seus clientes, a organização deve “vende-lo” para seus
funcionários.
O resultado de um Marketing interno bem sucedido, é um funcionário mais alinhado ao
negocio, responsável pelo sucesso da corporação e igualmente preocupado com seu
desempenho.
A comunicação empresarial, em tempos de globalização e mudanças, torna-se muito
importante, tanto externa como interna.
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Porém, nos últimos tempos , a comunicação interna, tem se tornado foco de preocupação
de muitas empresas, pois percebe-se claramente, que, a satisfação do cliente interno, resulta na
melhoria do clima organizacional, dos produtos e serviços e das opiniões externas.
Saul Faingaus Bekin, autor do conceito e do termo Marketing Interno no Brasil, define
os quatro principais fundamentos do Marketing Interno:

•

Definição: Ações gerenciadas de marketing eticamente dirigidas ao público

interno (funcionários) das organizações e empresas focadas no lucro, das organizações nãolucrativas e governamentais e das do terceiro setor, observando condutas de responsabilidades
comunitária e ambiental. Na prática, ações gerenciadas requerem cuidadoso planejamento
anterior, com clara definição de prioridades e objetivos, para que em seguida seja colocada em
prática sua implantação. Portanto, as ações gerenciadas devem ter um enfoque mercadológico,
marqueteiro. Deve-se buscar envolver, persuadir e convencer as pessoas de que o objetivo
daquela ação condiz simultaneamente com a proposta do negócio da empresa e do trabalho
profissional do grupo. É importante perseguir o alinhamento e sustentabilidade social e
ambiental.

•

Conceito: Um processo cujo foco é alinhar, sintonizar, para implementar e

operacionalizar a estrutura organizacional de marketing da empresa ou organização, que visa e
depende da ação para o mercado e a sociedade. Apoiado em B2B (Bussiness to Bussiness) e
ERM (Employee Relationship Management), como opções empregam-se comunicação interna
pessoal, imprensa, telefônica, eletrônica ou digital

•

Objetivos: Facilitar e realizar trocas, construindo lealdade no relacionamento

com o público interno, compartilhando os objetivos empresariais e sociais da organização,
cativando e cultivando para harmonizar e fortalecer essas relações e melhorando, assim, sua
imagem e seu valor de mercado.
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•

Função: Integrar a noção do cliente e seus valores nos processos internos da

estrutura organizacional, propiciando uma melhoria na qualidade dos produtos e serviços, com
produtividade pessoal e de processos.
O Marketing interno, tem como foco principal, através da motivação e comunicação ,
fortalecer as relações internas , fazendo com que os funcionários tenham uma visão mais
compartilhada do negocio incluindo itens como gestão, metas , mercados , resultados e produtos
, gerando a criação de um ambiente mais propícios a novas ideias, criatividade e projetos, que
trarão melhorias tanto na qualidade dos produtos e serviços, como na produtividade e qualidade
de vida pessoal

2.3 OS 4 C’S DO ENDOMARKETING
Como já citado anteriormente, o Endomarketing adapta conceitos do Marketing
Tradicional , e trás para seu âmbito de interesse.
Um bom exemplo dessa adaptação é o conceito dos 4 p’s do Marketing, que muda o foco
de consumidor externo, para a empresa e seus funicionários, transformado-se nos 4 C’s do
endomarketing.
Este novo conceito foi adaptado por Inkotte (2000, p.95), como podemos ver na tabela
a seguir :
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O primeiro C do endomarketing mix é a companhia, que se preocupa em atender as
necessidades e expectativas do cliente interno, resultando em diferencial competitivo.
O próximo elemento é o custo, que se relaciona com todos os investimentos realizados
pela companhia no que se refere à salários, benefícios e gastos em instrumentos e métodos para
a implementação do endomarketing .
O terceiro C, equivale aos colaboradores da empresa que vão garantir a eficiência e a
execução do programa de endomarketing, a coordenação ou os coordenadores.
Por ultimo , A comunicação É o principal elemento de motivação para a “compra” do
produto-empresa pelo cliente interno, torna-se elemento estratégico na medida que resulta em
melhorias na motivação interna .

2.4 O ENDOMARKETING E A COMUNICAÇÃO INTERNA.
Uma efetiva comunicação interna torna-se fator relevante em empresas que vem a
importância que um bom Endomarketing exerce dentro da organização, pois resulta em um
instrumento de satisfação, motivação e informação do cliente interno, refletindo, como vimos
anteriormente, no cliente externo.
A comunição interna de uma empresa, devereceber os cuidados da alta cúpula da
companhia, ser integrada, transparente e sistemática, sem barreiras e sem ruídos, para conseguir
ganhar o caráter de elemento potencializador do capital humano da empresa.
É elemento essencial do endomarketing, pois é responsável por interligar as pessoas as
estratégias da empresa, ganhando papel estratégico dentro da companhia.
Tal estratégia, não se limita apenas a informar hoje em dia, extendendo sua
responsabilidade a ouvir o que as pessoas falam, e se preocupar com o que sentem e pensam,
se transformando em diálogo , troca.
Nessa nova era, a comunicação aliada ao endomarketing , ajuda a integrar mais o
funcionário a organização, criando colaboradores mais alinhados e uma nova cultura
organizacional nos ambientes de trabalho.
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2.5 O ENDOMARKETING E RECURSOS HUMANOS
2.5.1 O endormarketing como modelo de gestão de pessoas
Em meio a um novo cenário marcado pela globalização e competitividade, as empresas
começam a mudar drasticamente

o foco de seus investimentos, os quais eram antes

direcionados na maior parte aos seus produtos, clientes e serviços, e agora começam a se destinar
às pessoas responsáveis por todos esses processos, os funcionários.
O capital humano e seu modo de gerenciamento passam a resultar em força competitiva
para as organizações, e é nesse cenário , que o endomarketing, junto com uma boa comunicação
e fator de motivação, se insere como uma nova estratégia de gestão de pessoas.
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CAPÍTULO 3: ENDOMARKETING- APLICABILIDADE NO
CENÁRIO EMPRESARIAL.
Uma estratégia de endomarketing, para Bekin, para ser implementada, deve conter
primeiramente um diagnóstico e um plano de ação.
O diagnóstico envolve a avaliação da situação do ambiente interno, do perfil dos
funcionários e do desenvolvimento global. Após esta etapa, é feita uma avaliação individual dos
setores, o potencial dos funcionários, níveis de motivação, espirito de equipe, necessidade de
treinamento e expectativas e aspirações (BEKIN, 1995).
O plano de ação evolve o comprometimento dos funcionários, e seu envolvimento na
implementação da estratégia, além da garantia de um ambiente que ofereca meios para que todos
os colaboradores possam cumprir suas tarefas de uma maneira eficiente, com feedback e um
bom ambiente de trabalho , com diálogo livre.
Como já citamos nos capítulos anteriores, o Endomarketing é baseado em alguns fatores,
entre os mais importantes estão, a motivação, a comunicação e a liderança .
Esses três elementos, são os que merecem mais atenção no momento da implementação
da estratégia.

3.1 A MOTIVAÇÃO.
A motivação é um processo que engloba a busca do comprometimento de todos , como
os objetivos e metas da empresa, e que melhora o a cultura organizacional.
Tal processo, requer dos funcionários um elevado nível de esforço, o qual é característico
de um estado de tensão criado por uma necessidade.
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Esse nível de tensão, pode ser melhor explicado pelo esquema abaixo:

Para o pai do endomarketing(BEKIN, 1995), o processo de motivação forma a seguinte
sequencia:

Logo em seguida, Bekin propõe alguns instrumentos para a implementação do processo
motivacional dentro da organização:
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O processo de motivação, merece atenção especial dos coordenadores, pois é continuo
e deve ser constantemente atualizado de acordo com as necessidades dos colaboradores da
organização.

3.2 A COMUNICAÇÃO.
A comunicação no cenário empresarial, é tida como elemento principal para um bom
funcionamento das funções administrativas dentro de uma companhia.
Thayer (1976, p.120), coloca a comunicação como elemento vital no processamento das
funções administrativas. “É a comunicação que ocorre dentro da organização e a comunicação
entre ela e seu meio ambiente que a definem e determinam as condições da sua existência e a
direção do seu movimento”.
A comunicação interna, é aquela dirigida ao público interno da organização. Ela
constitui-se como outro elemento essencial para a implementação do endomarketing, pois
garante um bom fluxo de informações entre os funcionários e a empresa, garantindo maior
alinhamento e sentimento de integração entre as duas partes para os colaboradores.
Torquatro define a missão desse tipo de comunicação na seguinte passagem .
“Contribuir para o desenvolvimento e a manutenção de um clima positivo, propício ao
cumprimento das metas estratégicas da organização e ao crescimento continuado de suas
atividades e serviços e à expansão de suas linhas de produtos.”
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A comunicação interna, é definida juntamente com a realidade da empresa e seus
funcionários, assim, um programa de comunicação e sua implementação, depende dos objetivos,
estratégias e metas de cada companhia .
Bekin, enumera também dez pontos relevantes que quando presentes na realidade da
empresa, possibilitam o êxito no processo de comunicação e garantir a transparência nas
informações, elemento este que envolve coerência, ausência de jogo, encenação e tratamento
direto dos conflitos (BATITUCCI, 2000), são eles:

1. A alta direção da empresa está empenhada no trabalho orientado para o cliente e
para a valorização dos funcionários.
2. A gerência está comprometida com esta visão e possui capacidade de liderança,
transmitindo aos funcionários responsabilidade, vontade de participação e
capacidade de iniciativa.
3. O conhecimento é disseminado por todos os setores da empresa.
4. Os funcionários conhecem os objetivos da empresa voltada para o cliente e suas
responsabilidades dentro desta linha de atuação.
5. Os funcionários conhecem suas tarefas, sentem-se motivados e estão envolvidos em
um trabalho de equipe que dá margem à iniciativa individual.
6. Os treinamentos são realizados constantemente, quer no que diz respeito a aspectos
técnicos ou no reforço de valores e atitudes.
7. Os processos de avaliação são transparentes, informando seu principal interessado:
o funcionário.
8. Há um permanente processo de informação e comunicação, configurando o livre
acesso à informação e à capacidade de todos.
9. O processo de comunicação tem o modelo mão dupla, permitindo que os
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funcionários revelem suas necessidades e expectativas.
10. O atendimento às expectativas e necessidades dos funcionários a partir de critérios
claros e dentro dos objetivos da empresa gera um ambiente de confiança mútua e
alta eficiência.
Estes dez pontos, para Bekin, se implantados de maneira efetiva, seriam responsáveis
pela diminuição de diversos problemas, pois para o autor, nove , a cada dez motivos, podem ser
eliminados através do diálogo.
Outro autora que enumera elementos operacionais que podem ser ultilizados para
melhoria da comunicação interna, é Analisa de Medeiros BRUM(1998), dentre eles:
a) confecção de vídeos que podem ser institucionais, de apresentação dos produtos (tem
como objetivo colocar em contato direto a equipe interna com a realidade em que o seu
produto é utilizado);
b) manuais técnicos e educativos os quais apresentam os produtos, os serviços os
lançamentos,
c) as tendências (em relação à tecnologia e à moda);
d) revista com história em quadrinhos;
e) jornal interno com a utilização de vários encartes, como, por exemplo, área de recursos
humanos, projetos, produção e associação de funcionários. Pode ser utilizada, também, a
versão do jornal de parede;
f) cartazes motivacionais, informativos e de forma de quebra-cabeça, sempre com o objetivo
de passar novas informações para a equipe interna;
g) canais diretos (reunião com o diretor, presidência ou ouvidor interna);
h) palestras internas, programas para apresentar as novidades da empresa, as tendências e a
evolução que a mesma teve;
i) rádio interno para a divulgação de notícias;
j) vídeo jornal para a divulgação de lançamentos, pronunciamentos de diretores e gerentes;
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k) intranet;
l) convenções internas: uso da equipe interna para divulgação de atividades;
m) manuais de integração: muito utilizados para divulgação de alguns aspectos da cultura
organizacional.

Além da ultilizacao das determinadas ferramentas descritas pela autora, a organização
necessita de bons coordenadores , que implementem e façam a manutenção correta do processo
de comunicação interna .

3.3 A LIDERANÇA.
Por último, mas não menos importante, temos a liderança. Uma boa implementação do
endomarketing, é marcada pela existência de compromentimento, e para isso é preciso que
exista uma força estimuladora dentro do ambiente empresarial.
Esta força pode ser traduzida como a liderança, responsável pelo clima saudável e de
realização dentro da empresa, e principalmente pelo sucesso do marketing interno da
organização.
Hoje em dia, em função das novas necessidades, que focam no ambiente organizacional
e nos clientes internos, as companhias não precisam apenas de gerentes que saibam dar ordens
aos seus funcionários, e sim de gerentes que tenham a capacidade de garantir e construir um
clima favorável a criatividade e que estimule o crescimento individual.
Este novo modo de liderança,é focado em um modelo cooperativo, no qual o líder é
um facilitador das ações, repassando a visão da empresa para os colaboradores, direcionando
informações importantes e estimulando a criatividade de seus colegas de trabalho;
O novo modelo de gestão, necessita de um líder democrático, que trabalhe junto ao
grupo, e não acima dele, que saiba dialogar, ouvir, delegar e respeitar.
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O resultado dessa nova atmosfera, será uma maior manifestação dos potenciais de cada
colaborador, e uma busca mais efetiva de realização pessoal , a qual contribuirá em um maior
resultado individual e organizacional .
Neste tipo de gestão, trabalho de equipe e liderança andam juntos.
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CONCLUSÃO
Diversos problemas e possibilidades de soluções rodeiam o universo empresarial.
O fator humano, torna-se hoje em dia grande ferramenta de potencial competitivo,
ganhando espaço na preocupação dos gerentes das organizações, e deixando os produtos e
serviços como meros resultados da melhoria de resultados através do investimentos em
estratégias como o endomarketing.
Esta nova diretriz , nada mais é como a mais adequada aos dias de hoje, trazendo
melhorias de vida ao ambiente de trabalho e qualidade de vida para seus colaboradores, ao
mesmo tempo que eleva a produtividade e ganhos da organização, em uma relação de ganhoganho.
O aprimoramento de áreas mais conceituais, resultaram na criação do endomarketing,
impactuando de forma positiva para as duas partes .
Tal estratégia, desde que implementada e mantida sob alguns padrões e com
coordenadores esforçados, garante muitas melhorias em todos os amibitos de qualquer empresa.

25

REFERÊNCIAS
endomarketing-como-fatores-estrat-eacute-gicos-nas-organiza-ccedil-ocirces/2621/
http://abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2002_TR75_0651.pdf
http://blog.luz.vc/wp-content/uploads/2013/10/exemplo-4-Ps.png
http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/as-ferramentas-do-marketing/48096/
http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/endomarketing-o-cliente-interno-e-achave-do-sucesso/64749/
http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/recursos-humanos-conceitos-definicoese-planejamento/48930/
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/desenvolvimento-organizacional-e-osucesso-da-empresa/78980/
http://www.aiec.br/plataforma/101101/101/unidade03/downloads/leitura/101u03lc02.pdf
http://www.convibra.org/upload/paper/2013/37/2013_37_8286.pdf
http://www.insite.pro.br/2012/janeiro/endomarketing_fidelizar_cliente.pdf
http://www.rh.com.br/Portal/Lideranca/Artigo/4617/lideranca-como-forca-motriz-doendomarketing.html
http://www.webartigos.com/artigos/a-comunica-ccedil-atilde-o-interna-e-ohttp://www.webartigos.com/artigos/a-comunica-ccedil-atilde-o-interna-e-o-endomarketingcomo-fatores-estrat-eacute-gicos-nas-organiza-ccedil-ocirc-es/2621/#ixzz3eMhLCPUf
www.wikipedia.com

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

A ASCENSÃO DA MULHER NO MERCADO DE
TRABALHO

Aluna: Mayara Corbacho Martins
Prof. Arnoldo José de Hoyos Guevara

1º Semestre 2015

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 3
CAPÍTULO 1: PANORAMA HISTÓRICO I .................................................................. 4
1.1 TEMPOS DIFERENTES, DISCURSOS IGUAIS ................................................. 4
1.2 A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL ............................................................................ 5
1.3 8 DE MARÇO: DIA INTERNACIONAL DA MULHER ................................ 6
1.4 AS DUAS GUERRAS MUNDIAIS ......................................................................... 7
1.5 AS MULHERES NAS DUAS GUERRAS MUNDIAIS ........................................ 9
1.6 A ASCENSÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO 10
CAPÍTULO 2: PANORAMA HISTÓRICO II ............................................................... 12
2.1 ATUALMENTE ...................................................................................................... 12
2.2 ENTREVISTA ........................................................................................................ 15
CAPITULO 3: MULHERES QUE PENSAVAM E AGIAM À FRENTE DE SEU
TEMPO .............................................................................................................................. 19
3.1 CLEÓPATRA ......................................................................................................... 19
3.2 ................................................................................................................................... 20
JOANA D’ARC ............................................................................................................. 20
3.3 ELIZABETH I ........................................................................................................ 22
3.4 MARIE CURIE ....................................................................................................... 23
3.5 VIRGINIA WOOLF ............................................................................................... 25
3.6 SIMONE DE BEAUVOIR ..................................................................................... 26
CONCLUSÃO.................................................................................................................... 28
REFERÊNCIAS ................................................................................................................ 29

3

INTRODUÇÃO
Este trabalho abordará a ascensão da mulher no mercado de trabalho. O objetivo deste
trabalho é analisar como se deu essa ascensão ao longo da história, falar um pouco a respeito das
atuais condições da mulher no mercado de trabalho e citar algumas mulheres que, de acordo com
suas respectivas épocas, estavam à frente de seu tempo.
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, enriquecida com algumas entrevistas.
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CAPÍTULO 1: PANORAMA HISTÓRICO I
1.1 TEMPOS DIFERENTES, DISCURSOS IGUAIS
Platão acreditava que as mulheres eram a reencarnação dos homens que fracassaram
na sua vida passada. Sim, Platão. Filósofo e matemático, fundador da primeira instituição de
educação superior do mundo ocidental, pupilo de Sócrates e mentor de Aristóteles. Seu
pensamento era coerente com a pólis em que vivia, Atenas, onde as mulheres eram
submissas, tinham uma vida destinada à família e às atividades privadas, e não participavam
dos negócios, dos jogos ou da política. Chico Buarque, na música Mulheres de Atenas,
denuncia a condição dessas mulheres: vivem, sofrem, despem-se, geram, temem... e secam.
Xenofonte, historiador grego, compartilhava das mesmas crenças machistas de seu
pupilo, Platão, e dos demais atenienses: “Os deuses criaram a mulher para as funções
domésticas, o homem para todas as outras. Os Deuses a puseram nos serviços caseiros,
porque elas suportam menos bem o frio, o calor e a guerra. As mulheres que ficam em casa
são honestas e as que vagueiam pelas ruas são desonestas”.
Molière, dramaturgo francês, no livro Escola de Mulheres, retrata como deveria ser
a mulher ideal no século XVII: tola, opaca e ignorante; que “já seja demais” ela saber rezar,
cozinhar, bordar e amar o marido. E mais: em um dos diálogos entre os dois personagens
principais, Arnolfo diz para a noiva Inês que a mulher nasceu para ser dependente, enquanto
o homem nasceu para ser onipotente.
Jean-Jacques Rousseau, filósofo suíço que viveu entre 1712 e 1778, dizia que a
mulher ideal era passiva e fraca, criada para agradar o homem, não traía o marido,
preocupava-se com a sua aparência, com sua moral, com a forma como os outros a enxergam,
e não reclamava das desigualdades existentes entre os sexos. Acreditava que os deveres
naturais da mulher eram obedecer e ser fiel ao marido e cuidar dos filhos e da casa, e aquela
que ousasse se dedicar à vida intelectual permaneceria solteira.
Virginia Woolf, escritora britânica, por volta de 1920, no livro O status intelectual
da mulher, mostra como as mulheres eram impedidas de se desenvolverem intelectualmente
na sociedade: não podiam experimentar, ser diferente do esperado pelos homens, pensar por
si mesmas, inventar, imaginar e criar, ou seja, não eram livres e seus pontos de vista
dificilmente seriam reconhecidos e respeitados.

5

Discursos como os citados acima, sobre a inferioridade da mulher, sua destinação a
ser submissa ao homem e a necessidade de mantê-la ignorante, refletem o que grande parte
da sociedade pensava – e, em alguns casos, ainda pensa – sobre o papel destinado às
mulheres. Em três deles, pudemos notar que algumas das maiores e mais influentes
personalidades da história (Platão, Xenofonte e Rousseau) também compartilhavam desses
pensamentos e preocupavam-se em passa-los adiante. Esses pensamentos dificultavam a
conquista dos direitos das mulheres à educação, à profissionalização e, consequentemente,
ao mercado de trabalho. As poucas que trabalhavam, ganhavam o seu sustento como
fiandeira, costureira, ourives, cervejeira, polidora de metais, fabricante de botões ou de
rendas, ama, criada de lavoura ou criada doméstica, ou seja, desempenhavam um tipo de
trabalho voltado especificamente para o grupo feminino. A ideia de que o homem era o chefe
de família e a mulher a responsável por cuidar da casa e das crianças estava enraizada na
sociedade, inclusive muitas das próprias mulheres acomodavam-se na instituição familiar
dominada pelos homens, viviam para seus maridos e esqueciam de pensar em si e por si
mesmas. Sendo assim, poucos a questionavam.

1.2 A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
Na Baixa Idade Média, durante o renascimento urbano e comercial, o artesanato foi
a forma de produção industrial característica. Na Idade Moderna e na Antiguidade Clássica,
predominou a manufatura. Em 1765, o operário inglês James Watt aprimorou a máquina a
vapor. Com isso, a produção de mercadorias aumentou consideravelmente. Começava aí a
Revolução Industrial.
A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa
nos séculos XVIII e XIX, influenciados pelos princípios iluministas. Segundo Karl Marx,
acompanhada da Independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, integra o
conjunto das chamadas “Revoluções Burguesas” do século XVIII, responsáveis pela crise
da aristocracia. É dividida em três etapas – energia a vapor no século XVIII (1), energia
elétrica no século XIX (2) e energia nuclear e avanço da informática, da robótica e do setor
de comunicações nos séculos XX e XXI (3). A Inglaterra foi precursora na Revolução
Industrial devido a diversos fatores, entre eles: política econômica liberal, grandes reservas
de carvão mineral em seu subsolo (principal fonte de energia para movimentar as máquinas
e as locomotivas a vapor), grandes reservas de minério de ferro (principal matéria-prima
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utilizada neste período), mão-de-obra disponível em abundância e uma burguesia que tinha
capital suficiente para financiar as fábricas, comprar matéria-prima e máquinas e contratar
empregados.
A Revolução Industrial significa, além de uma mudança tecnológica e econômica,
uma mudança social. Primeiramente, transformou as necessidades de consumo da população
conforme novas mercadorias foram sendo produzidas. Em segundo lugar, causou um intenso
êxodo rural, consequentemente criando enormes concentrações urbanas. Em terceiro, graças
aos movimentos organizados pelos trabalhadores, ao longo da Revolução Industrial
ocorreram melhorias nas condições de vida dos trabalhadores, como, por exemplo, aumento
dos salários e diminuição da jornada de trabalho. Outra mudança social significativa foi a
inserção das mulheres no mercado de trabalho, que, ao lado de seus maridos e de seus filhos,
operavam as máquinas... e lutavam por seus direitos.
A ganância dos burgueses levou para as linhas de produção mulheres e crianças. Os
donos das fábricas preferiam empregar as mulheres porque elas aceitavam, para fazer os
mesmos serviços, salários inferiores aos dos homens. Entretanto, o trabalho nas linhas de
produção tornava necessário algum nível de instrução elementar. Com isso, as meninas
passaram a ser admitidas nas escolas, que utilizavam o método de educação separada para
meninos e meninas. A partir do acesso à educação, mesmo que de forma ainda precária, as
mulheres foram adquirindo consciência do valor de seu trabalho e da sua importância na
sociedade. Surgiram aí os primeiros movimentos de luta por direitos iguais entre os sexos.

1.3 8 DE MARÇO: DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Erroneamente se associa a data 8 de março a um incêndio intencional nas instalações
de uma fábrica têxtil na cidade de Nova York, em 1857, que teria provocado a morte de 129
operárias que participavam de greves e levantes. Essa atribuição é falsa – e a história
também.
Houve sim um incêndio em uma fábrica de tecidos em Nova York, mas ele aconteceu
no dia 25 de março de 1911. O incêndio foi uma consequência das péssimas instalações
elétricas da fábrica associadas à composição do solo e das repartições da fábrica e à grande
quantidade de tecido presente no lugar. Além disso, no momento em que a fábrica pegou
fogo, as portas estavam trancadas – alguns proprietários de fábrica da época continham os
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motins e as greves trancando os funcionários na hora do expediente. Morreram 146 pessoas,
sendo 125 mulheres e 21 homens. O incêndio na Triangle Shirtwaist Company contribuiu
para a especificação de critérios rigorosos sobre as condições de segurança no trabalho e
para o crescimento dos sindicatos que surgiam como consequência da revolução industrial.
25 de março de 1911 chegou a ser sugerido, nos EUA, como dia simbólico das mulheres...
mas, associá-lo ao 8 de março também é uma atribuição falsa.
A revolução russa ocorreu em 1917. No mesmo país, no mesmo ano, no dia 8 de
março, as mulheres trabalhadoras do setor de tecelagem entraram em greve e reivindicaram
a ajuda dos operários do setor de metalurgia. Elas foram motivadas pelo movimento
feminista e as demais associações de mulheres que, desde a segunda metade do século XIX,
reivindicavam melhorias nas condições de trabalho nas fábricas e a concessão de direitos
trabalhistas e eleitorais, entre outros, na Europa e nos Estados Unidos. Essa data entrou para
a história como um feito memorável das operárias – e das mulheres. A partir da década de
60, consagrou-se como o dia internacional da mulher.

1.4 AS DUAS GUERRAS MUNDIAIS
A primeira guerra mundial foi um conflito que ocorreu de agosto de 1914 até
novembro de 1918, entre a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, sendo a segunda derrotada
pela primeira. Os fatores que contribuíram para a guerra foram: o nacionalismo e o
imperialismo crescentes entre as nações europeias, os processos de unificação da Alemanha
e da Itália, a segunda revolução industrial, a partilha desigual dos continentes asiático e
africano entre as nações europeias e a guerra franco-prussiana, em que a França perdeu a
região da Alsácia-Lorena para a Alemanha. Diante deste cenário, o estopim para o início da
guerra foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austrohúngaro, pelo sérvio Gavrilo Princip – o império austro-húngaro exigiu que a Sérvia tomasse
providências e entregasse o culpado às autoridades, como isso não aconteceu, o Império
Austro-Húngaro declarou guerra à Servia, que era aliada da Rússia, então a Rússia declarou
guerra ao Império Austro-Húngaro, que era aliado da Alemanha, então a Alemanha declarou
guerra à Rússia, que era aliada da Inglaterra e da França, então a Inglaterra e a França
declararam guerra à Alemanha e ao Império Austro-Húngaro. A partir daí, formada pela
Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha, surgiu a Tríplice Aliança, e formada pela
França, Rússia e Reino Unido, surgiu a Tríplice Entente. Em 1915, a Itália passou para a
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Tríplice Entente. Em 1917, a Rússia saiu e os Estados Unidos entraram na Tríplice Aliança.
Vale ressaltar que a entrada dos Estados Unidos na guerra marcou a vitória da Tríplice
Entente. Na primeira guerra mundial, as batalhas desenvolveram-se principalmente em
trincheiras. Nos combates também houve a utilização de novas tecnologias bélicas como,
por exemplo, tanques de guerra e aviões, que foram utilizados pela primeira vez com fins
militares.
A segunda guerra mundial nada mais foi do que uma consequência da primeira
guerra. Após o fim da primeira guerra mundial, em 1919 as potências europeias assinaram
um tratado de paz que, entre outras medidas, determinava que a Alemanha aceitasse todas
as responsabilidades por causar a guerra e fizesse reparações a algumas nações da Tríplice
Entente – perda de uma parte de seu território para um número de nações fronteiriças, de
todas as colônias sobre os oceanos e sobre o continente africano, uma restrição ao tamanho
do exército, e uma indenização milionária pelos prejuízos causados durante a guerra. O
resultado foi uma Alemanha humilhada, cuja moeda entrou em colapso e o desemprego no
país aumentou consideravelmente. Os alemães estavam devastados. Tais condições
propiciaram o surgimento de um novo líder, Adolf Hitler, que prometia uma vida melhor aos
desiludidos e uma nova e gloriosa Alemanha. Logo, iniciou-se aquele que seria o conflito
que causou mais vítimas em toda a história da humanidade: a segunda guerra mundial. De
1939 a 1945, os Aliados, liderados por Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética,
enfrentaram o Eixo, composto pela Itália, Alemanha e Japão. Entre os países do Eixo,
disseminou-se um movimento denominado fascismo – ou nazismo, na Alemanha –, que
pregava o anticomunismo, o antiliberalismo, o totalitarismo, o militarismo e culto à
violência, o nacionalismo xenofóbico e o racismo. Os principais ditadores fascistas foram:
Mussolini, na Itália; Hitler, na Alemanha; e Franco, na Espanha. Nos primeiros anos da
guerra, as potências do Eixo levaram vantagem, entretanto a presença dos Estados Unidos e
da União Soviética nos Aliados assegurou a vitória dos mesmos. As principais
consequências da segunda guerra mundial foram 40 milhões de mortos, cidades em ruínas,
o julgamento dos fascistas por crimes de guerra, a condenação dos nazistas responsáveis pela
morte de judeus ou civis à morte ou à prisão perpétua, o início da produção das bombas
atômicas, a criação da ONU (Organização das Nações Unidas) e o surgimento da guerra fria,
protagonizada pelos Estados Unidos e pela União Soviética que, embora antes aliados,
rivalizaram durante 46 anos.
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1.5 AS MULHERES NAS DUAS GUERRAS MUNDIAIS
A inserção da mulher nos combates não é produto das duas guerras mundiais. Na
idade média, por exemplo, Joana D’arc comandou parte do exército francês na guerra dos
cem anos. Entretanto, por sua proporção e pela condição que a mulher vinha ganhando
socialmente, a participação da mulher em combates é lembrada especialmente pela sua
presença nas duas guerras mundiais.
Durante a primeira guerra mundial, as mulheres foram trabalhar em fábricas –
produção de armamentos, munições, embalagens e ferramentas – e em serviços auxiliares –
bombeiras, guardas de trânsito, paramédicas e motoristas –, além de serem convocadas para
compor o efetivo de grupamentos femininos das diferentes forças armadas. Provaram suas
habilidades em todos os setores, quebraram recordes de produção e deram exemplo de
eficiência, contudo, ao fim da guerra voltaram para o ambiente familiar.
Durante a segunda guerra mundial, comparado com o da primeira guerra, o número
de mulheres trabalhando em fábricas, em serviços auxiliares e em órgãos militares
praticamente dobrou. Elas estavam em toda parte. Eram soldadoras, enfermeiras, pilotos de
aviões, motoristas, secretárias, datilógrafas...
Uma curiosidade sobre a participação da mulher na segunda guerra mundial é que na
Alemanha havia centros onde as mulheres serviam como “reprodutoras e perpetuadoras da
raça pura”. Os Lebensborns, como eram chamados, foram uma tentativa de manter o
nazismo por gerações durante décadas e séculos vindouros. Se uma mulher quisesse
participar, tinha que passar no teste de pureza racial, provando sua origem ariana. As
mulheres estavam permitidas a engravidar mesmo que não fossem casadas, inclusive a
maioria das envolvidas nos Lebensborns eram solteiras. Após o fim da gestação, a clínica
buscava um lar adotivo para a criança nascida como resultado do projeto. Ao longo da
guerra, o projeto Lebensborn se estabeleceu também em países da Europa ocidental – França,
Bélgica, Holanda, Dinamarca e Luxemburgo.
Outra curiosidade é que a União Soviética, diferente dos outros países que
participavam da guerra, permitia que as mulheres atuassem na linha de frente, como
combatentes. Lyudmila Pavlichenko e Marina Raskova, pilotos bombardeiros, são sempre
lembradas quando se fala da participação de mulheres na segunda guerra mundial, a primeira
por ser considerada a franco-atiradora feminina mais bem sucedida da história, e a segunda
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por ter criado a lendária unidade feminina de aviação apelidada pelos alemães de Bruxas da
Noite, por causa da destreza dos pilotos nos ataques aéreos.
Por ter sido uma guerra muito longa, os países envolvidos na segunda guerra mundial
perderam muitos soldados e, ao seu término, se depararam com dois grandes problemas: a
força de trabalho não mais existia e as indústrias precisavam continuar funcionando. Ao fim
da guerra, surgiu então, a necessidade de adaptar a mulher ao mercado de trabalho, para
assumir os negócios da família e a posição dos homens nos cargos já existentes.

1.6 A ASCENSÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO
BRASILEIRO
Assim como em quase todo o resto do mundo, inicialmente a mulher brasileira estava
destinada a cuidar da casa e das crianças, enquanto o homem brasileiro ficava responsável
pelo sustento da família. Diferente dos países europeus onde se tinha a ideia de que o trabalho
engrandece o homem, no Brasil trabalhar era tido como uma atividade de escravo, logo, as
escravas e libertas foram as primeiras a entrar no mercado de trabalho – trabalhando como
“negras de ganho”, vendedoras de doces, frutas, missangas etc, ou prestando serviços
domésticos –, sendo seguidas pelas pertencentes das classes média e alta apenas por volta
do século XX. O rádio, os folhetins e o cinema transformaram a sociedade. Durante muito
tempo, para estas mulheres uma única profissão foi aceita: professora. Elas eram preparadas
para cuidar da casa e das crianças, e para o magistério primário. Na década de 40, a revolução
feminina levou a mulher ao emprego público e às atividades liberais. Na década de 50,
começou a se acentuar a presença feminina em diversos setores produtivos.
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CAPÍTULO 2: PANORAMA HISTÓRICO II
2.1 ATUALMENTE
Como fora visto no capítulo anterior deste trabalho, intitulado Panorama Histórico I,
durante muito tempo as mulheres não puderam estudar, tampouco trabalhar. Elas entraram
no mercado de trabalho entre os séculos XVIII e XIX, devido à revolução industrial. Com o
passar dos anos ascenderam – e continuam ascendendo – de forma significativa no mercado
de trabalho, desempenhando um papel cada vez mais importante, conquistando um espaço
cada vez maior. Estão ocupando cargos que antes eram somente ocupados por homens. Hoje
as vemos atuando em todas as áreas do mercado de trabalho. Elas são médicas, psicólogas,
engenheiras, atrizes, cineastas, jornalistas, publicitárias, arquitetas, veterinárias, advogadas,
administradoras etc. São intelectuais e cientistas, concorrendo de igual para igual com os
homens aos principais prêmios do mundo. São economistas, políticas e diretoras de empresas
multinacionais, responsáveis por decisões de grande impacto na sociedade. Isso se deve ao
fato de que seu grau de escolaridade está crescendo. Se por um lado os homens são mais
fortes, por outro as mulheres têm se mostrado cada vez mais esforçadas. Pesquisas
comprovam que as mulheres estudam mais do que eles. A prevalência das mulheres entre os
mais escolarizados ocorre a partir do ensino médio e se estende ao superior. E, além de
estudar e/ou trabalhar, em muitos lares as mulheres ainda são as únicas encarregadas pelos
cuidados com a casa e com os filhos. Infelizmente ainda existem homens que acreditam que
as mulheres têm obrigação de servi-los; infelizmente ainda existem mulheres que
compactuam com esse pensamento. Por mais absurdo e ultrapassado que esse pensamento
seja, ele ainda está presente em nossa sociedade, em nossas relações, não só no ambiente
doméstico, mas também no ambiente profissional. Enquanto procuram emprego, mulheres
se deparam com o estabelecimento de critérios para contratação que eliminam aquelas
casadas e com filhos. No trabalho, comumente são vítimas de práticas machistas: e
diferenças salariais – em algumas empresas, mulheres ainda recebem menos para exercerem
as mesmas funções que um homem –, obstáculos ao seu acesso aos cargos mais elevados e
qualificados, assédio sexual e assédio moral. Nesse contexto, o movimento feminista
reivindica, entre outras coisas, mais direitos e melhores condições de trabalho para as
mulheres. Uma vida de qualidade, com trabalho digno, salário igual, e a possibilidade de
educar nossos filhos e cuidar das nossas famílias numa sociedade justa, sem discriminação.
Algumas pessoas o julgam como uma forma de ridicularizar os homens, entretanto o
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feminismo nada mais é do que uma resposta das mulheres que estão insatisfeitas com sua
condição, que buscam serem iguais aos homens – não melhores. Ao longo da história,
protestos garantiram às mulheres uma série de direitos, antes atribuídos somente aos homens.
Atualmente, no mercado de trabalho, elas contam com políticas especialmente voltadas para
a sua causa, criadas com o intuito de contribuir para o alcance da igualdade de gênero, como,
por exemplo, regulamentações acerca da igualdade entre gêneros e uma secretaria nacional
sobre a mulher trabalhadora criada pela Central Única dos trabalhadores (CUT).
Entendemos por múltipla jornada o fato de que muitas mulheres que trabalham e/ou
estudam, além de cumprir sua jornada de trabalho e/ou de estudo diária, ao voltar para casa
devem fazer as tarefas domésticas e cuidar dos filhos e de outros familiares. As mulheres
continuam sendo consideradas as responsáveis pela administração da casa, o que representa
uma sobrecarga para aquelas que também trabalham e/ou estudam. Ainda hoje, diferente dos
homens, desde crianças muitas mulheres são cobradas para os afazeres domésticos. Apesar
dessa condição sexuada e geracional, movidas pela necessidade de contribuir para a
manutenção da família e/ou pelo desejo de obter realização profissional, as mulheres estão
cada vez mais presentes no mercado de trabalho. Sim, os homens ainda são a maioria no
mercado de trabalho. Mas a taxa de participação feminina está subindo, enquanto a
masculina está caindo. Em muitos países, cresceu a participação da mulher no mercado de
trabalho, a sua importância econômica, sua responsabilidade de ajudar no sustento da
família, seu destaque profissional em vários setores e o número de mulheres em postos
diretivos nas empresas. No Brasil, por exemplo, as mulheres já representam 41% da força
de trabalho. Entretanto, ocupam somente 24% dos cargos de gerência. Outros dois poréns:
as mulheres brasileiras recebem, em média, o correspondente a 71% do salário dos homens;
as mulheres brasileiras são ainda preferidas para as funções de rotina, ou seja, aquelas que
lembram as responsabilidades com a família e os filhos. No mercado de trabalho, existe
rejeição da mulher com essas responsabilidades. Rejeição por causa do casamento, por causa
da gravidez e por causa dos filhos. Além de serem rejeitadas, as mulheres também sofrem
com as velhas e novas formas de discriminação:
- diferenças salariais;
- obstáculos ao seu acesso aos cargos mais elevados e qualificados;
- assédio sexual e assédio moral no ambiente de trabalho.
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Nesse cenário, a busca pela igualdade ainda se mostra um caminho longe de chegar
ao fim: existem muitos obstáculos a serem vencidos até que as mesmas oportunidades,
condições e reconhecimento estejam assegurados a todos, desaparecidas todas as formas de
rejeição e discriminação.
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, cor, sexo, ou qualquer forma
de discriminação”. Esta sentença pode ser encontrada em legislações do mundo inteiro.
Escrita exatamente igual ou apenas parecida, o objetivo é o mesmo: a busca pela igualdade.
No mercado de trabalho, também encontramos a busca pela igualdade. Apesar da evolução,
as mulheres continuam sendo rejeitadas e discriminadas por causa do sexo. Atualmente,
como fora dito anteriormente, elas contam com políticas especialmente voltadas para a sua
causa, criadas com o intuito de contribuir para o alcance da igualdade de gênero, como, por
exemplo, regulamentações acerca da igualdade entre gêneros e uma secretaria nacional sobre
a mulher trabalhadora criada pela Central Única dos trabalhadores (CUT).
Regulamentações acerca da igualdade entre gêneros:
- artigo 5º da constituição de 1988: “homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta constituição”;
- artigo 461 da consolidação das leis trabalhistas (CLT): “sendo idêntica a função, a
todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade,
corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade”;
- lei nº 9029/1995: “fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e
limitativa para efeito de acesso a relação de emprego, ou sua manutenção, por motivo de
sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade, ressalvadas, neste caso, as
hipóteses de proteção ao menor previstas no inciso XXXIII do art. 7º da constituição
federal”.
A CLT também proíbe:
- anúncios de emprego que façam referência ao sexo;
- recusar-se a empregar, promover, ou motivar a dispensa do trabalho por causa do
sexo ou estado de gravidez;
- considerar o sexo como determinante para fins de remuneração, formação
profissional e oportunidades de ascensão profissional;
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- impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para inscrição em concursos em
empresas privadas, por causa de sexo ou estado de gravidez;
- realizar revistas íntimas nas funcionárias.
A Central Única dos Trabalhadores criou uma secretaria nacional sobre a mulher
trabalhadora. Segundo a CUT, cabe à/ao secretária/o da mulher trabalhadora: elaborar,
coordenar e desenvolver políticas no interior da CUT para a promoção das mulheres
trabalhadoras, na perspectiva das relações sociais de gênero, raça e classe, subsidiando as
instâncias horizontais e verticais e as entidades filiadas nos seus respectivos âmbitos; e
organizar as mulheres trabalhadoras para intervir no mundo do trabalho e sindical sobre as
questões que interferem na vida destas mulheres enquanto trabalhadoras. “Nossas estratégias
para superar a discriminação e a exclusão social passam por identificar temas importantes e
prioritários que contribuam para a igualdade de oportunidades no mundo do trabalho e
sindical. As demandas de trabalhadoras e trabalhadores são diferenciadas dada a divisão
sexual do trabalho e as relações de poder. Por isso é fundamental considerar a situação
concreta das mulheres para a formulação do conjunto das políticas e da intervenção
sindical”. A criação da secretaria nacional sobre a mulher trabalhadora significa um avanço
de qualidade e o reconhecimento da importância da contribuição das mulheres enquanto
sujeito social e político, na estrutura sindical.

16

2.2 ENTREVISTA
Ao longo da última semana, desenvolvi um pequeno questionário sobre temas
relacionados ao meu trabalho da disciplina Pesquisa I, entreguei para algumas amigas e pedi
que respondessem. Segue o resultado:

1. Nome/idade/cidade/curso
A: Ana Beatriz Alencar, 20 anos, São Paulo/SP, direito
E: Elisabete Moura Rocha, 20 anos, Osasco/SP, jornalismo
L: Luiza di Giacomo Mariutti, 19 anos, São Paulo/SP, administração
P: Priscila Santa Maria, 23 anos, Americana/SP, letras
S: Sidiane Borges Andrade, 30 anos, Osasco/SP, pedagogia

2. Quando você começou a procurar emprego?
A: Comecei a procurar estágio no começo deste ano.
E: Me inscrevi no programa Jovem Cidadão aos 16 anos em 2010.
L: No final do ano passado (2014), mais ou menos em novembro, comecei a procurar por
estágios.
P: Aos 20 anos.
S: Aos 15 anos.

3. Enquanto procurava emprego, em algum momento você se sentiu em desvantagem
por ser mulher?
A: Não, nunca tive este problema, pessoalmente. Mas imagino que outras pessoas tenham.
E: Não.
L: Não.
P: Não, em nenhuma área senti desvantagem por ser mulher. Desde a inscrição até a
contratação.
S: De fato, nunca senti na pele este tipo de preconceito, não que eu me lembre.

4. E no ambiente de trabalho, você já se sentiu vítima do machismo ou presenciou
alguma situação do tipo?
A: Não, o meu chefe sempre me respeitou.
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E: Não, trabalho em uma empresa de mente aberta, ainda mais porque nossa diretora é uma
mulher.
L: Não.
P: Em relação ao desenvolvimento de minhas atividades e a credibilidade do meu superior
e colegas de trabalho, não. A única coisa que é sempre presente em qualquer ambiente, não
só o de trabalho, é a investida do sexo masculino (ou seja, 'cantar' as funcionárias com
conversinhas, mas nada grave).
S: Com certeza sim, mas não me lembro de nenhum caso para exemplificar. As atitudes
machistas em nossa sociedade são tão naturalizadas que às vezes nos passam despercebidas,
e confesso também que faz pouco tempo que comecei a enxergar que realmente existe esta
desvantagem da mulher em relação ao homem.

5. Você acha que as condições atuais da mulher no mercado de trabalho são as mesmas
da época da sua mãe e da sua avó? O que mudou?
A: Eu acho que mudou muita coisa, você vê uma melhora significativa na presença da mulher
no mercado de trabalho. As coisas não são mais como há 30, 50 anos atrás. A mulher tem
mais presença, está mais confiante. Ainda não é igual a situação dos homens, mas houveram
muitas mudanças. Sem contar que, salve algumas exceções, hoje já não é estranho uma
mulher querer trabalhar ao invés de ficar em casa.
E: Não mesmo! Hoje as mulheres já não têm mais a obrigação de serem donas de casas; hoje
elas já pensam alto, estudam para se tornarem grandes profissionais. O mercado também é
mais aberto hoje do que foi antigamente, hoje mulheres e homens concorrem às mesmas
vagas.
L: Não, acredito que a mulher ganhou muito espaço no mercado de trabalho, mas ainda há
muito o que se conquistar. Acredito que a tecnologia é uma grande amiga da mulher, uma
vez que, atualmente existe a possibilidade de fazermos Home Office, desta forma, podemos
em momentos de gravidez e pós-gravidez (por exemplo), conciliar tanto a esfera de trabalho
como a pessoal.
P: Acho que as condições da mulher no mercado de trabalho atual é totalmente diferente de
qualquer outro período da história. Há uma explicação para isso: a mulher tem buscado
qualificação e se tornado não competitiva quanto os homens, e encontrou espaço para isso.
A mudança está em poder concorrer a uma vaga na diretoria sendo mulher e passando na
frente de muitos homens altamente qualificados.
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S: Acredito que não, na época da minha avó a grande maioria das mulheres nem de casa saía
para trabalhar, ficavam apenas em casa. Já na época da minha já havia um movimento maior
da força de trabalho feminina, porém acredito que elas não conseguiam alcançar grandes
postos de trabalho como os de chefia. Acredito que mudanças significativas foram em
relação à licença maternidade que no tempo da minha mãe era de 4 meses e hoje aumentou
para 6 meses para algumas categorias como as de funcionárias públicas federais, as saídas
para amamentação que era 15 dias e hoje as mulheres tem dois intervalos de meia hora para
o aleitamento do bebê dentro do período de 6 meses. E por fim a presença, ainda de forma
não tão expressiva, das mulheres em altos cargos.

6. Em relação à mulher, o que você gostaria que mudasse no ambiente de trabalho?
A: Ainda há em alguns lugares um piso salarial mais baixo em relação à mulher. E o assédio
deveria ser levado mais a sério, eu acho que o assédio não é levado tão a sério quanto deveria,
talvez porque é uma coisa difícil de provar.
E: Apesar do mercado estar mais aberto às mulheres, as diferenças nos salários entre homens
e mulheres ainda é grande. Precisamos de igualdade salarial, pois trabalhamos tanto quanto
eles!
L: Gostaria que nos enxergassem como mulheres e como profissionais, ou seja, que
entendessem que somos mulheres e por tanto possuímos questões biológicas que precisam
de mais atenção, mas também gostaria que nos vissem como profissionais de qualidade, que
enxergassem todo nosso potencial.
P: Penso que o sexo feminino não é igual ao masculino, e nós sabemos disso. A mulher sofre
dores e problemas que o homem nem sonha passar, o que implicaria um tratamento diferente
e um cuidado especial com as mulheres (ou seja, uma carga horária mais branda para as
mães, melhor convênio, etc). Porém, confesso que nós mesmas não estamos respeitando
nossos limites, queremos direitos iguais, só que os deveres – pesados e destinados ao sexo
masculino – vêm junto no pacote.
S: Eu gostaria que a mulher fosse valorizada profissionalmente como o homem é, mudanças
como igualdade de salários para homens e mulheres que ocupam a mesma função, e uma
maior presença da mulher em cargos de liderança, já representariam mudanças significativas
do cenário.
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CAPITULO 3: MULHERES QUE PENSAVAM E AGIAM À
FRENTE DE SEU TEMPO
3.1 CLEÓPATRA

Cleópatra Thea Filopator nasceu em 69 a.C., na cidade de Alexandria. Era filha do
faraó Ptolomeu Aulete, representante da dinastia grega de Ptolomeu, general que governou
o Egito após a conquista do país pelo rei Alexandre III da Macedônia. Aos 17 anos, após a
morte de seu pai, assumiu o poder ao lado do irmão, Ptolomeu XIII, com quem se casou, e
se tornou faraó com o nome de Cleópatra VII. Em 48 a.C., guerreou contra Aquilas, Potino
e Teódoto – tivera a imprudência de querer se livrar de seus incômodos ministros, e em
resposta eles instigaram o povo e o próprio irmão e marido de Cleópatra contra ela, levandoa a fugir para o deserto e aliciar algumas tribos nômades. Foi neste mesmo ano que conheceu
Júlio César, ditador romano, com quem manteve um relacionamento amoroso, garantindolhe sua vitória na guerra. Tiveram um filho: Cesarião. Quatro anos mais tarde, Júlio César
morreu assassinado em uma reunião do senado por um grupo de senadores que acreditavam
agir em defesa da república. Cleópatra, que na época vivia em Roma, voltou com o filho
para Alexandria. Em 41 a.C., conheceu Marco Antônio, cônsul romano, com quem também
manteve um relacionamento amoroso. Tiveram três filhos: Alexandre Hélio, Cleópatra
Selena e Ptolomeu Filadelfo. Ao lado de Otávio e Lépido, Marco Antônio era membro do
segundo triunvirato romano, que atribuía poderes excepcionais aos três. Marco Antônio e
Otávio tinham duas coisas em comum: eram ambiciosos e se odiavam. Não demorou muito
para que afastassem Lépido do poder, colocassem um fim no triunvirato e entrassem em
guerra. Em 30 a.C., Marco Antônio e Cleópatra foram derrotados por Otávio e se suicidaram;
Cleópatra se deixou picar por uma serpente naja egípcia. Posteriormente, Otávio assassinou
o jovem Cesarião, na época rei do Egito, extinguindo a dinastia dos Ptolomeus. Os outros
filhos de Cleópatra perderam-se na história.
Cleópatra é uma das mulheres mais conhecidas da história da humanidade e um dos
governantes mais famosos do Egito. Embora co-governou sempre com um homem ao seu
lado – com o seu pai, com o seu irmão/marido e com o seu filho –, os seus companheiros
eram apenas reis titularmente, mantendo ela a autoridade de fato. Ao contrário do que muitos
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pensam, ela não era bonita. O domínio que exercia sobre os homens que se aproximavam
dela era uma consequência da combinação de: espiritualidade, determinação e inteligência.
Era uma das mais sábias e mais cultas mulheres de sua época; falava fluentemente egípcio,
árabe, persa, aramaico, etíope e somali, além de suas línguas maternas; tinha as qualidades
e as ambições de um grande rei.

3.2 JOANA D’ARC

Joana D’Arc nasceu em 6 de janeiro de 1412, na região de Lorena. O momento
histórico era a Guerra dos Cem Anos, o maior conflito europeu da Idade Média.
A Guerra dos Cem Anos foi um conflito armado que ocorreu de 1337 a 1453, entre
a França e a Inglaterra. Em 1337, o trono francês carecia de um herdeiro direto;
aproveitando-se da situação, o rei britânico Eduardo III, neto do monarca francês Felipe, O
Belo (1285 - 1314), reivindicou o direito de unificar as coroas inglesa e francesa. Assim
iniciou-se a guerra. Se por um lado os comerciantes e alguns nobres franceses apoiavam a
unificação, por outro os camponeses franceses se mostraram extremamente insatisfeitos. Foi
nesse contexto de mobilização popular que Joana D’Arc nasceu.
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Joana D’Arc viveu em um pequeno vilarejo na região de Lorena, França. Pastora
religiosa, pobre e virgem, aos 12 anos ouviu vozes de santos – são Miguel, santa Margarida
e santa Catarina – dizendo que ela tinha a missão divina de libertar a França da guerra dos
cem anos, e a instruindo para a reconquista. Aos 16 anos, convenceu um nobre a levá-la à
presença do rei Carlos VII, a quem revelou sua missão e, após passar por provas diante dos
teólogos reais, ganhou dele uma espada, um estandarte e o comando geral dos exércitos
franceses. Depois de muitas vitórias e algumas derrotas, no ano de 1430 foi capturada pelo
inimigo, acusada de heresia e bruxaria, condenada e queimada viva. Sua morte a transformou
em mártir, séculos depois ela virou santa e uma das padroeiras de seu país.
O legado de Joana D’Arc é permanente. Durante a Guerra dos Cem Anos, sua história
correu a Europa. Durante a 1ª e a 2ª Guerra, sua figura motivou os soldados franceses.
Atualmente, filmes, livros, músicas etc representam sua vida. Tenha sido Joana pastora,
nobre ou santa, ou os três, sua importância para a história da França e o efeito de seu legado
na imaginação dos franceses permanecerão para sempre.
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3.3 ELIZABETH I
Elizabeth I (ou Isabel I, na forma aportuguesada) nasceu em 7 de setembro de 1533,
no distrito de Greenwich. Para entender a história de Elizabeth, é preciso primeiramente
entender a história de seu pai, o rei inglês Henrique VIII.
Henrique VIII nasceu em 28 de junho de 1491, no distrito de Greenwich. Foi o
segundo monarca da famosa dinastia Tudor. Em busca do tão sonhado herdeiro, casou-se
muitas vezes. Teve três filhos: Mary, fruto de seu relacionamento com Catarina de Aragão;
Elizabeth, fruto de seu relacionamento com Ana Bolena; e Edward, fruto de seu
relacionamento com Jane Seymour. Dentre as principais medidas de seu governo,
destacaram-se a ruptura com a Igreja Católica e a criação de uma nova religião, o
Anglicanismo.
Quando casado com sua primeira esposa, o rei inglês queria um filho homem para
ser o seu sucessor ao trono, entretanto Catarina de Aragão deu à luz a menina Mary. Isso o
levou a pedir ao papa autorização para se separar da então esposa e procurar uma outra
mulher para se casar novamente e alcançar seu objetivo. O papa não permitiu o divórcio.
Henrique criou sob seu poder a religião anglicana. Feito isso, conseguiu o divórcio e se casou
com Ana Bolena, que assim como a primeira esposa deu à luz uma menina, Elizabeth.
Novamente insatisfeito, acusou a esposa de adultério; Ana Bolena acabou sendo morta por
essa acusação; Henrique se casou novamente. Do terceiro casamento, nasceu Edward, o tão
esperado sucessor ao trono. A mãe, Jane Seymour, morreu após o parto. Henrique casou-se
outras três vezes.
Quando Henrique morreu, Edward assumiu o trono. Entretanto, sua saúde era fraca,
e 7 anos após se tornar rei ele morreu de tuberculose. Em seguida, Mary se tornou rainha,
mas, assim como o irmão, também faleceu poucos anos após assumir o trono, passando o
direito à coroa para sua irmã, Elizabeth.
Elizabeth se tornou rainha aos 25 anos. Ao longo de seu governo, adotou medidas
para melhorar a economia inglesa, adotou medidas para impedir possíveis invasões de países
inimigos, investiu na indústria inglesa e complementou a obra reformista de Henrique,
exigindo que o anglicanismo fosse tomado novamente como a religião oficial da Inglaterra,
já que sua antecessora, Mary, havia colocado o catolicismo como principal religião. Embora,
como já fora dito anteriormente, tenha exigido que o anglicanismo fosse tomado novamente
como a religião oficial da Inglaterra, tomou medidas pragmáticas tentando assimilar
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características também do calvinismo e deu voz aos católicos no parlamento. Com essas
atitudes, inaugurou um momento grandioso para a sua nação.
Conhecida por ser a rainha virgem, Elizabeth nunca se casou nem deixou herdeiros.
Permaneceu no poder até sua morte em 24 de março de 1603, encerrando a dinastia Tudor.

3.4 MARIE CURIE
Marie Curie, nome assumido após o casamento por Maria Sklodowska, nasceu em 7
de novembro de 1867, na cidade de Varsóvia. Foi a primeira pessoa a utilizar o termo
radioatividade, a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel de Física, a primeira pessoa a
receber dois prêmios Nobel, a primeira mulher a receber o título de doutora em ciências na
Europa, a primeira mulher a lecionar na Universidade de Sorbonne em Paris, a primeira mãe
de uma ganhadora do premio Nobel que também tinha ganhado o mesmo prêmio e a primeira
(e única) mulher sepultada sob a abóbada do Pantheon em Paris por seus próprios méritos.
Era a caçula e quinta filha do casal Bronsilawa Boguska e Wladyslaw Sklodowski, ambos
professores. Desde a infância impressionava por sua memória e por sua inteligência. Em
1891, foi a Paris e começou a seguir as aulas de Paul Appel, Gabriel Lippmann, e Edmond
Bouty na Sorbonne. Encontrou-se com físicos que eram já conhecidos – Jean Perrin, Charles
Maurain, e Aimé Cotton. Sobrevivia com poucos recursos chegando até a desmaiar devido
a fome. Em 1893, licenciou-se em ciências físicas. Em 1894, licenciou-se em ciências
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matemáticas. No mesmo ano, conheceu Pierre Curie, com quem se casou no ano de 1895. O
casamento marcou o começo de uma parceria que alcançou resultados significantes para o
mundo: a “invenção” da radioatividade e a descoberta de novos elementos radioativos – o
tório, o polônio e o rádio. Em 1903, compartilharam com o físico francês Henri Becquerel o
prêmio Nobel de Física pelo trabalho com a radioatividade. Em 1897 e 1904
respectivamente, nasceram suas duas filhas, Irene e Eve. Em 1906, Pierre morreu. No mesmo
ano, Marie foi denominada para o cargo de professora que tinha sido deixado vago pela
morte de seu marido; era a primeira mulher a ensinar no Sorbonne. Em 1911, recebeu o
prêmio Nobel de Química, pelo isolamento do Radio puro. Durante a primeira guerra
mundial, com a ajuda de sua filha Irene, dedicou-se ao desenvolvimento do uso do raio X.
Em 4 de Julho de 1934, faleceu de leucemia, como consequência de muita exposição à
radiação durante o seu trabalho. Em 1995, o governo francês transferiu suas cinzas, junto
com as de Pierre, ao Pantheon em Paris, tornando-lhe a primeira (e única) mulher a ser
reconhecida desta maneira por seus próprios méritos. O elemento 96 da tabela periódica, o
Cúrio, símbolo Cm foi batizado em homenagem ao casal Curie.
A contribuição de Marie Curie para a física foi imensa, não somente pelos seus
próprios trabalhos, mas também pelas descobertas que foram realizadas posteriormente. Sua
significância foi demonstrada através do recebimento de dois prêmios Nobel, além de sua
influência nas gerações seguintes de físicos e de químicos nucleares. Atualmente, é
considerada um dos nomes mais importantes da ciência.
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3.5 VIRGINIA WOOLF
Virginia Adeline Stephen Woolf nasceu em 25 de janeiro de 1882, na cidade de
Londres. Quando criança, foi abusada sexualmente pelo meio-irmão George, o que pode ter
sido a causa de sua permanente frigidez sexual. Seus familiares, por parte de pai, eram todos
escritores. Embora só aprendeu a falar depois dos 3 anos, aos 6 já falava bem e contava
ótimas histórias. Lia compulsivamente, pois queria compensar o fato de, diferente dos
irmãos, Thoby e Adrian, não poder ingressar em uma universidade. Tinha 13 anos quando a
mãe morreu e 22 anos quando o pai morreu. Após a morte do pai, os quatro irmãos –
Virginia, Thoby, Adrian e Vanessa – se mudaram para outro bairro, Bloomsbury. No mesmo
ano, Virginia começou a escrever críticas (não assinadas) para o “The Guardian”. No ano
seguinte, em sua casa começam as reuniões de Bloomsbury. O grupo ajudou imensamente
na formação de Virginia, pois os participantes eram personalidades como os poetas T. S.
Elliot e Clive Bell, o escritor E.M. Forster entre outros artistas e intelectuais, e ela absorvia
tudo que eles falavam ou sugeriam. Em 1906, Thoby morreu. Virginia sofreu a primeira de
muitas grandes depressões. Em 1912, casou-se com o crítico literário Leonard Woolf. O
casamento aumentou o seu equilíbrio emocional e a sua segurança como escritora. Em 1915,
publicou “The Voyage Out”, livro que marcou o início da sua carreira de romancista. Dez
anos depois, publicou “Mrs Dalloway”, livro considerado o seu primeiro grande romance
modernista. Em 1928, publicou “Orlando”, livro cujo protagonista fora inspirado em Vita
Sackville-West, uma das mulheres pelas quais Virginia se apaixonou ao longo de sua vida.
Em 1931, publicou “As Ondas”, sua obra-prima. Recebeu diversos prêmios literários, dos
quais, contudo, só aceitou um, o Fémina, de França. Paralelamente à atividade de escritora,
em conjunto com o marido, fundou e manteve a Hogarth Press, editora que revelou escritores
como Katherine Mansfield e T.S. Eliot. No dia 28 de março de 1941, Virginia escreveu duas
cartas – uma para Leonard e outra para Vanessa –, colocou uma grande pedra no bolso do
casaco que usava, caminhou em direção ao Rio Ouse, perto de sua casa, e se afogou. Estas
foram suas últimas palavras para o marido: “Querido, tenho certeza de que enlouquecerei
novamente. Sinto que não podemos passar por outro daqueles tempos terríveis. E, desta vez,
não vou me recuperar. Começo a escutar vozes e não consigo me concentrar. Por isso estou
fazendo o que me parece ser a melhor coisa a fazer. Você tem me dado a maior felicidade
possível. Você tem sido, em todos os aspectos, tudo o que alguém poderia ser. Não acho que
duas pessoas poderiam ter sido mais felizes, até a chegada dessa terrível doença. Não consigo
mais lutar. Sei que estou estragando a sua vida, que sem mim você poderia trabalhar. E você
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vai, eu sei. Veja que nem sequer consigo escrever isso apropriadamente. Não consigo ler. O
que quero dizer é que devo toda a felicidade da minha vida a você. Você tem sido
inteiramente paciente comigo e incrivelmente bom. Quero dizer que – todo mundo sabe
disso. Se alguém pudesse me salvar teria sido você. Tudo se foi para mim, menos a certeza
da sua bondade. Não posso continuar a estragar a sua vida. Não creio que duas pessoas
poderiam ter sido mais felizes do que nós.”

3.6 SIMONE DE BEAUVOIR
Simone Lucie-Ernestine-Marie Bertrand de Beauvoir nasceu em 9 de janeiro de
1908, na cidade de Paris. Seu nome resultou da junção de um nome que seu pai gostava
(Simone) com uma homenagem à avó materna (Lucie), ao avô paterno (Ernest) e à virgem
Maria. Era a mais velha de duas irmãs. Quando o avô materno, Gustave, faliu, levou toda a
sua família à pobreza. O pai de Simone, Georges, dizia frequentemente para as filhas que
elas nunca se casariam porque não teriam nenhum dote e que somente o sucesso acadêmico
poderia tirá-las da pobreza. Talvez por isso desde criança Simone distinguiu-se nos estudos
e se interessou pelo teatro e pela literatura. Aos 15, já havia decidido que seria uma escritora.
Depois de passar nos exames de bacharelado em matemática e filosofia, estudou matemática
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no Instituto Católico e literatura e línguas no Instituto Sainte-Marie, e em seguida, filosofia
na Universidade de Paris. Em 1929, aos 21 anos, tornou-se a pessoa mais jovem a obter o
Agrégation na filosofia e a nona mulher a obter este grau. No exame final, ficou em segundo
lugar, perdendo o primeiro para Jean-Paul Sartre, com quem posteriormente manteve um
relacionamento aberto por toda sua vida. Após a morte de seu companheiro, teve problemas
com álcool e anfetaminas, o que acelerou as complicações de seu estado de saúde, resultando
em sua morte 6 anos depois, no dia 14 de abril de 1986, aos 78 anos. Encontra-se enterrada
no mesmo túmulo de Jean-Paul Sartre no Cemitério de Montparnasse.
Simone de Beauvoir escreveu no total 21 obras, dentre as quais romances,
monografias sobre filosofia, política, sociedade, ensaios, biografias e extensas
autobiografias. Seus principais temas eram a filosofia existencialista, sua grande
preocupação com a velhice e a morte e retratos da época na qual ela viveu. Em 1949, aos 41
anos, lançou sua obra-prima “O Segundo Sexo”, um clássico do movimento feminista. Ao
longo do livro, faz uma reflexão sobre mitos e fatos que condicionam a situação da mulher
na sociedade e analisa a condição feminina nas esferas sexual, psicológica, social e política.
Devido a essa publicação, Simone de Beauvoir é considerada um ícone do feminismo.

CONCLUSÃO
Entre Platão e os dias atuais muitas coisas mudaram. A mulher que até pouco tempo
atrás não podia estudar, muito menos trabalhar, hoje exerce as duas funções, às vezes
simultaneamente. A mulher que era vista pela sociedade como inferior ao homem, que
deveria ser submissa, hoje é dona do próprio corpo, das próprias ideias, das próprias
decisões. A mulher que não era considerada parte significativa da sociedade, que não tinha
direitos, hoje dispõe de políticas elaboradas e criadas especialmente para ela. Entretanto,
muitas coisas continuam iguais. Infelizmente ainda existem pessoas, homens e mulheres
(sim, mulheres!), que acreditam que lugar de mulher é em casa cuidando da casa e da família,
que é errado um homem dividir com uma mulher os afazeres domésticos, que a mulher é
inferior ao homem, portanto não merece ter os mesmos direitos etc. Por mais absurdas que
essas sentenças sejam, em pleno século XXI muitas pessoas concordam com elas, passamnas à diante. Não há problema algum em uma mulher optar por ficar em casa cuidando da
casa e da família. O problema é quando essa escolha não é feita por livre e espontânea
vontade. O problema é quando essa escolha se torna uma justificativa para julgar e condenar
mulheres que optaram por estilos de vida diferentes. O problema é quando uma mulher é
obrigada a enfrentar sozinha uma múltipla jornada, porque o marido que deveria ser seu
companheiro e ajuda-la, não acha que tem a obrigação de limpar a própria sujeira, de cuidar
dos próprios filhos, e ela permite isso. Esse pensamento está tão enraizado em nossa
sociedade que não se limita ao ambiente doméstico, até mesmo no mercado de trabalho, onde
as pessoas em tese deveriam ser mais instruídas e críticas, as mulheres são rejeitadas,
discriminadas, por causa do sexo.
Sendo assim, concluo que apesar de todas as conquistas feitas pelas mulheres ao
longo de sua ascensão no mercado de trabalho, a busca pela igualdade ainda se mostra um
caminho longe de chegar ao fim. Mas eu sei que essa igualdade um dia se concretizará,
porque, como disse certa vez a jornalista Ruth Manus em sua coluna no Estadão, “nós não
vamos andar para trás, então vai ser essa mentalidade que vai ter que andar para frente”.
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INTRODUÇÃO
Smartphone é um termo inglês que significa “telefone inteligente” e é usado para
designar uma nova linhagem de telefones celulares que possuem uma série de tecnologias
integradas no mesmo aparelho. Um smartphone é um telefone celular com muitas funções.
Esta seria a melhor definição para o que a palavra significa “telefone esperto” ou “telefone
inteligente”. É sem dúvida mais um termo com apelo comercial para se referir e diferenciar
os aparelhos simples dos mais avançados.
Classificar os telefones entre smartphones e “não smartphones” é uma tarefa
relativamente complexa. O que em 2011 não é considerado um smartphone talvez fosse um
telefone de última geração em 2008 e, portanto, considerando um smartphone.
Dentre as principais funções que podemos usar para caracterizar um smartphone é a
possibilidade de realizar de maneira eficiente outras tarefas além de fazer chamadas e enviar
mensagens pela operadora. Smartphones em geral permitem acesso à internet através de
navegador, tem um sistema operacional evoluído como Android ou iOS (iPhone), tem WiFi
e é possível instalar softwares no mesmo. Não é difícil distinguir um telefone comum de um
smartphone, mas existem smartphones muito mais avançados que outros.
Atualmente, os smartphones incluem seus próprios sistemas operacionais e
equivalem a um “minicomputador”, exercendo várias funções com seus aplicativos e
navegação online.
Esses aparelhos atingem o máximo de sua utilidade por unirem em um aparelho
compacto as funcionalidades de um aparelho telefônico e de um computador. O usuário
pode, ao mesmo tempo, armazenar uma agenda contatos, acessar a internet, seu email e redes
sociais, além de instalar uma série de aplicativos que facilitam ainda mais a navegação no
aparelho. Outra grande vantagem do smartphone é que os dados armazenados no dispositivo
podem ser sincronizados com um computador convencional.
Os smartphones agregam algumas características dos computadores e o que
possibilita isso é a existência de sistemas operacionais próprios, que permitem que hardwares
e softwares sejam inseridos no aparelho telefônico. Atualmente, os principais sistemas
operacionais para telefones celulares são o iOS, da Apple – encontrado nos modelos de
iPhone –, o Android, da Google e o Windows Phone, da Windows.
O grande diferencial dos smartphones está nos seus recursos e nos aplicativos que
podem ser encontrados nas lojas virtuais, ou app stores, de cada empresa (Apple, Google,
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Windows etc.). Primeiramente, ao comprar um smartphone, instantaneamente, o usuário já
dispõe de uma câmera fotográfica e filmadora digital, GPS integrado, TV digital (em alguns
modelos), entre outros recursos.
Ao acessar a loja de aplicativos, depara-se com uma infinidade de aplicativos
gratuitos e pagos que atendem aos mais variados tipos de necessidades ou hobbies que uma
pessoa possa ter. Desde Internet Banking e conversores de medidas até os mais variados
tipos de jogos, passando-se por cloud drives, redes sociais, reprodutores de músicas e vídeos,
calendários pessoais e livros de receitas. Os smartphones são dispositivos de trabalho e
entretenimento, detentores de informações das mais variadas naturezas e utilidades.
A escolha do smartphone depende totalmente do perfil do usuário e como ele utiliza
as ferramentas e softwares que podem ser instalados. Pensando nisso a Google está
desenvolvendo o Projeto Ara que será objeto do deste trabalho.
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CAPÍTULO 1: GOOGLE, O SITE E A EMPRESA
1.1 O INÍCIO DE TUDO
Google Inc. é uma empresa multinacional de serviços online e software dos Estados
Unidos. A Google hospeda e desenvolve uma série de serviços e produtos baseados
na internet, a empresa foi fundada por dois rapazes, Larry Page e Sergey Brin, em 1998.
Em 1995, Larry e Sergey se conheceram em Stanford. Larry, um estudante da
Universidade de Michigan com 22 anos, estava visitando Stanford. Sergey, de 21 anos, era
encarregado de mostrar-lhe o campus. Conforme alguns relatos, eles discordaram em quase
tudo que conversaram nesse primeiro encontro.
No ano seguinte, Larry e Sergey, agora como estudantes de ciências da computação
de Stanford, iniciaram uma parceria para o desenvolvimento de um mecanismo de pesquisa
chamado BackRub. O BackRub opera em servidores de Stanford durante mais de um ano, e
acaba por usar largura de banda excessiva para os padrões da universidade.
Em 1997, Larry e Sergey decidem que o mecanismo de pesquisa precisa de um novo
nome. Após algumas sugestões, eles escolhem Google, um trocadilho em cima da palavra
"googol", termo matemático para o número representado pelo dígito 1 seguido de cem
dígitos 0. O uso do termo reflete a missão da dupla em organizar uma quantidade
aparentemente infinita de informações na web.
Posteriormente, Larry lança o Google Friends Newsletter, um boletim informativo
mensal para informar os fãs sobre as novidades da empresa.
Em 1998, Larry e Sergey participaram do festival Burning Man, e com isso,
incorporaram o símbolo do festival ao logotipo, informando as pessoas sobre o local onde a
equipe do Google estaria por alguns dias. Assim surge o primeiro doodle. Os doodles são
versões divertidas, surpreendentes e, muitas vezes, espontâneas do logotipo do Google para
comemorar feriados, aniversários e a vida de artistas famosos, pioneiros e cientistas.
Dia 4 de setembro de 1998, o Google é registrado como sociedade na Califórnia.
Larry e Sergey abriram uma conta bancária em nome da empresa recém-criada e depositam
um cheque de US$100.000, dado pelo Andy Bechtolsheim. Inicialmente a empresa
estabelece um escritório na garagem de Susan Wojciki e seu primeiro funcionário era um
colega de faculdade.
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1.2 DESENVOLVIMENTO: FEITOS E LANÇAMENTOS
No mesmo ano, A "PC Magazine" informa que o Google "tem uma habilidade
fantástica para retornar resultados extremamente relevantes" e o reconhece como seu
mecanismo de pesquisa preferido no Top 100 Web Sites de 1998.
Em maio de 2000, o Google ganhou os primeiros Webby Awards, nas categorias
“empreendimento técnico” e “escolha do público”.
Lançaram a primeira série de doodles sem associação com algum evento especifico,
era a série com um pequeno alien. Dois meses depois, lançaram o primeiro doodle
internacional para celebra o Dia da Bastilha na França. Mais tarde, foi lançado o primeiro
doodle criado por um convidado, a artista Lorie Loeb.
Também em 2000, foram lançadas as 10 primeiras versões do Google.com em outros
idiomas: francês, alemão, italiano, sueco, finlandês, espanhol, português, holandês,
norueguês e dinamarquês. Hoje, a pesquisa está disponível em mais de 150 idiomas.
Em outubro, o Google AdWords é lançado com 35 clientes. O programa de geração
própria de anúncios promete a ativação on-line com cartão de crédito, segmentação de
palavras-chave e espaço para comentários sobre o desempenho.
Finalizando o ano de 2000, em dezembro foi lançada a Barra de Ferramentas Google,
um plug-in de navegador que possibilita realizar a pesquisa sem acessar a página inicial do
Google.
No ano seguinte, foi lançado o Imagens do Google, oferecendo acesso inicial a 250
milhões de imagens. Em agosto, foi aberto o primeiro escritório internacional da Google, em
Tóquio. Larry e Sergey foram nomeados presidentes de produtos e tecnologia
respectivamente.
Em dezembro de 2001, foi lançado o primeiro Google Zeitgeust anual, um olhar
sobre o que milhões de pessoas pesquisaram ao longo do ano que estava terminando.
Iniciam o ano de 2002 com o primeiro produto do Google para empresas: o Google
Search Appliance, uma caixa amarela que as empresas podem conectar na rede de
computadores para habilitar recursos de pesquisa para seus próprios documentos. Lançaram
também uma reformulação do Google AdWords, incluindo novos preços de custo por clique.
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Em abril, foi lançado o primeiro conjunto de APIs do Google, permitindo que os
desenvolvedores consultem mais de 2 bilhões de documentos da Web e programem nos
ambientes favoritos deles, incluindo Java, Perl e Visual Studio.
No mês seguinte, lançaram o Google Labs, no qual os usuários testaram tecnologias
Beta, servindo de campo de experimento para muitos recursos do Google, como o Google
Transit, o Google Acadêmico e o Google Trends. Quase 10 anos mais tarde, o Google Labs
foi encerrado.
O Google Notícias foi lançado em setembro de 2002, com 4.000 fontes de notícias.
Hoje, inclui mais de 50.000 fontes, com 70 edições regionais em diferentes idiomas.
Poucos meses depois da primeira funcionária da Austrália começar a vender o
Google AdWords, foi aberto o escritório da Google em Sydney. O primeiro cliente do
Google AdWords local foi o eBay Austrália.
Em dezembro de 2002, foi o lançamento do Froogle, que 10 anos depois se tornou o
Google Shopping, para as pessoas procurassem produtos para compra.
No início de 2003, foi anunciado o Google AdSense, um serviço de publicidade
segmentada por conteúdo, permitindo que editores grandes e pequenos tenha acesso à vasta
rede de anunciantes do Google. Em abril, adquiriram a Applied Semantics, cuja tecnologia
reforça o serviço do futuro Google AdSense. Nesse mesmo mês, foi lançado o Google
Grants, a edição sem fins lucrativos do Google AdWords, que fornece a organizações sem
fins lucrativos US$10.000 por mês em publicidade no Google AdWords para a promoção de
iniciativas.
No final do ano, lançaram o Google Print, hoje conhecido como Google Livros,
indexando pequenos trechos de livros para exibição nos resultados da pesquisa. Em 2004, o
programa se expande por meio de parcerias com bibliotecas para digitalização de acervo.
Até hoje, foram digitalizados mais de 20 milhões de livros.
No primeiro trimestre de 2004, foi lançado o Orkut, a rede social mais importante
daquela era em vários países, e, foi introduzido o recurso Google Pesquisa de Local,
oferecendo listagens de empresas, mapas e orientações relevantes no bairro. Posteriormente,
a Pesquisa de Local é combinada com o Google Maps.
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Em abril, tiveram dois grandes lançamentos, o Gmail, que inicialmente era exclusivo
para convidados, e o Blog oficial do Google, hoje as pessoas podem receber as notícias de
diversas formas, incluindo as páginas do Google+ e as contas do Twitter.
No mês seguinte, anunciaram as primeiras vencedoras da Google Anita Borg
Scholarship, uma bolsa de estudo concedida a estudantes mulheres de ciência da computação
que apresentaram grande destaque.
Em julho, o Google adquiriu o Picasa, que ajuda as pessoas a organizarem e exibirem
fotos on-line.
Outubro de 2004 foi um mês de grandes acontecimentos. A Google adquiriu a
Keyhole, uma empresa de mapeamente digital que posteriormente se tornaria o Google
Earth. Lançaram o Google SMS, serviço que possibilitava aos usuários envios de consultas
de pesquisa em texto. Abriram oficialmente sedes europeias em Dublin, na Irlanda, e,
abriram também escritórios em Bangalore e Hyderabad, na Índia.
Nos 2 últimos meses do ano, lançaram o Google Acadêmico versão Beta, serviço
gratuito que ajuda as pessoas a pesquisar literatura acadêmica, como artigos de colegas,
teses, livros, pré-publicações, resumos e relatórios técnicos, e, estabeleceram o Google.org,
dedicado à ideia de que a tecnologia pode ajudar a tornar o mundo um lugar melhor.
O Google Maps foi lançado em fevereiro de 2005. Dois meses depois, imagens de
satélites e direções foram adicionadas ao produto, e, ele chegou aos dispositivos moveis nos
Estados Unidos, oferecendo orientações de direção e informações locais para as pessoas indo
de um lugar para outro. Na Europa, o primeiro lançamento do Google Maps foi direcionado
aos usuários do Reino Unido. França, Alemanha, Itália e Espanha receberam o recurso em
2006. Hoje, oferecem direções em mais de 190 países ao redor do mundo.
Em junho, a Pesquisa na Web do Google Mobile foi lançada, formulada
especialmente para a visualização de resultados de pesquisa em dispositivos móveis. No
mesmo mês, foi revelado o Google Earth, um serviço de mapeamento com base em imagens
por satélite, que permite ao usuário fazer uma viagem por qualquer lugar do mundo. E
também, foi lançada a API do Google Maps, assim, permitindo aos desenvolvedores
incorporar o Google Maps a muitos tipos de sies e serviços de mapeamento.
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Posteriormente, foi lançado o Google Talk, um aplicativo para download que permite
aos usuários do Gmail conversar ou enviar mensagens instantâneas para os amigos de
maneira rápida e fácil. O bate-papo foi implantado no Gmail no ano seguinte.
Finalizando o ano de 2005, foi lançado o Google Analytics para medição do impacto
de websites e campanhas de marketing, foi anunciada a abertura de escritórios em São Paulo
e Cidade do México. O primeiro concurso de Doodle 4 Google foi realizado no Reino Unido,
e, desde então o concurso é promovido em países de seis continentes, com doodles enviados
por estudantes que buscam uma chance de ver a própria arte na página inicial do Google. O
Google Transit foi lançado, e, hoje conta com horários para mais de um milhão de pontos de
transporte público em todo o mundo. E o Gmail para celular foi lançado nos Estados Unidos.
Em 2006, tiveram os lançamentos do Google Finance, do Google Agenda, para
ajudar o usuário a acompanhar eventos, datas especiais e compromissos, do Google
Tradutor, inicialmente oferecendo traduções entre árabe e inglês, hoje oferece em mais de
70 idiomas diferentes. O Google Trends, uma forma de visualizar a popularidade de
pesquisas com o tempo, também foi lançado. No mesmo mês, foi lançado o Gmail em árabe
e hebraico, aumentando o número de interfaces para 40. Lançaram também os aplicativos
on-line Docs & Spreadsheets, agora chamados de Documentos e Planilhas, e, o Google Apps
for Education.
Em junho, foi anunciado o Google Checkout, uma forma fácil e rápida de pagar por
compras on-line. Isso abriu caminho para pagamentos mais amplos com a Google Wallet. E
a palavra “Google” foi adicionada ao Oxford English Dictionary, como um verbo.
Em agosto, o Google Apps para o domínio foi lançado. Esse pacote de aplicativos,
incluindo o Gmail e o Google Agenda, é o precursor do Google Apps Premier Edition, que
foi lançado um ano depois e trouxe a computação em nuvem para as empresas.
Finalizando os acontecimentos do ano, o Google anunciou a aquisição do YouTube.
Para iniciar 2007, a “Fortune” anunciou uma lista atual de Melhores empresas onde
trabalhar. O Google estava em primeiro lugar, onde permaneceram por mais 3 anos.
No segundo trimestre do ano, foram apresentados o Gmail Paper Archive e o TiSP
(Provedor de acesso à Internet no banheiro). O Street View estreou no Google Maps em
cinco cidades do Estados Unidos, 3 anos mais tarde já estava disponível nos sete continentes,
e o Programa de parceira do YouTube foi expandido para incluir alguns dos criadores de
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conteúdo mais originais e produtivos da comunidade do YouTube. A Google lançou esforços
para ajudar a proteger as pessoas de conteúdo malicioso na Internet e instalou painéis solares
em seu campus de Mountain View, a maior instalação corporativa de painéis solares do tipo
na época. Revelou uma nova iniciativa ecológica destinada a acelerar a adoção de veículos
elétricos híbridos plug-in, que mais tarde foi desativada.
Em setembro, o AdSense para pesquisa em celular foi introduzido, fornecendo aos
sites otimizados para navegadores móveis a capacidade de hospedar os mesmos anúncios
que os sites padrão, e, foi adicionado ao Documentos Google um novo aplicativo para
apresentações de slides.
A primeira plataforma aberta para dispositivos móveis, o Android, foi anunciado em
novembro de 2007. E a Renewabe Energy Less Tha Coal foi uma iniciativa concebida, no
mesmo mês, para gerar eletricidade a partir de fontes renováveis mais baratas que o carvão.
O ano de 2008 começou com o lançamento do programa de estágio BOLD, e, com a
conclusão da aquisição da DoubleClick, uma empresa de marketing digital que oferece
tecnologia de gerenciamento de anúncios para empresa, profissionais de marketing e
editores.
Em maio, realizou-se o primeiro Google I/O, uma conferência anual de
desenvolvedores. O I/O tem crescido desde então. Além dos milhares de desenvolvedores
com encontro pessoalmente a cada ano, milhões de pessoas acompanham as ultimas noticias
sobre os produtos da Google por transmissão ao vivo.
No mês seguinte, o primeiro GoogleServe foi realizado. O GoogleServe é uma
semana global de serviços, onde todos os anos, os Googlers deixam suas caixas de entrada
para trás para participar de projetos que trazem retorno à comunidade. Nesse mesmo mês, o
Google Map Maker foi lançado, permitindo às pessoas atualizar diretamente informações
geográficas no Google Maps e no Google Earth, ajudando garantir que o mapa reflita o
mundo de maneira precisa.
Em julho, lançaram o primeiro aplicativo para download no iPhone, que possibilita
pesquisas móveis mais rápidas, juntamente com o lançamento do iPhone 3G da Apple.
Por causa das eleições de 2008 nos EUA, o Google lançou um site dedicado as
eleições. Em 2012, esse site foi aprimorado, fornecendo notícias e ferramentas on-line para
as eleições em todo o mundo.
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No mesmo mês das eleições, o Google Suggest, mais tarde chamado de
Preenchimento automático, foi incorporado ao Google.com, ajudando a formular consultas
e a reduzir a digitação e os erros de digitação.
Em setembro, a T-Mobile anunciou o G1, o primeiro smartphone com o sistema
operacional Android, e, o Google Chrome foi disponibilizado para download. E em
novembro, o Google Mobile App para iPhone foi atualizado, permitindo a pesquisa na Web
do Google usando somente a voz.
No início de 2009, foi lançada a Pesquisa por voz no Android, tornando a Internet
móvel fácil e rápida.
Posteriormente, foi lançado o Google Voice, que aprimora o modo como o usuário
utiliza o smartphone com recurso como transição de correio de voz. Mais tarde, ele foi
integrado ao Hangout do Google+. O Google Ventures, um fundo de capital de risco
destinado a usar recursos da Google para apoiar a inovação e incentivar novas empresas de
tecnologia com futuro promissor, foi lançado no mesmo mês que o Google Voice.
Foi apresentado, também em março, um teste Beta de publicidade com base em
interesses em sites parceiros e no YouTube. Esse tipo de publicidade personalizada permite
exibir anúncios mais intimamente relacionados aos interesses dos usuários e oferece aos
anunciantes uma forma eficiente de atingir os públicos que podem se interessar em seus
respectivos produtos ou serviços.
Em julho, foi anunciado o desenvolvimento do Google Chrome OS, um sistema
operacional leve e de código aberto inicialmente direcionado a laptops.
Nos últimos 4 meses do ano, foi apresentado o DoubleClick Ad Exchange, um
mercado em tempo real que ajuda tanto grandes editores on-line quanto agencias e rede de
anúncios na compra e venda de espaço para exibição de anúncios, a Navegação GPS do
Google Maps foi ativada, e, o lançamento do Google Chrome para Mac e Linux, bem como
extensões para o Google Chrome no Windows e no Linux.
Em janeiro de 2010, a Google introduziu o Nexus One para mostrar o que pode ser
feito em dispositivos Android. Desde então, a linha Nexus de dispositivos vem crescendo e
já inclui tablets e smartphone
Em resposta ao terremoto do Haiti, engenheiro desenvolveram o Localizador de
Pessoas, que possibilita o contato entre familiares e amigos em situações de desastre. Desde
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então, lançaram o Person Finder para ser usado em outras crises, incluindo o terremoto de
Tohoku e o tsunami no Japão, e formamos o Google Apoio em emergências, uma equipe de
resposta a desastres globais.
Dois meses depois, orientações para bicicletas e dados sobre ciclovias chega ao
Google Maps. Hoje, existem mais de 530.000 km de trilhas e caminhos para bicicletas o
Google Maps que ajudam o usuário a se locomover em duas rodas.
A Google foi a primeira empresa a lançar um website publicando o número de
solicitações recebidas de governos para fornecer informações sobre os usuários ou
para remover conteúdo de produtos do Google. Posteriormente, no mesmo ano, adicionaram
visualizações mostrando interrupções no acesso de visitantes aos nossos produtos, tais como
um governo que bloqueia o acesso ou um cabo que tenha sido cortado.
Em maio, teve a comemoração do aniversário de 30 anos do PAC-MAN, com o
primeiro doodle jogável, com todas as fases e participação da Ms. PAC-MAN. A Google
TV foi incorporada ao Android e ao Google Chrome fornecendo uma maneira fácil e rápida
de navegar por canais de televisão, sites, aplicativos, programas e filmes. Também em maio,
a Google adquiriu a AdMob, uma empresa de exibição de publicidade em dispositivos
móveis.
Como parte dos esforços para acelerar a implantação de energias renováveis, a
Google realizou o seu primeiro investimento direto em um projeto de energia renovável em
escala pública. No mês seguinte, como parte do objetivo a longo prazo de abastecer as
operações da empresa com energia 100% renovável, a Google anunciou um acordo de
compra de energia limpa eólica de 114 megawatts em Iowa.
Em outubro, anunciaram o desenvolvimento de tecnologias para a fabricação de
carros autoguiados. A Google acredita que carros autoguiados podem ajudar a evitar
acidentes de transito, poupar o tempo das pessoas e reduzir as emissões de carbono.
Acabando o ano de 2010, em dezembro, o YouTube apresenta o TrueView, um novo
tipo de anúncio: após cinco segundos, será possível pular o anúncio se ele não parecer
relevante ou interessante para você. O TrueView faz parte dos esforços da empresa para
garantir que os espectadores assistam somente aos anúncios mais relevantes para eles e que
os anunciantes alcancem o público certo.
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Em fevereiro de 2011, foi lançado o Google Art Project, que permite o usuário visitar
virtualmente alguns dos maiores museus do mundo e explore imagens em alta resolução de
milhares de obras de arte de 40 países. E também teve a apresentação de um recurso de
segurança ativado pelo usuário chamado de verificação em duas etapas, para ajudar a manter
as Contas do Google seguras.
Nos meses seguintes, foi adicionado um botão novo, o botão +1, que permite que
você marque algo com um “Gostei” publicamente. Larry Page assumiu como CEO, após ter
estado no cargo pela última vez. O Google Wallet foi criado para facilitar as compras na
loja, on-line ou indo de um lugar para o outro, além de simplificar a experiência de
finalização da compra para os comerciantes. Os primeiros Chromebooks dos parceiros
Samsung e Acer foram anunciados.
O primeiro doodle jogável foi feito em junho, em homenagem ao inventor da
guitarra, Les Paul. Ele se tornou o doodle do Google preferido de todos os tempos. No
mesmo mês, foi instalada uma infraestrutura corporativa de carregamento de veículos
elétricos. Hoje, ela é a maior do país, com carregamento em mais de 750 vagas de
estacionamento. Também em junho, foi adicionado o reconhecimento de voz à pesquisa em
computadores desktop para usuários do Google Chrome, e, foi lançado o projeto Google+,
um compartilhamento da vida real repensado para a Web. E finalizando o mês, todos os
produtos receberam um novo design, começado pela página inicial.
Em julho aconteceu a primeira Google Science Fair, uma competição de
ciências on-line aberta a estudantes com idades entre 13 e 18 anos do mundo todo, e, o
AdWords Express foi lançado, ele é uma maneiro mais rápida e simples para que pequenas
empresas comecem a anunciar on-line em menos de cinco minutos.
Em agosto foi lançado o acesso off-line para Gmail, Agenda e Documentos
aos usuários do Google Chrome.
Nos três últimos meses do ano, o Android 4.0, também conhecido como Ice
Cream Sandwich, foi projetado para funcionar em smartphones e tablets e tornar o Android
mais atraente e intuitivo. Teve o lançamento das páginas do Google+, para o usuário se
conectar a empresas, organizações e tudo que seja do seu interesse. O Google Maps podia
ajudar a descobrir onde o usuário está e como se orientar dentro de um estabelecimento,
como um aeroporto ou shopping. O Android Market superou a marca de 10 bilhões de
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downloads de aplicativos com uma taxa de crescimento de um bilhão de downloads por mês.
E um novo escritório foi inaugurado em Paris, onde abriga também o Google Cultural
Institute.
O ano de 2012 iniciou com polêmica, quando o Google se uniu a milhares de outros
sites para incentivar os usuários a se manifestar contra duas propostas legislativas nos EUA
(SOPA e PIPA) que representavam uma censura à Internet e um empecilho à inovação. No
dia seguinte, as propostas foram descartadas. Mais de sete milhões de usuários da Internet
assinaram a petição hospedada em google.com/takeaction.
Nos meses seguintes, o Google Chrome foi lançado no Android para que o usuário
tenha a mesma experiência simples, rápida e segura de navegação na Web em qualquer lugar
e em todos os dispositivos. Três meses mais tarde, foi lançado o Google Chrome para IOS.
O Android Market se torna o Google Play, uma loja de conteúdo digital que oferece
aplicativos, jogos, livros, filmes, músicas e muito mais. O projeto do Google Glass foi
revelado. O Google Drive foi lançado, permitindo que o usuário crie, compartilhe, colabore
e guarde seus arquivos, incluindo vídeos, fotos, Documentos Google e PDFs, tudo em um
só lugar.
Em maio foi apresentado o Mapa do Conhecimento na Pesquisa Google, facilitando
a descoberta de informações sobre o mundo real: pontos de referências, cidades,
celebridades, times, filmes, obras de arte e muito mais. Esse lançamento foi criado por meio
da aquisição da Metaweb, em 2010. Falando em aquisição, no mesmo mês, a Google
adquiriu a Motorola Mobility. O Transparency Report foi expandido com uma nova seção
sobre direitos autorais, fornecendo informações sobre o número de solicitações recebidas de
proprietários de direitos autorais. Essas solicitações são referentes à remoção de resultados
da Pesquisa Google que supostamente direcionam a conteúdos que violam a lei. E fizeram a
transição da Pesquisa de Produtos do Google para o Google Shopping, ajudando os usuários
a pesquisar produtos e entrar em contato diretamente com os comerciantes para realizar
compras.
Foi relevado, em junho, o Marketing Digital da DoubleClick, a nova plataforma
digital da Google que promove uma uniformização no gerenciamento de campanhas
publicitárias pra agências e anunciantes. O Google Now foi anunciado, permitindo a
exibição de informações que o usuário precisa antes mesmo de solicitá-las, como a previsão
do tempo e a situação do transito até o trabalho. O primeiro Nexus 7 foi lançado, um tablet
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de 7 “ avançado, projetado para dar vida ao conteúdo do Google Play e trazer o melhor do
Google para a palma da mão do usuário. No final do mesmo ano, a família Nexus se expande
para incluir um tablete de 10” e o smartphone Nexus 4. E para contribuir com as imagens no
Street View, o Trekker foi lançado, permitindo capturar imagens de belos lugares que só
podem ser acessados a pé, como o Grand Canyon ou as Ilhas Galápagos.
No mês seguinte, o mundo assistiu aos Jogos Olímpicos ao vivo no YouTube pela
primeira vez. Isso foi possível graças a uma parceria com a NBC.
Posteriormente, o Google Apoio em emergências lançou os Avisos Públicos, alertas
para desastres naturais e situações de emergência, no mesmo dia em que publicaram recursos
para responder à supertempestade Sandy.
Em novembro iniciaram a instalação do Google Fiber, acesso à Internet em
ultravelocidade até 100 vezes mais rápida que a banda larga média atual.
E finalizando o ano de 2012, o Google Maps foi disponibilizado para iPhone. Foi
lançado o Prêmio Impacto Global para apoiar organizações empreendedoras sem fins
lucrativos que utilizam a tecnologia para enfrentar os desafios do ser humano. Depois,
lançaram os Desafios Impacto Global, específicos para cada país, iniciando pelo Reino
Unido. E gerenciada pelo Next Lab, o YouTube Space de Los Angeles, é uma nova unidade
projeta para ajudar os criadores a acessar ferramentas e orientações necessárias para alcançar
ainda mais sucesso na plataforma.
Em janeiro de 2013, a Google afirmou o compromisso de um investimento de US$
200 milhões em um parque eólico no oeste do Texas. Isso estabelece o comprometimento da
empresa com energia totalmente limpa em mais de US$ 1 bilhão, que pode gerar mais de 2
GW: energia suficiente para abastecer todas as escolas públicas de Nova York, Wyoming e
Oregon por um ano.
No mês seguinte, foram apresentadas as campanhas avançadas, que atualizam o
Google AdWords para o mundo multitelas, e, o mais novo laptop, Chromebook Pixel, foi
projetado a partir do zero para usuários avançados que adotaram a nuvem.
No segundo trimestre de 2013, foi criado o Gerenciador de contas inativas, isso
permite que o usuário diga o que o Google deve fazer com seus dados dos serviços caso sua
conta fique inativa por algum motivo. O Google liberou imagens da Terra tirados no espaço
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ao longo de 25 anos, proporcionando uma perspectiva histórica impressionante das
mudanças na superfície do planeta ao longo do tempo. O acesso ilimitado ao Google Play
Música, um novo serviço de assinatura de música mensal, permitindo que o usuário ouça
milhões de músicas em todos os seus dispositivos. Foi revelado o Project Loonpossa: acesso
à Internet fornecido por balão, sendo uma opção para conectar áreas carentes, remotas e
rurais, além de fornecer comunicações de resposta a crise. A Google adquiriu o Waze,
aplicativo para ajudar a contornar o trânsito.
Em julho, alguns meses depois da visualização do novo Google Maps para
computadores no Google I/O, foi lançado o aplicativo Google Maps atualizado para
smartphones e tablets como parte do novo design do Google Map em todos os dispositivos.
No mesmo mês, foi feita uma parceria com a Starbucks para levar conexões Wi-Fi gratuitas
mais rápidas a todas as 7.000 lojas Starbucks nos EUA.
Nos últimos quatro meses do ano de 2013, o Android passou a marca de 1 bilhão de
ativações de dispositivos, refletindo o trabalho de todo um ecossistema Android graças ao
entusiasmo dos usuários em todo o mundo. Anunciaram a Calico, uma nova empresa com
foco em saúde e bem-estar. A versão KitKat é apresntada, oferecendo uma experiência
Android mais inteligente e imersiva para um número ainda maior de pessoas. Também foi
apresentado o novo Nexus 5. O Street View chega a Veneza. E o Compute Engine, que
permite aos desenvolvedores criar e hospedar aplicativos na infraestrutura do Google, se
tornou disponível globalmente.
O último ano de informações disponíveis sobre a Google, 2014 iniciou com a
aquisição da Nest, uma empresa que reinventa utilitários para o lar, como termostatos e
alarmes de incêndio, e, com o anuncio de um novo projeto Google[x] com foco no uso de
eletrônicos miniaturizados em uma lente de contato para medir os níveis de glicose e ajudar
pessoas com diabetes.
Em fevereiro, a parceria com a organização Polar Bears International, permitiu a
coleta de imagens da tundra canadense para o Street View, oferecendo um olhar intimista
sobre os ursos polares no habitat natural deles.
O primeiro doodle em 3D, foi criado em maio de 2014, para comemorar o 40°
aniversário do cubo de Rubik. No mesmo mês, a próxima etapa da jornada rumo aos carros
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autoguiados da Google é criada com protótipos projetados para operar com segurança e de
maneira autônoma, se a necessidade de intervenção humana.
Em junho, uma nova iniciativa foi tomada, a Made with Code, que visa inspirar
meninas a programar. E na conferência anual I/O, foram anunciadas as novas atualizações
que permitirão o Android em qualquer lugar: no carro, na TV e no pulso.
O terceiro trimestre de 2013 se iniciou com a Copa do Mundo, onde o Google
compartilhou mais de 100 tendências de pesquisa em tempo real, mostrando sobre o que as
pessoas estavam curiosas durante o torneio. Além disso, foram criados mais de 60 doodles
direto do Brasil. O Gmail e a Agenda agora reconhecem endereços que tenham caracteres
acentuados ou não latinos. A primeira família de smartphones Android One foi apresentada
na Índia. A Google compartilhou os esforços no combate ao preconceito inconsciente, o que
pode contribuir para um local de trabalho com menos diversidade. O empreendimento para
empresas é apresentado novamente, agora como Google for Work. E é possível realizar
chamadas de voz no Hangouts do smartphone ou computador desktop gratuitamente.
Em outubro, foi lançado o Android Lollipop, projetado para um mundo multitelas.
Os novos dipositivos Nexus 6, 9 e Player acompanham o lançamento.
E finalizando o ano e o capítulo sobre a Google, seu desenvolvimento e seus feitos,
a analise anual das principais tendências de pesquisa agora são chamas de Pesquisas do ano
do Google.
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CAPÍTULO 2: PROJETO ARA
2.1 O QUE É?
A Google investe intensamente em projetos no chamado Laboratório Google X.
O Projeto Ara é um deles. No início, ele foi concebido pela equipe da Motorola, que depois
da venda para a Lenovo "abriu" mão do programa, que tinha sido anteriormente do
desenvolvedor holandês Dave Hakkens e ficou conhecido como Phoneblocks. A ideia por
trás do Ara é construir um smartphone modular, capaz de sobreviver ao tempo e manter-se
sempre atualizado a todo o custo. O projeto está em pauta desde 2013.
O Projeto Ara é um projeto que muda os paradigmas da telefonia móvel. Em vez de
oferecer celulares prontos, ele prevê que as empresas possam vender peças para um
smartphone, sendo que o próprio consumidor é responsável pela modificação dos
componentes — que seriam vendidos como módulos de montagem para o público final.
Dessa maneira, qualquer comprador poderia escolher quais são os componentes que querem
instalados em seus aparelhos. Depois de algum tempo de utilização, torna-se possível alterar
os módulos de memória ou da câmera, além também de ser fácil a inclusão de novos recursos
ou troca de outros.
O que torna o projeto interessante, é o fato de não precisar comprar um smartphone
de acordo com as necessidades do usuário, e sim, um smartphone que o usuário possa
modificar ao seu gosto. Como exemplo: imagina-se que a antena de internet do smartphone
do usuário capta até a frequência de banda 4G, mas a internet de quinta geração já está
disponível na sua cidade. Para contar com uma transferência de dados mais rápida, ele teria
que comprar um novo smartphone. Usando um smartphone fruto do Projeto Ara, bastaria
apenas comprar um módulo de hardware referente à antena 5G e substituir o módulo antigo.
Assim, em vez de comprar um novo smartphone, o usuário atualizaria o que já possui. O
mesmo aconteceria com a câmera, a bateria, os alto-falantes e assim por diante.
A proposta dos smartphones modulares vai bem além da simples “troca de peças”. O
que os criadores do Projeto Ara pretendem fazer é, nas palavras deles mesmos,
“democratizar o ecossistema de hardwares, abrindo espaço e tirando a obrigatoriedade da
intermediação das montadoras”. Ou seja, levar aos celulares o que é possível nos
computadores. Assim como é possível montar um PC com placa de vídeo de uma fabricante
ou de outra — levando isso também para praticamente todos os componentes de hardware

19

—, nos smartphones seria possível alterar dispositivos e até mesmo adaptar os aparelhos às
necessidades de cada momento.
Futuramente, a ideia da Google é ajudar as pequenas empresas dispostas a fabricar
as peças usadas nos aparelhos do Ara oferecendo as mesmas através da Play Store. Isso
tornaria a venda segura e a gigante das buscas ainda poderia certificar-se de que cada módulo
está dentro dos padrões técnicos de comercialização.
Segundo a Google, todas as trocas de componentes ocorrem de uma maneira muito
simples, graças ao modelo de acoplamento magnético. Pequenos ímãs conectam a estrutura
principal aos módulos para fazer com que os consumidores não precisem de ferramentas
avançadas na hora de realizar qualquer upgrade nos sistemas.

2.2 COMO É O PROJETO?
O projeto consiste na criação a partir de um modelo esboçando o caráter final do
projeto. A partir deste, seriam criados três protótipos, sendo o terceiro o produto final para
comercialização. Incorporados no projeto estariam também a criação de um plano de
marketing e comunicação, para que o lançamento seja bem-sucedido e que o projeto, em si,
agrade e exceda a expectativa dos consumidores.

Desenvolvido em Boston, mais precisamente, dentro das instalações da empresa de
engenharia AK Lab, o Projeto ARA vem sendo criado por uma equipe de 7 profissionais,
embasados pela própria equipe da Google de designers e desenvolvedores de plataforma.
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O primeiro passo da criação foi determinar quais seriam as finalidades principais e
estabelecer a funcionalidade do sistema, descobrindo parâmetros para sua criação de modo
a sucessivamente tirar a ideia do papel, tornando-a mais tangível. A partir disso, podem ser
desenvolvidos seus componentes internos e externos, vinculando a ideia inicial de seu design
para, aos poucos, moldar o caráter final do projeto.
Cada parte do sistema modular do Projeto ARA está sendo desenvolvida
separadamente. E após passar por rigorosos testes de qualidade, todas as peças são anexadas
a uma matriz, que seria a peça principal do smartphone, onde todas as outras peças se
encaixariam.
Cada um dos módulos, são componentes vitais do sistema do aparelho, como
exemplo, bateria, alto-falante, memória, captação USB e etc. Esses módulos, por sua vez,
além de serem anexados por meio de magnetismo à peça matriz, são o principal diferencial
do produto, pois seu proposito final, é que, além da interação dos usuários, seja possível
trocar os módulos quando necessário e/ou adequando-as as finalidades de cada usuário,
evitando assim o consumo irresponsável, e redefinindo o conceito de usabilidade de
dispositivos móveis.
A “versão Beta” de Aras conta com três esqueletos – estruturas estas que podem ser
preenchidas com os mais diversos componentes eletrônicos. Chamados também de
“colunas” ou de “coluna vertebral”, os painéis de base são atualmente produzidos
exclusivamente pela Google. Acontece que diretrizes gerais precisam ser definidas pela
Gigante das buscas para o devido intercâmbio entre peças.
Entre os detalhes de padrão definidos pela companhia, destaca-se o que diz respeito
ao mecanismo fotográfico compatível com os esqueletos: a câmera poderá ser um pouco
mais expressa que os demais componentes. Baterias, carregadores, displays, alto-falantes e
até mesmo termovisores são outras das peças que poderão ser presas à carcaça dos aparelhos.
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Iniciando a explicação dos protótipos, o SPIRAL 0 foi o início do projeto, onde foi
determinado qual seriam os diferenciais do produto e como seriam trabalhas suas funções
inovadoras.
Iniciada pela Motorola, a ideia do smartphone modular, enquanto SPIRAL 0, vinha
sendo desenvolvida com o foco em seu design industrial para que, além de transmitir
inovação, o protótipo fosse algo familiar aos consumidores. Com base nisso, definindo o
layout do Projeto ARA, os desenvolvedores tiveram onde apoiar suas ideias dando
embasamento técnico para que fosse possível dar o passo seguinte no trabalho, tornando o
dispositivo real, anexando diferenciais, funcionalidades e design marcante.
O SPIRAL 1 foi onde as ideias começaram a tomar forma. O primeiro protótipo do
Projeto ARA era um esboço real em 3D do que viria ser a imagem final do produto. Nele
algumas funções chave, como a modularidade, tiveram foco, dessa forma essa fase do
projeto foi direcionada para determinar a viabilidade daquilo que foi proposto. Assim, os
projetistas analisaram à fundo não só o sistema base do aparelho, mas também o quão usual
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seria o encaixe e troca dos módulos que compõem o celular, para que não houvessem erros
em seu sistema como um todo.

No final de 2014, a Google apresentou um vídeo mostrando o primeiro protótipo, o
SPIRAL 1, mostrando o quão interessante e viável a proposta é. Existiam dificuldades, como
a definição da forma mais segura de conectar os módulos e a redução do tamanho das peças,
mas o time de desenvolvimento do Projeto Ara foi rápido em apresentar soluções. Nesta
fase do projeto, o protótipo detinha cerca de 50% de sua área interativa destinada às funções
do sistema, e, a outra metade tinha a função de proporcionar a sua interação modular.
Diferentemente do protótipo anterior, o SPIRAL 2 visa unir a funcionalidade e o
objetivo usual do Projeto ARA. Desse modo, toda área do dispositivo faz parte de um sistema
único, onde fora a peça matriz que funciona como molde para o aparelho, todos os outros
componentes anexados funcionam de maneira integrada, semelhante aos aparelhos
convencionais porem com uma proposta de consumo muito mais inteligente, pois estes
módulos podem ser trocados se necessário e customizados ao gosto dos usuários, expandindo
assim, ainda mais o mercado potencial do smartphone, não só para o consumidor final, mas
também de empresas para empresas.
A Google realizou, no início do ano, uma conferência sobre o projeto Ara, onde
foi divulgado o seu estágio no momento e as ambições para o futuro próximo. Dentre as
novidades apresentadas pela companhia está o SPIRAL 2, novo modelo de smartphone
modular que promete ser muito mais seguro, prático e possível do que era visto até o
momento.
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Rafa Camargo, o engenheiro responsável pelo projeto na Google subiu ao palco com
uma bandeja cheia de peças do Ara. Ele então montou várias delas e ligou o dispositivo. O
smartphone funcionou perfeitamente, e todo mundo ficou impressionado com a agilidade e
praticidade da montagem. Camargo então abriu o app de câmera, mas notou que não havia
um módulo de fotografia acoplado. Assim que essa peça foi inserida, ele conseguiu fazer
uma foto da plateia.

Com o novo aparelho, foram apresentados 11 módulos que podem ser trocados
em hot-swap, ou seja, mesmo sem que o dispositivo seja desligado. Além disso, todos eles
contam com um design diferenciado, que busca despertar o interesse dos desenvolvedores
para que sejam criados novos modelos.
Mesmo sendo apenas um protótipo, o SPIRAL 2 é capaz de realizar chamadas e
conectar em redes 3G. Entretanto, o firmware para o dispositivo ainda não está totalmente
terminado, pois existem inúmeras variáveis que precisam ser avaliadas para que o gadget
seja realmente considerado pronto para encarar o mercado, como afirmou o próprio Paul
Eremenko, gerente do projeto.
As mudanças do SPIRAL 2 em si podem ser vistas nos conectores magnéticos, que
são responsáveis também por manter os módulos imóveis e em seu devido lugar. Além disso,
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já existem dois processadores fabricados pela NVidia e Marvell compatíveis com o aparelho,
e um terceiro sendo desenvolvido pela Rockchip.
Vale notar ainda que as próprias antenas para redes estarão disponíveis em forma de
módulo, o que permitirá que o usuário escolha se deseja possuir uma conexão 4G ou não,
por exemplo. Deve-se destacar, entretanto, que os módulos ainda não podem ser
fabricados através de impressoras 3D, ao menos por enquanto, já que a tecnologia
existente atualmente não é capaz de trabalhar com a quantidade exigida, além de não poder
ser garantido o nível de qualidade esperado pelos usuários.
Ao invés disso, os módulos serão fabricados utilizando sublimação de tinta
plástica, que permite a moldagem adequada e um alto nível de personalização, que é um dos
principais objetivos deste projeto.
A Google já afirmou estar trabalhando no SPIRAL 3, que contará com algumas
mudanças com relação ao aparelho atual, como as conexões de dados sem contato entre os
diferentes módulos, sendo substituídos os pinos com conectores indutivos por um modelo
que não atrapalhe a experiência. Além disso, o modelo contará com novos ímãs para garantir
a máxima segurança aos módulos, e suas antenas serão deslocadas para o corpo do aparelho,
ao invés de serem disponibilizadas separadamente.
Foi dito ainda que o novo modelo possuirá um consumo de energia menor,
suportando ainda baterias de maior capacidade e sendo mais flexível. Dentre as opções
estudadas pela empresa estariam módulos de bateria com opções de ciclo de vida longo ou
curto, que permitiriam cargas mais velozes ou uma duração maior, dependendo da
necessidade do cliente.
A Google informou que o SPIRAL 2 estará disponível em Porto Rico ainda em
2015 como um teste, e que seu sucessor deverá chegar inicialmente ao mesmo mercado
algum tempo depois. Ainda não há qualquer previsão para que o Projeto Ara esteja
disponível em outros mercados.
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CAPÍTULO 3: QUAIS OS IMPACTOS AMBIENTAIS E
SOCIAIS DO PROJETO ARA?
A criação do Projeto ARA trará muitos impactos, tanto sociais como ambientais. Este
capítulo abordará os seguintes aspectos: para quem está sendo criado o projeto, sobre a
questão comercial, os desafios para a criação até a redução do lixo eletrônico.

3.1 PARA QUEM É O PROJETO?
O Projeto Ara deve atingir dois tipos de mercado: o de entusiastas da tecnologia e o
de países emergentes, este sendo o principal. Estudos mostram que há 5 bilhões de pessoas
no mundo que utilizam “feature phones” — aparelhos mais simples, que oferecem funções
básicas de acesso à internet, mas que não chegam a ser smartphones completos.
E é para esses consumidores que a Google quer lançar o Ara. Já existem planos para
a chegada do “Grey Phone” nesse nicho, que seria um pacote básico com tela, processador
e módulo WiFi. Isso poderia custar apenas US$ 50 e garantiria a utilização das funções mais
básicas às quais um smartphone se propõe. Outras funcionalidades poderiam ser
acrescentadas por meio de módulos adicionais.
No presente momento, o Projeto Ara está voltado para desenvolvedores de hardware
e software, mas o objetivo final é levar os dispositivos frutos do Ara para 5 bilhões de
pessoas.

3.2 VANTAGENS DO PROJETO ARA
Além de ser modular e garantir a troca rápida de componentes, o Projeto Ara também
trará vantagens em outros aspectos. Com a possibilidade de alternar peças, os aparelhos
podem ter vida útil mais longa, não ficando obsoletos em menos de dois anos — apesar de
isso não se aplicar aos componentes.
Não são apenas os componentes internos do aparelho que poderão ser personalizados.
Os módulos externos também garantem a composição de diversos designs para os
smartphones. Dessa forma, os consumidores vão poder escolher entre grandes quantidades
de cores para criar celulares que se encaixam perfeitamente nas preferências pessoais.
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A divisão ATAP da Google — Projetos e Tecnologias Avançadas — garante também
que os aparelhos terão três “modulações” diferentes quando chegarem às lojas. Uma versão
mais básica dos aparelhos terá seis compartimentos para encaixe de funcionalidades e
componentes, enquanto versões mais avançadas vão oferecer mais possibilidades.
Além das evoluções do hardware, algo que chamou muito a atenção do público foi a
chegada do TouchID, que permitia o desbloqueio dos aparelhos por meio da impressão
digital. Em um aparelho modular isso poderia ser adicionado sem precisar de uma nova
geração de aparelhos.
Um leitor biométrico modular poderia ser encaixado para garantir a nova função. A
Google promete que serão produzidos medidores de batimentos cardíacos, câmeras e
adicionais para elas, leitores de cartão de crédito e muito mais. Praticamente qualquer
dispositivo pode ser conectado modularmente e isso abre um enorme leque de possibilidades
para os desenvolvedores.
Esta nova tecnologia permite criar aparelhos mais versáteis, no qual o utilizador
decide o que precisa ou não, quanto tempo de duração tem a bateria. Para os fabricantes,
também traz vantagens, pois permite que apenas se foquem naquilo que melhor sabem fazer,
como um modulo para câmara ou GPS, em vez de terem que criar um smartphone inteiro.
Quando a câmera do smartphone deixa de funcionar, ou até mesmo ocorre algum
problema crítico e o mesmo deixa de iniciar, isso pode acarretar o descarte do aparelho e a
compra de um novo, com o smartphone modular isso não acontece, quando um componente
deixa de funcionar basta apenas removê-lo e substituir por outro. Outra vantagem é poder
melhorar o desempenho do smartphone, por exemplo a câmera é de 8 MP, o usuário pode
fazer um upgrade e trocar seu módulo de 8 MP por um de 13 MP ou mais dependendo da
disponibilidade de módulos que o mercado oferece.
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3.3 QUESTÃO COMERCIAL
O Ara ainda está na fase de intensa pesquisa, mas é esperado que os desenvolvedores
da Google venham a apresentar um protótipo comercializável até o final de 2015 e Porto
Rico foi o lugar escolhido pela equipe para início das experiências com o dispositivo piloto.
O preço especulado, até o momento, gira em torno de 50 e 100 dólares por dispositivo.
Entretanto, é preciso salientar que este não deve ser o preço final dos aparelhos, visto que a
fabricante que se unir à gigante das buscas para fabricar tal dispositivo ainda vá depositar
um valor em cima do produto final. De acordo com a Toshiba, o custo dos módulos deve
variar entre 50 e 500 dólares, e os valores devem ser ajustados para tornar os chips acessíveis
aos usuários.

Porto Rico foi escolhida como cidade-teste devido à sua grande diversidade de
usuários, que vai desde o celular mais simples até o mais atual, 77% da população afirmou
que utiliza o celular como principal meio de acesso à internet, tendo usabilidade o
smartphone, e, a existência de várias operadoras regularizadas na FCC (Federal
Communications Commission), trazendo um mercado promissor e uma segurança ao
produto.
Para a introdução desse smartphone modular, a Google necessitará de um plano de
marketing para inicialmente gerar a necessidade desse aparelho. A introdução do produto é
uma fase onde começa com lançamento do produto. Uma de suas características é o lento
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crescimento das vendas e os baixos lucros, eventualmente podendo ocorrer prejuízos.
Isso acontece em razão dos altos investimentos e, ainda, pelo desconhecimento do produto
por parte do seu público-alvo.
Além disso, do ponto de vista mercadológico, é uma grande oportunidade de aquecer
os negócios, já que as diretrizes do cenário sofrerão alterações que terão forte impacto e
mostrarão ser bastante lucrativas e acolhedoras, até mesmo para empresas de diferentes
ramos que sentirem seu interesse despertado por essa reinvenção, da maneira como se usa e
se comunica por meio de um dispositivo móvel nos dias de hoje. Lembrando que dependendo
do grau de satisfação do público e do sucesso mercadológico, a tecnologia modular em si
poderá literalmente ditar as regras quando o assunto é interação por meio de dispositivos
eletrônicos em geral, pois o conceito pode muito bem ser adaptado para outras finalidades
facilitando ainda mais o cotidiano das pessoas.
Se a indústria começar a se pautar por padrões abertos e customizáveis, o consumidor
ganhará mais poder sobre os produtos que compra - e ficará menos refém de lançamentos e
padrões que a própria indústria impõe.

3.4 DESAFIOS DO PROJETO ARA
Além da questão comercial, que envolve fomentar uma indústria até então inexistente
para a criação de módulos para smartphones, ainda existe uma barreira referente à integração
do aparelho com o sistema operacional. De acordo com um dos desenvolvedores envolvido
no projeto, o fazer o software responder à troca de módulos ainda é um problema. Ao que
tudo indica, o aparelho reinicia sempre que você troca um módulo ou simplesmente trava o
sistema. Além disso, os módulos não funcionam direito devido ao kernel que não entende
sem um reboot que o hardware foi atualizado. Assim, se o usuário troca uma câmera de 5MP
por outra de 10MP, o sistema continua entendendo que a câmera possui um sensor de 5MP,
isso quando ele identifica o novo hardware.
Outra barreira para o produto se tornar realidade está em órgãos reguladores, como a
FCC. Como o trabalho da entidade é examinar e autorizar cada aparelho que é
comercializado no país, um smartphone completamente personalizável tornaria a tarefa de
homologação inviável.
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3.5 LIXO ELETRÔNICO
Com a criação do Projeto ARA, o mundo possivelmente terá a redução da quantidade
de lixo eletrônico. A possibilidade de estender a vida de um aparelho, trocando apenas
“parte” dele de tempos em tempos, vai ajudar a tornar o mundo um local menos abarrotado
de sucata.
O lixo eletrônico, também conhecido como e-lixo, é gerado pelas constantes
mudanças tecnológicas dos computadores e celulares. Cerca de 50 milhões de toneladas de
resíduos eletrônicos são jogadas fora, todos os anos, pela população do mundo. O problema
é que normalmente, esse lixo é descartado de maneira errada, trazendo danos à natureza.
Como estes equipamentos possuem substâncias químicas (chumbo, cádmio, mercúrio,
berílio, etc.) em suas composições, podem provocar contaminação de solo e água. Além do
contaminar o meio ambiente, estas substâncias químicas podem provocar doenças graves em
pessoas que coletam produtos em lixões, terrenos baldios ou na rua. E estes equipamentos
são compostos também por grande quantidade de plástico, metais e vidro, que demoram
muito tempo para se decompor no solo.
A ideia do projeto é ter a vida do aparelho prolongada. A indústria, em geral, é
pautada pelo incentivo ao consumo e pela obsolescência programada: o usuário precisa
comprar e comprar para manter o sistema rodando. Como exemplo, podem ser citadas as
primeiras meias-calças inventadas pela Dupont, que eram tão resistentes que conseguiam
puxar um caminhão. Só que os executivos da empresa reclamaram com os engenheiros: ter
produtos tão duráveis seria péssimo para os negócios. Assim foram criadas as meias-calças
de hoje.
A história está no documentário The Light Bulb Conspiracy que fala sobre como a
indústria pratica a obsolescência programada e enumera casos que vão de uma simples
lâmpada (que dá nome ao filme) à primeira geração do iPod, passando por uma impressora
literalmente programada para morrer.
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CONCLUSÃO
O lançamento do smartphone modular da Google está previsto ainda para o ano de
2015. Aos futuros usuários, resta esperar o lançamento do produto para comprovar se as
vantagens propostas, tanto no âmbito ambiental como no social, serão concretizadas, e, se
atingirá satisfatoriamente o público-alvo.
Se esse novo modo de interação tecnológica for bem-sucedido, poderá facilmente ser
estendido para outros aparelhos eletrônicos presentes no cotidiano das pessoas, e assim
revolucionando a usabilidade desses dispositivos indispensáveis nos dias atuais.
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INTRODUÇÃO
Muitos fatores contribuem para que um negócio tenha sucesso, desde empregados
dedicados, como estratégias notáveis. O marketing, mais do que outra função do negócio
lida com os clientes, criando valores e satisfação de forma lucrativa. A meta do marketing é
atrair novos clientes prometendo um valor superior, mantendo os clientes atuais dando-lhes
satisfação.
Na concorrência entre as empresas a vantagem competitiva é fundamental para na
definição do sucesso, para isso as empresas de diversos segmentos a estabelecerem novas
ferramentas para atrair e chamar a atenção de seus consumidores. O marketing esportivo
vem destacando-se como uma oportunidade de conquistas e manutenção de clientes,
objetivando o incremento das vendas.
O esporte, como negócio, hoje é encarado com seriedade, pois tem um prestigio que
advém da imagem e da reputação que o mesmo proporciona tanto ao atleta como a empresa.
A indústria esportiva mundial movimenta bilhões de dólares anualmente, e o segmento
esportivo é amplo e complexo, tendo em vista que existem mais de 140 modalidades
esportivas sendo praticada em todo o mundo.
“O esporte ao redor do mundo e em diferentes épocas já provou ser muito diferente
de qualquer outra atividade de entretenimento”. O Brasil é o quinto maior mercado esportivo
do mundo devido à crescente participação na mídia, nos negócios, na economia e
principalmente, no lazer das pessoas no tocante ao setor esportivo. Nesse contexto, o
marketing esportivo apresenta-se como ferramenta de comunicação com clientes,
colaboradores e comunidade que utiliza o esporte como forma de contato com à emoção e à
paixão.
Atualmente já é visto e principalmente utilizado como “alternativa por diferentes
empresas que desejam alcançar seu consumidor nos momentos que estes estão praticando,
vendo ou se informando sobre seu esporte favorito”.
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CAPÍTULO 1: O MARKETING ESPORTIVO

1.1 O MARKETING
Marketing, em sentido estrito, é o conjunto de técnicas e métodos destinados ao
desenvolvimento das vendas, mediante quatro possibilidades: preço, distribuição,
comunicação e produto. Em sentido amplo, é a concepção da política empresarial, na qual o
desenvolvimento das vendas desempenha um papel predominante.
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O marketing estuda as causas e os mecanismos que regem as relações de troca (bens,
serviços ou ideias) e pretende que o resultado de uma relação seja uma transação (venda)
satisfatória para todas as partes que participam no processo.
O marketing é uma atividade a médio e longo prazo. O objetivo final é assegurar a
obtenção do maior benefício possível. No marketing são aplicados conhecimentos
avançados a respeito da prospecção de mercados e a sondagem de opiniões.
O marketing é uma filosofia: uma postura mental, uma atitude, uma forma de
conceber as relações de troca. É também uma técnica: um modo específico de executar uma
relação de troca (ou seja, identificar, criar, desenvolver e servir a procura). O marketing
pretende maximizar o consumo, a satisfação do consumidor, a escolha e a qualidade de vida.
Em Administração de Empresas, Marketing é um conjunto de atividades que
envolvem o processo de criação, planejamento e desenvolvimento de produtos ou serviços
que satisfaçam as necessidades do consumidor, e de estratégias de comunicação e vendas
que superem a concorrência.
Portanto é no contexto do marketing tático que são estabelecidas as
ferramentas do mix de marketing que sustentarão e proporcionarão o posicionamento do
produto. mix de marketing é definido como "o grupo de variáveis controláveis de marketing
que a empresa utiliza para produzir a resposta que deseja no mercado-alvo", que são as
ferramentas conhecidas como os 4 P's:
•

Produto: a oferta ao mercado em si, especialmente um produto tangível, sua
embalagem e um conjunto de serviços que um consumidor irá adquirir com a compra.



Preço: o preço do produto, junto com outros encargos como entrega, garantia etc., os
quais atribuem determinado valor ao bem ofertado.



Praça: as atividades que tornam o produto prontamente disponível e acessível no
mercado-alvo.
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Promoção: as atividades de comunicação, como propaganda, promoção, mala-direta
e publicidade, o que visa informar o mercado-alvo, persuadi-lo ou lembra-lo da
disponibilidade e dos beneficios do produto.

1.2 O MARKETING ESPORTIVO
O Marketing Esportivo é uma ferramenta utilizada para comunicar-se com clientes,
colaboradores e comunidade. Tem o esporte, como forma de contato com o target e, portanto,
é ligado diretamente à emoção, à paixão.Esse é o grande diferencial com relação às demais
ferramentas de comunicação. Utilizado de forma precisa, o Marketing Esportivo agrega
força à marca ou à empresa por meio do simbolismo com os valores do esporte, como
superação, trabalho em equipe e liderança, inerentes também ao sucesso na vida corporativa
e às características de cada corporação. Sendo assim, empresas de tecnologia buscam se
associar ao automobilismo e empresas cujos produtos são de luxo, a esportes como tênis e
golfe, por exemplo.
O marketing esportivo tem, como vantagem, o fato de impactar um consumidor
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relaxado, em meio ao programa e não nos intervalos. Dessa forma, a empresa que faz uso
dessa estratégia de comunicação é percebida, não como uma anunciante, mas sim como uma
parceira, que permite com que os campeonatos ou times patrocinados possam ter sucesso e
continuidade. Mais do que isso, ainda há uma lealdade muito maior a empresas que detém
esta imagem. Por exemplo, na Nascar, categoria do automobilismo americano, há uma
lealdade de 72% aos patrocinadores. Ou seja, 72% dos fãs da categoria assumem comprar
um produto de um patrocinador em detrimento a um não-patrocinador.
Além de ser uma forma de comunicação saudável, envolve sentimentos de uma
grandeza insuperável que só o esporte pode oferecer. Adrenalina, alegria, conquista,
vibração e emoção são alguns dos elementos que fazem da atividade um misto de aventura
e poder.
Não se pode esquecer o papel dos ídolos, que, nesse processo, são os verdadeiros
porta-vozes do mercado, com suas mensagens traduzidas em forma de talentos esportivos.
Eventos como os Jogos Olímpicos, Copa do Mundo e Superbowl, que atraem bilhões
de espectadores ao redor do mundo, são bons exemplos de como o esporte surge como uma
excelente forma, diferenciada, de atingir objetivos de marketing propostos pelas empresas.
Esporte produz entretenimento, produz paixão. Mas é uma indústria e deve ser administrada
como um negócio.

1.3 HISTÓRIA DO MARKETING ESPORTIVO
O marketing esportivo apareceu pela primeira vez na década de 1870 em cartões de
tabaco que traziam jogadores de beisebol. Porém, o crescimento considerável do marketing
esportivo foi observado efetivamente nos últimos 70 anos com o desenvolvimento da
cobertura de televisão. Em 1939, pela primeira vez um jogo da Liga de Beisebol dos Estados
Unidos foi transmitido pela televisão. Isso ajudou Babe Ruth a se tornar o primeiro atleta
com salário milionário no mundo dos esportes profissionais.
No início, o marketing esportivo era associado à venda de produtos e ao
desenvolvimento da credibilidade do produto. Em meados da década de 80, profissionais de
marketing começaram a usar os esportes como uma das ferramentas de marketing mais
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eficientes. O patrocínio nos esportes confere força às marcas, enquanto marketing esportivo
são associados a ativação dos contratos de patrocínio. Os principais propósitos do marketing
são criar uma conexão entre a marca e o símbolo e comunicar essa conexão aos
consumidores. A popularidade de um esporte particular reflete a probabilidade de que
estrelas do esporte sejam capazes de fisgar mentes e corações do público. Por essa razão, as
Olimpíadas modernas se tornaram um grandioso evento para o marketing.
Em 1976, o Canadá gastou milhões de dólares para organizar as Olimpíadas de
Montreal. Oito anos mais tarde, em 1984, os organizadores das Olimpíadas de Los Angeles
lucraram US$ 200 milhões. Eles perceberam que, por meio da comercialização do evento
olímpico, os patrocinadores poderiam alcançar um público universal. Naquela época, esse
público era composto de mais ou menos 2,5 bilhões de pessoas em 156 países.
Em 2008, as Olimpíadas de Pequim criaram um divisor de águas no desenvolvimento
do marketing esportivo. Marcas ocidentais competiram com chinesas e asiáticas. Nas década
seguinte, veríamos grandes batalhas de marketing esportivo nos mercados emergentes de
China e Índia. Em 2008, Li Ning, uma empresa chinesa de roupas esportivas, assinou com a
saltadora russa Yelena Isenbyeva por US$ 2,5 milhões por ano. Ela, que antes era
patrocinada pela Adidas, se tornou uma das atletas mais bem pagas do mundo.
Com o surgimento de novos mercados, novas marcas também entraram nessa briga.
Apesar de a competição se tornar mais dura, o investimento vindo do mercado cresceu. A
English Premier League (liga de futebol da Inglaterra) é o melhor exemplo disso. Muitos
clubes têm contratos de patrocínio com marcas do Extremo Oriente, como cerveja Chang
Beer, pneus Kuomo, Mansion Casino etc. Essas marcas estão desenvolvendo um perfil
global e, ao mesmo tempo, reforçando a presença localmente. No futuro, essas marcas do
Extremo Oriente podem procurar ativar patrocínios do mercado inglês no Extremo Oriente.
Podemos dizer que a cara do marketing esportivo está mudando. Muitas marcas inglesas
estabelecidas começam a mirar nesses patrocinadores com o objetivo de gerar negócios nos
mercados emergentes. Por exemplo, o banco Standard Chatered Bank vê em seu contrato de
patrocínio com o Liverpool uma fonte de geração de oportunidades de negócio no Extremo
Oriente.
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Geralmente, empresas veem o marketing esportivo como uma ferramenta para
colocar suas marcas em frente a uma audiência universal, mas o contrário também é possível.

1.4 A IMPORTÂNCIA DO MARKETING ESPORTIVO
O esporte movimenta milhões de dólares, ano após ano, movimentando as economias
locais e gerando empregos e renda para milhares de pessoas. O futebol por exemplo, deixou
de ser um mero entretenimento, para também ser reconhecido como uma forma de captação
de recursos, através dos atletas advindos dos clubes. De acordo com a CBF, em 2004 “dos
250 bilhões anuais que, estima-se, o futebol movimenta no planeta, o brasileiro é responsável
por US$ 32 bilhões”. Apesar das cifras serem assustadoras, a maioria dos clubes de futebol
tem sofrido pela má administração contábil e financeira, chegando à beira da falência e cada
qual usa métodos de contabilização à sua maneira. Um clube bem administrado recebe
reconhecimento e credibilidade, como é o mais clássico e de fácil percepção, o caso do clube
europeu Manchester United, clube da Inglaterra que têm até ações nas bolsas de valores e
canais de TV pela internet.
O investimento para a criação de um departamento depende do tamanho da entidade.
Depende dos objetivos e dos anseios da administração. Normalmente, nestes departamentos
profissionais, os investimentos direcionados à eles, têm seu retorno do investimento rápido.
Basta o trabalho em equipe e foco em objetivos da entidade.
O passo inicial na criação de um plano de marketing envolve carga considerável de
planejamento. Embora isso possa parecer óbvio, qualquer um pode se surpreender com a
falta de planejamento que ocorre na maioria das organizações esportivas. A chave para
elaborar um bom plano de marketing é um planejamento disciplinado. O principal empecilho
ao planejamento é o fato de que ele demanda tempo e coordenação.
A Warner e o São Paulo pretendem usar para atrair a atenção do público-alvo é atrelar
a imagem do clube aos personagens da empresa, como a turma do Pernaloga, Super Man,
entre outros. Apesar de ser descartado inicialmente, a imagem de alguns jogadores pode ser
explorada pela marca.
No Cruzeiro, o Licenciamento já é motivo de comemoração. Esta atividade era
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terceirizada no clube e após assumí-la totalmente, o clube teve uma alavancagem de mais de
200% do faturamento neste setor. São mais de 300 produtos licenciados, onde o clube recebe
pelo Royalties da marca.
Utilizar o marketing esportivo em clubes de futebol é benéfico para todos, tanto para
o torcedor que irá usufruir de atendimento qualificado e melhores e maiores opções de
produtos com a marca do clube, quanto para o clube, que terá aumento significativo nas suas
receitas alternativas e de sua imagem perante o mercado em que se encontra, tendo como
resultado, a atração de investidores e possibilidade maior de melhor desempenho técnico no
campo.

1.5 AS ETAPAS DO MARKETING ESPORTIVO
O processo do marketing esportivo baseia-se em cinco principais aspectos:
1º - Análise da situação: essa etapa inclui conhecimento dos recursos (equipamentos)
disponíveis e o conjunto de problemas que precisam ser resolvidos por meio das ações que
se pretende implementar.
2º - Planejamento: segundo passo agora é a criação de objetivos, numa linguagem
clara e resumida. Essa etapa compreende a definição das metas por escrito, especificação de
resultados, apresentação de cronograma de consecução de metas e realismo em relação aos
recursos disponíveis.
3º - Viabilização do projeto: execução das ações.
4º - Controle: evitar desvios de metas através de acompanhamento sistemático da
evolução dos trabalhos, para não ocorrerem prejuízos no objetivo final do planejamento
traçado.
5º - Análise do retorno: pesquisas para saber se a estratégia está surtindo ou não os
resultados esperados.
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1.6 OS OBJETIVOS DO MARKETING ESPORTIVO
-Fortalecimento da marca (produto ou empresa)
-Fortalecimento da imagem (produto ou empresa)
-Retorno de mídia espontânea
-Fator de agregação à marca
-Conquista de mercado
-Excelente ferramenta de comunicação
-Aumento do reconhecimento público
-Rejuvenescimento da imagem da empresa
-Exposição da marca na imprensa e em diferentes mídias
-Reforço da imagem corporativa
-Simpatia junto ao público e mídia
-Envolvimento da empresa com a comunidade
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CAPÍTULO 2: O MARKETING ESPORTIVO NO BRASIL
O crescimento e a competitividade do comércio internacional nos últimos anos
fizeram diversos setores da economia se reinventar. Não apenas as empresa tradicionais, mas
todas as organizações sejam elas públicas ou privadas, com fins lucrativos ou não. No caso
especifico do esporte, algumas entidades mantedoras de clubes de futebol, de time basquete,
vôlei, etc., estão procurando se adaptar a esse novo cenário, buscando se profissionalizar e
também outras fontes de recursos financeiros para se manterem.
No Brasil, o marketing esportivo, o famoso patrocínio é a principal fonte de
recursos para clubes de futebol e times de outras modalidades de esportes. Não obstante, a
forma de exploração desse segmento ainda deixa muito a desejar, isto porque as ações
concentram-se apenas na estampar de nomes e logomarcas nas camisas dos atletas. Ou seja,
poucas ferramentas do marketing são utilizadas. Na Europa e nos Estados Unidos esse
segmento é amplamente explorado e abrangem todas as áreas esportivas.

2.1 O BRASIL E SEUS PÉSSIMOS NÚMEROS
No Brasil, o marketing esportivo ainda encontra-se num estágio muito primitivo de
desenvolvimento. Para ele, o lado organizacional do esporte precisa ser melhor
desenvolvido, para que haja um crescimento do apelo aos patrocinadores. Isso, segundo
Cesar, resultaria num grande suporte para a evolução do marketing.
Uma recente publicação sobre o assunto mostrou que o marketing esportivo tem
movimentado apenas 0,1% do PIB - Produto Interno Bruto, totalizando quase R$ 800
milhões por ano. Desses, R$ 250 milhões referem-se ao contrato entre a Nike e a
Confederação Brasileira de Futebol. Já uma temporada do vôlei, incluindo tanto as
modalidades masculinas quanto femininas absorve outros R$ 200 milhões.
Esse total percentual é considerado extremamente baixo se comparado aos
investimentos de outros países, onde o marketing esportivo é muito mais profissionalizado.
Nos Estados Unidos, por exemplo, há incentivos em praticamente todos os tipos de
atividades esportivas, principalmente no basquete, futebol americano, beisebol e hóquei.
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Numa comparação superficial, entre ingressos, patrocínios, comércio de materiais,
esportivos, cotas de televisão, negociação de atletas, transporte aéreo , ocupação hoteleira,
etc, o Brasil movimenta anualmente cerca de 2 bilhões de dólares, enquanto os Estados
Unidos respondem por 87 bilhões de dólares. Somente a NBA gira 5 bilhões de dólares por
ano.
No Brasil, são várias as razões para o baixo investimento no marketing esportivo.
Um a delas é a visão "amadorística" do esporte, que faz com que empresários o utilizem
apenas para obter vantagens, assim como políticos para ganhar votos, etc. Prova disso são
as recentes CPI's instaladas para avaliar os escândalos envolvendo clubes, federações,
empresas e até mesmo atletas e treinadores.
A FIFA proibiu recentemente essa divisão. Em aproximadamente quatro anos, só
clubes poderão ser detentores de direitos econômicos dos jogadores. Só que existem clubes
que são criados única e exclusivamente para fazer negócios. É o caso do Desportivo Brasil,
clube-empresa criado em 2005 e que ocupa uma área de 156 mil metros quadrados em Porto
Feliz, no interior de São Paulo. O clube não tem um time profissional nas principais divisões
do futebol brasileiro e seu foco é a formação e a venda de jovens jogadores para o exterior.

2.2 A LEI PELÉ
A Lei Pelé substitui a lei Zico, assinada durante o governo Fernando Henrique
Cardoso, com Pelé de Ministro dos Esportes. Em teoria, a lei visava dar liberdade aos
jogadores, que antes eram presos aos clubes. Na prática, foi a realização do sonhos dos
empresários de futebol. Uma carreira que ganhou força a partir dali, e hoje é a categoria que
mais se beneficia do esporte.
A ação dos empresários de futebol é abrangente. Podem mediar transferências
internacionais e milionárias, assim como descobrem talentos ainda na infância. Garimpam
talento e visam o lucro próprio. As categorias de base se tornaram, então, uma caixa preta
nos grandes clubes.
As famosas “peneiras” ganharam um novo ingrediente. Bons talentos acabam
reprovados nos testes para, na sequência, serem abordados por agentes. Eles oferecem
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estrutura e uma perspectiva de sucesso para os garotos. Tratam até com os pais dos atletas.
Depois, o jogador volta ao mesmo clube, mas com uma diferença: já é agenciado pelo
empresário.
Ou seja, o jogador poderia ser uma descoberta do clube, mas passa a ser terceirizado
pelo empresário. Em uma futura venda, o lucro é dividido. Os clubes servem quase que como
barriga de aluguel. Expõem e valorizam o atleta. E aí, com os atletas em mãos, é mais fácil
levá-los para a Europa, onde está o grande faturamento.
Temos alguns exemplos na própria Seleção: você sabe de onde vem o Hulk, amigo
navegante? E o David Luiz? O Fernandinho? Daria para falar sobre cada um deles.
Inclusive alguns dos que saíram do Brasil como ídolos de grandes times, como
Paulinho e Thiago Silva, vinham de experiências frustradas – e precoces – no Velho
Continente. Poucos sabem, mas Paulinho passou por Polônia e Lituânia antes de brilhar no
Corinthians. O capitão Thiago Silva teve sérios problemas de saúde na Rússia, para depois
ser ídolo do Fluminense.
Por que sair tão cedo? Porque, além do lugar comum de sonhar com o futebol
europeu, alguém lucra com isso. Interessa a alguém que o jogador vá para o exterior sem um
intermediário.
Com a Lei Pelé, não foi o jogador que ganhou. Foram os empresários. E quem
perdeu, além dos clubes, foi o futebol brasileiro.
Devido esta lei, o futebol brasileiro so ve perdendo em qualidade, e so ganhando em
“experiência”, jogadores que ja fizeram sua carreira for a do país, após ganharem títulos,
serem capeões poe diversas ligas, voltam ao país com a expectativa de finalizar o
processimento em clubes mais necessitados de experiencia ou títulos, e muitas vezes por
sinal, voltam a clubes que desde crianças assistiam na televisão ou muitas vezes idolatravam.
Porem com esta tal idade mais avançada, não teem a mesma garra e o espirito de vencer ou
muitas vezes de equipe, apenas tendo liderança e comandando a equipe.
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2.3 PATROCINADORES
Qualquer história por trás de um acordo de patrocínio tem, necessariamente, um
pouco de suor, de esforço, de trabalho para que aquele negócio saísse. Pode ser um trabalho
meramente de influência política, ou um esforço gigantesco para provar que aquele
investimento vale o quanto se paga. O caminho para se conseguir um patrocínio é árduo. E
a prova disso é que, até mesmo no futebol, está difícil para os clubes terem sucesso na busca
por um patrocinador. Vivemos, hoje, um momento muito mais aquecido e interessado das
empresas em investirem em esporte. Em diversas modalidades, não apenas no futebol.
E isso é exatamente o principal motivo para que esteja mais difícil arranjar um
patrocinador. As empresas começaram, como nunca, a pensarem antes de agir. Ainda
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pensam menos do que deveriam, mas pelo menos já é um alento. Sabe-se que investir em
esporte é preciso, então começa-se a calcular melhor o passo que será dado dentro dessa
indústria.
Num país que não está em crise econômica como o nosso, o número preocupa. Podese dizer que 20% dos clubes não tem patrocinador principal. Nos outros 16 times, cinco tem
acordos relativamente menores e 11 estampam a marca de uma instituição bancária no
uniforme
Atualmente, existe muita falta patrocínio no futebol porque as empresas começaram
a estudar melhor qual deve ser o valor de um patrocínio, em vez de agir por impulso. Gente
interessada não é problema. Desde que o futebol entenda que é preciso baixar a bola.
Não é incompetência o problema de quem está sem patrocínio. A marca estampada
na camisa de um clube durante uma ou mais temporadas pode trazer um retorno financeiro
grande para as empresas que partem para esse mercado, mas os valores pedidos pelos clubes
para estamparem os patrocinadores no local mais nobre da camisa, a frente (barriga ou peito
do atleta) costumam ser muito salgados.
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Abaixo, o ranking europeu e brasileiro dos clubes de futebol com os patrocinadores
mais caros:

EUROPA
1) Arsenal - R$ 100 milhões (Emirates Airlines) - Novo acordo
2) Manchester United - R$ 90 milhões (Chevrolet) - A partir de 2014
3) Barcelona - R$ 83,4 milhões (Qatar Foundation)
4) Bayern de Munique - R$ 78,7 milhões (Deutsche Telekom)
5) Liverpool - R$ 66,7 milhões (Standard Chartered)
6) Manchested City - R$ 66,7 milhões (Etihad Airways)
7) Sunderland - R$ 66,7 milhões (Invest in Africa)
8) Real Madrid - R$ 56,8 milhões (Bwin)
9) Chelsea - R$ 46 milhões (Samsung)
10) Tottenham - R$ 33,3 milhões (Autonomy & Investec)
11) Milan - R$ 33,3 milhões (Emirates Airlines)
12) Newcastle - R$ 33,3 milhões (Wonga)

BRASIL
1) Corinthians - R$ 35 milhões (Caixa)
2) Palmeiras - R$ 25 milhões (KIA Motors)

18

3) São Paulo - R$ 23 milhões (Semp Toshiba)
4) Santos - R$ 20 milhões (Banco BMG)
4) Fluminense - R$ 20 milhões (Unimed)
6) Vasco da Gama - R$ 16 milhões (Eletrobras)
6) Botafogo - R$ 16 milhões (Guaraviton)
8) Grêmio - R$ 15 milhões (Banrisul)
8) Internacional - R$ 15 milhões (Banrisul)
10) Atlético Mineiro - R$ 12 milhões (Banco BMG)
10) Cruzeiro - R$ 12 milhões (Banco BMG)

2.4 PARMALAT E PALMEIRAS
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Tudo começou porque o Palmeiras buscava, naquela época, acabar com um jejum de
títulos que incomodou seus torcedores durante a década de 1980. Por outro lado, a Parmalat
queria exposição no Brasil. Assim com este objetivo de melhorar sua imagem institucional,
a Parmalat se tornou um marco na história dos negócios esportivos no Brasil. Consciente de
que o esporte seria o melhor caminho para viabilizar o seu plano, a empresa inovou a forma
de patrocínio ao participar das ações do time, adotando um sistema de co-gestão empresarial.
A empresa de laticínios também negociava com a Pirelli, tendo um contrato nos
seguintes termos: como o Clube Atlético Pirelli apoiava as mesmas modalidades esportivas
que o Palmeiras, haveria uma fusão de todas as equipes. Porém com o fim dos esportes na
companhia, o presidente da Parmalat, Gianni Grisendi, se aproximou do Palmeiras. Os
primeiros contatos tiveram a participação de dirigentes famosos do clube, como Luiz
Gonzaga Belluzzo, Gilberto Cipullo, Mustafá Contursi e Paulo Nicoli. Brunoro foi escolhido
para dirigir a parceria. Ele era funcionário da Parmalat, que exigia participar da gestão.
Para convencer os conselheiros a aprovarem a parceria, Carlos Facchina convocou
20 por vez para reuniões em sua sala no clube. Explicou a negociação e se abriu para
responder dúvidas. Depois, usou uma tática de sedução com Grisendi, presidente da
Parmalat. Estimou em 70% a aprovação do contrato, que teve votação positiva de 97,4%.
Com esta tal aprovação o Palmeiras começou a fazer propostas para lendas do futebol
brasileiro. Os jogadores queriam vir para a Parmalat (Palmeiras), porque viam como ponte
para a Europa e sabiam que não haveria calote. Assim foram trazidos Edmundo, Roberto
Carlos, Antônio Carlos e Edílson, entre outros. O jogador mais caro foi o Edmundo, que
custou 1,2 milhão de dólares. Roberto Carlos custou 500 mil dólares.
Com estes e os demais jogadores, o Palmeiras começou a entrar em uma Era
vitoriósa e com orgulho a Parmalat.
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TÍTULOS DA ERA PARMALAT
Rio São Paulo, em 1993 e 2000
Paulista, em 1993, 1994 e 1996
Brasileiro, em 1993 e 1994
Troféu Athiê Jorge Couri, em 1993
Taça Reggiana, em 1993
Copa Nagoya, em 1994
Copa Brasil-Itália, em 1994
Taça Lev Yashin (Rússia), em 1994
Torneio Euro-América, em 1996
Copa da China, Taça Jihan e Taça Xangai, em 1996

Torneio Naranja-ESP, em 1997
Torneio Maria Quitéria, em 1997
Copa Estados Unidos, em 1997
Copa Mercosul, em 1998
Copa do Brasil, em 1998
Taça Valle D’Aosta (Itália), em 1999
Copa Libertadores, em 1999
Copa dos Campeões, em 2000
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Ao total foram :
Jogos no Palestra: 274
Vitórias: 201
Empates: 46
Derrotas: 27
Gols marcados: 672
Gols sofridos: 236
Saldo de gols: 436
Dentre todos os casos de marketing esportivo no Brasil, o primeiro patrocínio feito
em sólidas bases empresariais foi a associação Palmeiras/Parmalat. Até então, o patrocínio
esportivo significava uma alternativa de mídia, com a marca da empresa estampada nas
camisetas dos atletas, e um reforço à imagem do patrocinador, cuja iniciativa era bem
recebida pelos torcedores do clube.
A Parmalat, além de ter a co-gestão do futebol, conseguia investir em marketing no
clube e também no marketing tradicional. Outra estratégia bem conhecida foi a criação dos
Mamíferos da Parmalat, promoção que rendeu à empresa os prêmios Marketing Best e
Colunistas. Para alavancar a promoção a Parmalat utilizou crianças vestidas de filhotes de
mamíferos, com o objetivo de ligar sua imagem ao público infantil, de uma maneira
carinhosa.
O sucesso da promoção se refletiu no aumento das vendas dos produtos, pois da
previsão de 300 mil bichinhos de pelúcia o resultado chegou a 15 milhões de unidades. Isso
colocou a Parmalat entre as três maiores empresas de produtos alimentícios do país, pois
através do público infantil a empresa conseguiu se aproximar também dos jovens e dos
adultos.
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Em 1999, com a crise da Argentina, o Brasil é um pouco afetado, a taxa de câmbio é
levada de fixa á flutuante. No futebol, o Palmeiras ganha a libertadores e se tornaria vice
campeão em 2000 e em 2001. Mas o pior estava por vir: a quebra da Parmalat!!!
A quebra da Parmalat represntou uma crise no Brasil, em que tivemos de pedir
dinheiro ao FMI, os juros aumentaram, o dólar disparou. Caía da noite para o dia a
popularidade de Fernando Henrique Cardoso. A seleção Brasileira até consegue vencer a
Copa de 2002, mas, o Palmeiras caiu numa crise, que abala, até os dias de hoje o clube.
Após a saída da Parmalat, quando o contrato não foi renovado no fim de 2000, o
Palmeiras não colecionou bons resultados. Pelo contrário: o time caiu para a Série B e, desde
então, só pôde comemorar o título do Campeonato Paulista de 2008.
Porém para os mais fanáticos a Era Parmalat não acabou por ai, ate nos dias atuais,
diversas pessoas apaixonadas por futebol e “rivais” do clube Palmeiras, não consomem
produtos fabricados pela Parmalat, tanto que o faturamento da Parmalat em dez anos passou
de 38 milhões para 1,87 bilhão de Reais por ano.
A empresa fez história e deixou uma marca ao futebol Brasileiro.

2.5 A EVOLUÇÃO DO TICKETING DO BRASIL
Acredito que estamos vivendo um momento histórico na área de ingressos no Brasil.
Vemos que a bilheteria está cada vez mais se consolidando como uma fonte de receita
importante para os clubes. Vimos que em Porto Alegre é possível fazer jogos com torcida
mista com rivais se respeitando (pelo menos dentro do estádio). No Campeonato
Paulista, Corinthians e Palmeiras tiveram públicos perto dos 30 mil espectadores e rendas
de R$1,45 e R$2,57 milhões, respectivamente, coisa que anteriormente só era vista em finais
e clássicos importantes. No Paraná, alguns torcedores já estão cadastrados utilizando
biometria, uma forma inteligente de desencorajar os brigões a comparecerem nos estádios.
Obviamente, temos muito a melhorar, principalmente no quesito segurança, já que a
violência está cada vez mais presente do lado de fora dos estádios, que já é menos ruim do
que tê-la do lado de dentro. Mesmo assim, acho que a tendência é melhorar com a mudança
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no perfil do público. A violência é o principal fator que afasta o público do estádio e contra
isso é preciso ter uma ação integrada entre diversas entidades, com participação ativa dos
clubes, que são os que mais perdem com a redução de público nas arenas.
Cada assento vazio no estádio é despesa, o clube já paga por todo o custo do jogo:
segurança, orientador, energia, água, sistema de controle de acesso, manutenção dos diversos
equipamentos e etc … Além do clube não ter a renda proveniente dos gastos do torcedor,
como estacionamento, comida, bebida e venda de produtos, nos EUA eles vendem até uma
“loteria” que no final do jogo premia um dos torcedores. Precisamos incrementar a venda de
ingressos e produtos para os torcedores. Concordo que o sócio-torcedor é algo que está
evoluindo, mas acredito que ele não é a solução para tudo. Temos que explorar (no bom
sentido) todas as possibilidades de utilizar o público torcedor como consumidor, de outra
forma, eles vão continuar comprando os produtos de segunda linha dos camelôs do lado de
fora do estádio. Precisamos de venda mais ativa de ingressos e produtos, hoje em dia, o
torcedor que precisa correr atrás do clube, mas na minha opinião é o clube que precisa ser
pró-ativo e facilitar a vida do torcedor para que ele gaste mais com o clube.
Acredito que a Copa do Mundo foi um fator fundamental para a melhoria do padrão
de qualidade das arenas e da operação no estádio. Não digo isso só porque trabalhei no
evento, digo porque quem foi a uma das novas arenas depois da Copa do Mundo percebeu a
diferença no trato com o torcedor. O que quero dizer é que não podemos parar por aí, temos
muito a evoluir, tenho viajado pelo mundo e vejo diversas iniciativas interessantes que
podem ser aplicadas no Brasil.
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CAPÍTULO

3:

ATOS

ATUAIS

DO

MARKETING

ESPORTIVO
Atualmente cada empresa tem um jeito de chamar atenção do Mercado da bola. Com
a constante inovação de produtos e a enorme concorrencia de Mercado, todas as empresas
“dão seus pulos” para conseguirem vender o necessario e atingir lucros execivos. Uma
Normal atitude é lançarem chuteiras inovadoras, com diversas cores e modelos, utilizando
alguns jogadores nomeados de Os Melhores, para serem seus legitimos garotos propaganda
tanto da empresa quanto da chuteira. Atualmente uma chuteira que “vem dando o que falar”
é a Mercurial, produzida pela Nike.
A empresa Nike promoveu uma estratégia de Marketing na qual nenhuma empresa
ja tinha pensado. Uma chuteira “leve” comparada com a de seus concorrentes e moderna
(com diversas cores, traçados e ondulações diferentes), até ai a concorrencia não foi a
“loucura”, porém a partir de o momento onde saiu a propaganda, não teve uma pessoa que
não pensou duas vezes antes de comprar. A Nike utilizou nada mais nada menos que
Cristiano Ronaldo para fazer a propaganda. Um jogador que vinha sendo consagrado por
todos, comparado com lendas do futebol, e acima de tudo, vinha sendo um dos principais
alvos a ganharem a bola de ouro (prêmio no qual a fifa elege o melhor jogador do ano).
Cristiano em sua propaganda é comparado ao carro mais rápido do Mundo produzido até os
dias de hoje, a Bugatti Veyron. A propaganda se inicia com Cristiano chegando ao local sem
saber o que irá acontecer, com sua incrivel Mercurial Laranja sobre os seus pés consagrados,
quando de repente a Bugatti aparece, o mesmo começa a rir e tirar sarro da situação, porem
em questão de segundos se inicia a “corrida”, é necessario que os dois percorram 100 metro
para tras e voltem sem descanço, para muitos a situação parecia impossível, porém o que
ninguem esperava na propaganda, era que Cristiano Ronaldo vencesse, mesmo que seja por
uma distancia mínima.
A Nike fez uma exelente comparação de velocidade e agilidade na propaganda,
tornando o produto cada vez mais desejado e utilizado em quadras e campos de futebol. Até
nos dias de hoje ainda se ve algumas pessoas usando esta mesma chuteira do comercial.
Uma inovação perfeita com uma excelente estratégia de Marketing, tendo como impressão
a mensagem a ser passada como: Se você utilizar estas chuteiras, sera tão rápido ao carro
mais rápido do mundo, ou quem sabe até mesmo a Cristiano Ronaldo.
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3.1 LANÇAMENTO DA NOVA ADIDAS
Uma nova era da adidas dentro do futebol. Nos dias de hoje, a marca pôs um fim de
maneira

oficial

aos

seus

icônicos

modelos

de

chuteiras

Adizero

F-

50, Predator, Nitrocharge e Adipure ao lançar duas novas frentes de calçados: Ace e X.
Similar a Predator por prezar pelo controle de bola, a linha Ace 15 poderá ser vista no pés
de Oscar, James Rodríguez, Xabi Alonso, Manuel Neuer, Mesut Özil, Fernando Torres,
Ander Herrera, entre outros, enquanto o modelo X 15 será utilizado por jogadores tido como
“perigosos”, entre os principais estão Gareth Bale, Luis Suárez, Karim Benzema, Morata e
Thomas Müller.
E Lionel Messi? Utilizará sua linha exclusiva, a Messi 10.1. A chamada “Revolução
adidas” chegou ao futebol. Resta saber se será suficiente para que a marca volte a crescer
dentro da modalidade após sucessivos recuos de faturamento apresentado nos últimos
tempos.
Assim como todas as empresas, A Adidas utiliza jogadores famosos e que estão em
ótima fase em seus clubes para lançarem a mais nova tendência dentro do mercado
futebolístico. Os jogadores em alta deixam o consumidor entusiasmados com seu
desempenho e reparam em tudo o que usam, assim qualquer coisa que fazem ou utilizam é
motivo de seu exelente desempenho dentro de campo. Um ótimo exemplo é o do lionel Messi
que tem uma própria linha de chuteiras.

Luisito Suarez, Camisa 9 do Barcelona
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3.2 MAIOR PATROCINADORA DO FUTEBOL ALEMÃO
O MKT Esportivo divulgou recentemente uma nova polêmica que agitou o futebol
alemão recentemente. O FC Ingolstadt, comandado pela Audi, subiu para a Bundesliga
2015/2016 e reabriu a discussão a respeito da participação de empresas na gestão dos clubes.
Mas há uma gigante que, mesmo com diversos clubes em seu portfólio, mantém
intocável sua forte presença na modalidade do país. Hoje, a Volkswagen é uma das maiores
patrocinadores do futebol alemão. Dona do VfL Wolfsburg, entre carro oficial, naming rights
e máster, a montadora é parceira de Werder Bremen, Schalke 04, Hannover (Audi) e
Hamburgo. Além disso, através da Audi, marca do Grupo Volkswagen, possui 8.9% das
ações do Bayern de Munique. Já na segunda divisão, outras seis equipes.
Na Alemanha, esta ampla presença da Volks coloca em dúvida se há participação
ativa da empresa no resultado de partidas e transferências envolvendo duas de suas equipes.
O caso mais emblemático citado é a ida do volante brasileiro Luiz Gustavo, ex-Wolsfburg,
para o Bayern em 2013. Por outro lado, a montadora se posiciona declarando que o futebol
tem um alto custo para que esteja semanalmente no programa de entretenimento do torcedor
e por isso seguirá com seus investimentos.
Para

coibir

possíveis

armações

de

resultados

e

jogos

de

interesses,

a DFL (Deutschen Fußball-Bund) criou um grupo para regulamentar o patrocínio ao futebol
do país. Mas adivinhem? A primeira proposta enviada pelos seus representantes limitava o
patrocínio à no máximo três clubes por empresas e não incluía apenas a Volkswagen no veto
(!).
Fato é que o grande objetivo da marca por trás deste investimento pesado no esporte
foi conquistado no início deste ano. A Volkswagen desbancou a Toyota e se tornou a maior
montadora do mundo, com uma participação de mercado de 11.5%, contra 11.4% da
japonesa. Se há alguém que não tem interesse nenhum em frear o crescimento da marca
alemã é a própria Alemanha.
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3.3 EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÃO DOMINAM INVESTIMENTOS
EM NAMING RIGHTS
Com foco em estádios cada vez mais digitalizados oferecendo novos formatos de
conteúdos aos torcedores durante as partidas, a Repucom divulgou um estudo que aponta as
empresas de telecomunicações como as maiores detentoras de naming rights do esporte
norte-americano e futebol europeu. Nas últimas quatro temporadas, o investimento na
plataforma triplicou por parte do segmento.
Pioneiro do conceito e com um mercado totalmente estabelecido neste sentido, os
Estados Unidos são, de longe, líder de investimentos em nomeação de estádios. Por outro
lado, o maior crescimento está na Europa (68% x 266%).

No entanto, a maioria dos estádios espalhados pelo mundo não oferecem uma
experiência on-line positiva, muito em função do péssimo sinal e sobrecargas do wi-fi. Neste
cenário, surgem as empresas de telecomunicação, que enxergaram uma grande oportunidade
de ativar suas marcas através dos naming rights e serem as responsáveis por entregar um
melhor produto ao fã do esporte.
Hoje, tornou-se requisito básico a conectividade móvel nas arenas esportivas,
buscando atender uma demanda cada vez mais crescente de torcedores que desejam
compartilhar suas experiências, emoções e opiniões através das redes sociais.
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3.4 SÃO PAULO APRESENTA LINHA DE VINHOS OFICIAL
Buscando oferecer um licenciamento premium a um grupo seleto de torcedores, o
São Paulo lançou na semana passada uma edição limitada de Vinhos do Porto.
Dentre as duas linhas, o Vinho da Fundação terá tiragem de apenas 1930 caixas, em
alusão ao ano de fundação do Tricolor. O produto virá em uma caixa personalizada que terá,
além do vinho, réplicas em cristal dos três troféus do Mundial de Clubes conquistados pelo
clube, de 1992, 93 e 2005. O preço irá de R$ 10.930 até R$ 30 mil, de acordo com a tiragem
adquirida.
Além do Vinho da Fundação, também foram lançados os vinhos São Paulo FC
Campeão Mundial 92, Bicampeão Mundial 93 e Tricampeão Mundial 05. A diferença
estará nas embalagens que contêm o vinho e terá apenas uma réplica de um dos troféus dos
Mundiais. Muito mais em conta, o preço será de R$ 193 cada.

3.5 CERVEJA (OU ÁGUA) PARA O TORCEDOR DO LEICESTER CITY
QUE FOR AO ÚLTIMO JOGO DA TEMPORADA
Um copo de bebida para cada torcedor que estiver no último jogo do Leicester
City na temporada! É assim que o clube inglês receberá seu torcedor para a partida contra o
Queens Park Rangers, amanhã, no fechamento da Barclays Premier League 2014/2015.
Após amargar uma série de onze derrotas em treze partidas, tudo indicava que seria
uma dura passagem da equipe pela elite do futebol inglês. Porém, com a chegada do técnico
Nigel Pearson, tudo mudou! Com apenas uma derrota em oito partidas, o clube venceu até
mesmo o atual campeão Chelsea (e fora deste período, ganhou do Manchester United de 5
x 3).
Oferecer uma bebida – garrafa de água ou copo de cerveja – na última partida, foi a
forma encontrada pelo clube de agradecer o apoio incondicional do seu torcedor mesmo
quando tudo parecia perdido. A ideia partiu de Aiyawatt Srivaddhanaprabha, vice-presidente
dos Foxes, que ressaltou que a energia vinda das arquibancadas fez com que seus jogadores
se superassem dentro de campo.

29

3.6 BRIGA PELA PREFERÊNCIA DO TORCEDOR MARCA DISPUTA
ENTRE APLICATIVOS
Os aplicativos de táxi entraram de vez no futebol e duas empresas parecem que
brigarão ferrenhamente pela preferência dos usuários. Enquanto a Easy Taxi procurou se
associar ao ‘Movimento por um Futebol Melhor’ para oferecer benefícios diretamente aos
associados, a 99Taxis foca na grande exposição que só a modalidade pode oferecer no país.
Por utilizarem plataformas distintas, ambas startups já concorrem diretamente pela
preferência do mesmo torcedor, pelo menos, em cinco situações. Patrocinadora
do Botafogo, Santa Cruz,Sport, Cruzeiro e Corinthians, a 99Taxis busca se relacionar
com o grande público através de descontos em corridas nos dias de jogos cujo destino será
o estádio. Já a Easy Taxy, através do ‘Movimento’, acaba por também impactar este
consumidor, porém sócios, oferecendo descontos de R$ 20 reais por mês – divididos em dois
vouchers de R$ 10,00. Cabe a cada um decidir qual aplicativo entrega o melhor serviço.
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CONCLUSÃO
Após o semestre todo fazendo pesquisas, para a evolução do tema, reparei que fica
evidente que atualmente os clubes de elite do futebol brasileiro devem ter uma ótima
percepção administrativa para lidar com as dificuldades de se trabalhar sob os olhares e
sentimentos de grandes massas. Portanto a elaboração do projeto de pesquisa visa identificar
as dificuldades e acertos da gestão de um clube de futebol na evolução de sua marca e no
aumento de suas vendas.
Porém um objetivo tirado percebido foi que é necessário identificar o quanto gestão
e o desempenho do time de um clube elite do futebol brasileiro interfere positivamente /
negativamente no desenvolvimento e evolução de sua marca bem como em suas ações
voltadas para venda de seus produtos.
O Departamento de Marketing dos clubes do futebol brasileiro tornou-se o centro
estratégico de geração de receita para os mesmo. As principais equipes têm nesse
departamento uma forma de potencializar suas receitas e facilitar suas administrações.
O esporte brasileiro é intenso no cotidiano das pessoas, principalmente o futebol. O
entretenimento com este esporte é muito grande e segundo o internauta e especialista em
marketing esportivo Daniel Rodrigues (Wordpress, Villanovense 2007) os investimentos
feitos no departamento de marketing e a relação com o departamento de futebol são
inteiramente relacionados com as estratégias do clube, alinhada assim com a análise
situacional do mesmo, dita nesta pesquisa de conjuntura.
O futebol deixou de ser um mero entretenimento, para também ser reconhecido como
uma forma de captação de recursos, através dos atletas advindos dos clubes. De acordo com
a CBF, em 2004 “dos 250 bilhões anuais que, estima-se, o futebol movimenta no planeta, o
brasileiro é responsável por US$ 32 bilhões” ( Daniel Rodrigues).
A situação do clube positiva perante suas disputas, envolvem os torcedores que se
tornam clientes fiéis do clube, de maneira intensa. A proucura dos produtos são maiores e as
estratégias de evolução, inovação e vendas são moldadas a partir da conjuntura atual do time.
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INTRODUÇÃO
O tema abordado neste trabalho de pesquisa foi escolhido pelo fato de ser um tema
muito amplo e também por ser algo que é parte da nossa base.
Todos os nossos costumes, nossos valores, gostos e estilos são pequenos pedaços das
culturas que aqui foram inseridas durante a época de colonização e que até hoje entram no
Brasil, porem em menor escala se comparado ao passado.
Durante a época chama de Brasil Colonial, foram trazidos para o Brasil diversas
culturas diferentes pois com o fim da escravidão a mão de obra nas fazendas cafeeiras e em
outros ramos estava se tornando escassa, com isto tiveram a oportunidade de vir para o Brasil
os Italianos, Alemães, Japoneses, Holandeses, Espanhóis, Sem contar o restante dos povos
que vieram em busca de trabalho e de melhores condições de vida.
Esta migração destes povos foi crucial para que o Brasil tornasse-se o que ele é hoje
e é ainda mais importante para a nossa cultura, cultura este que é totalmente aberta a entrada
e permanência de outros povos no nosso país.
Como citado anteriormente, o Brasil é um país bem aberto em relação as suas
fronteiras e isto faz com que ano após ano um grande numero de imigrantes entre no Brasil,
sejam estes de qualquer país e território.
Um fato importante de se considerar é a imensa entrada de haitianos que esta
acontecendo este ano (2014) e esta fazendo com que os locais que se encarregam de acolher
estes povos fiquem sobrecarregados pois o numero é bem maior do que se espera neste ano
e período.
Desde ano de 2010, quando houve o terremoto no Haiti, eles estão migrando em
busca de melhores condições de vida e emprego pois a reconstrução de seu país esta sendo
muito devagar pois o povo de lá ja não tinha grandes capacitações e boas qualidade de vida
também.
Outro ponto que deve ser considerado importante, é o atual caso das migrações nos
países da Europa e Asia, que mesmo sendo países considerados bons para moradia e para
viver, estão tratando seus imigrantes com perigosos casos de xenofobia, e isto se deve ao
fato de que os povos ja residentes destes países estão descontentes com a entrada de povos
estrangeiros em seu território.
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CAPÍTULO 1: IMIGRANTES
1.1 PAÍSES VIZINHOS
O Brasil é um país com extensão territorial extremamente grande e devido a isso, faz
fronteira com diversos países.
Esta grande extensão territorial do Brasil, aliada a fácil entrada de estrangeiros, tem
como resultado uma cultura muito miscigenada, principalmente composta pelos povos dos
países que o Brasil faz fronteira.
Os países que fazem fronteira com o Brasil são:
-Guiana Francesa: 655 km de fronteira, situada totalmente no estado do Amapá.

- Suriname: 593 km de fronteira, sendo no estado do Amapá (52 km) e no Pará (541 km).

- Guiana: 1.606 km de fronteira, sendo no estado do Pará (642 km) e Roraima (964 km).

- Venezuela: 1.492 km de fronteira, sendo em Roraima (954 km) e Amazonas (538 km).

- Colômbia: 1.644 km de fronteira, situada totalmente no território do estado do Amazonas.

- Peru: 2.995 km de fronteira, sendo no Amazonas (1.565 km) e Acre (1.430 km).

- Bolívia: 3.126 km de fronteira, sendo no Acre (618 km), Rondônia (1.342 km), Mato
Grosso (780 km) e Mato Grosso do Sul (386 km)

- Paraguai: 1.339 km de fronteira, sendo no Mato Grosso do Sul (1.131 km) e Paraná (208
km).

- Argentina: 1.263 km de fronteira, sendo no Paraná (293 km), Santa Catarina (246 km) e
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Rio Grande do Sul (724 km).

- Uruguai: 1.003 km de fronteira, totalmente com o Rio Grande do Sul.

Destes países que fazem fronteira, alguns deles são escolhidos por turistas brasileiros
como destino de viagem, assim como turistas estrangeiros escolhem algumas destas cidades
Brasileiras como destino para turismo também. Estas cidades cujas transições de pessoas são
intensas, contribuem para a economia e para a cultura local, pode-se notar que por exemplo,
o Paraguai, devido as suas fronteiras com o Brasil e suas relações econômicas também,
possui muitos brasileiros morando em seu território, assim como muitos paraguaios vivem
no Brasil. Este tipo de “troca” de pessoas é muito vantajosa para a economia já que garante
que ambas as partes sejam beneficiadas com moedas externas.

1.2 RELATOS ECONÔMICOS
Estrangeiros não só de países vizinhos como do mundo todo vêm para o Brasil todos
os anos, e muitos destes estrangeiros que vêm para somente para conhecer, ou para trabalho
ou também por outros motivos, e acabam ficando por aqui e referem sua estadia e escolha
pelo Brasil com base na boa recepção e a fácil adaptação, além da receptividade do povo
brasileiro.
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Outros motivos também pelos quais as pessoas estão a cada ano que passa vindo mais
para o Brasil deve ser relacionado ao crescimento econômico, da tolerância étnica e religiosa
e também, claro, pelo jeito como se vive por aqui, além pelas paisagens que podem ser
apreciadas simplesmente colocando o pé para fora de casa, como é o caso do Rio de Janeiro.
Comparando os seis primeiros meses de 2010 e o mesmo período de 2011, o número
de autorizações concedidas pelo Ministério do Trabalho para estrangeiros trabalharem no
país cresceu 19%. Hoje, 1,5 milhão de pessoas nascidas em outras partes do mundo moram
no Brasil. Esse número é maior do que a população de Porto Alegre e o equivalente a 0,8%
da população total do Brasil.
Esta marca da imigração no Brasil pode ser percebida especialmente na cultura e na
economia das duas mais ricas regiões brasileiras: Sudeste e Sul. A colonização foi o
objetivo inicial da imigração no Brasil, visando o povoamento e a exploração da terra por
meio de atividades agrárias. A criação das colônias estimulou o trabalho rural. Deve-se aos
imigrantes a implantação de novas e melhores técnicas agrícolas, como a rotação de culturas,
assim como o hábito de consumir mais legumes e verduras. A influência cultural do
imigrante também é notável.
Os imigrantes que vivem no Brasil, se dividem em dois tipos de distribuição, com
efeitos nos processos de assimilação. Pode-se chamar o primeiro tipo de "concentração", em
que os imigrantes se localizam em colônias, como no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e
Paraná. Nesse caso, os imigrantes não mantêm contato, nos primeiros tempos, com os
nacionais, mas a aproximação ocorre à medida que a colonização cresce e surge a
necessidade de comercialização dos produtos da colônia. O segundo tipo, que se pode
chamar de "dispersão", ocorreu nas fazendas de café de São Paulo e nas cidades,
principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo os dados mais recentes fornecidos pela
Polícia Federal (PF) ao site oestrangeiro.org, o Brasil abriga atualmente cerca de 940 mil
imigrantes permanentes. Menos de 0,4% da população migrante do planeta.
Os principais países de origem da população imigrante no Brasil são:
-Portugal, com 277.727.
-Japão, com 91.042.

7

-Itália, com 73.126.
-Espanha, com 59.985.
Os países do Mercosul Ampliado, beneficiados pelo Acordo de Residência e Livre
Trânsito, por sua parte, constituem mais de um quinto da soma dos imigrantes estabelecidos
no Brasil. Um total de 237.318.
Os principais representantes são:
-Bolívia, com 50.240.
-Argentina, com 42.202.
O número de 940 mil pode impressionar, no entanto, se considerarmos que o Brasil
é o quinto pais mais populoso do mundo, com 200 milhões de habitantes, percebemos que
não somos tão atrativos como acostumamos repetir complacentemente a nós mesmos.
Assim, as declarações da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), que ambiciona atrair
06 milhões de imigrantes para o Brasil nos próximos anos, parece, no mínimo, irreais.
Porém, tendo como base os 20 últimos anos de imigrações no Brasil e analisando a forma
com que isto tem crescido já da para no mínimo achar que isto pode ser verdade em um
futuro próximo.
A participação do país no panorama migratório mundial também se confere com os
refugiados. O Brasil, segunda as agências da ONU, abriga atualmente 4.690 refugiados de
um total mundial de 15 milhões. Ou seja, uma proporção de 0,03% da população refugiada
no mundo.
Segundo o site do G1, O Censo Demográfico 2010 registou 286.468 imigrantes que,
vindos de outros países, viviam no Brasil há pelo menos cinco anos e em residência fixa. O
número foi 86,7% maior do que o encontrado pelo Censo Demográfico 2000, quando foram
registrados 143.644 imigrantes na mesma situação. Os dados do Censo Demográfico 2010
foram divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
São Paulo, Paraná e Minas Gerais, juntos, receberam mais da metade dos imigrantes
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internacionais, seguidas de Rio de Janeiro e Goiás. Os principais países de origem dos
imigrantes, segundo o Censo de 2010, são Estados Unidos (51.933), Japão (41.417),
Paraguai (24.666), Portugal (21.376) e Bolívia (15.753).
O movimento migratório Brasileiro, tambem acontece pelos estados brasileiros, com
os povos migrando entre os estados. Estes imigrantes muitas vezes retornam à sua terra de
origem e são chamados de imigrantes de retorno. O levantamento aponta que os migrantes
de retorno, que voltam aos seus estados de origem, somaram mais de 1,1 milhão de pessoas
entre 1995 e 2000. No período de 2005 a 2010 foi registrado um total de 1,2 milhão de
migrantes. Os estados do Norte tiveram aumento na proporção de retorno, com exceção do
Acre, que manteve praticamente no mesmo patamar na taxa de 21% entre 1995 e 2000 e
20% entre 2005 e 2010.
Rondônia passou de 7,4% de 1995 a 2000 para 13,1% entre 2005 e 2010. Roraima
registrou 2,1%, entre 1995 e 2000, para 8% entre 2005 e 2010.
Os estados do Nordeste, tanto em 2000 quanto em 2010, apresentaram as maiores
proporções de retornados, passando de 40% do total de imigrantes na maioria de seus
estados, com exceção do Rio Grande do Norte e Sergipe.
No Sudeste, Minas Gerais e Espírito Santo tiveram redução na proporção de
retornados, que permaneceram acima dos 30% em 2000 e em 2010.
Em São Paulo houve aumento de retornados, nos períodos de 1995 a 2000 e de 2005
a 2010, com registro de 9,6% e 18,9% do total de imigrantes, respectivamente. O Rio de
Janeiro apresentou uma proporção de retornados de 15,6% e de 20,3%, respectivamente.
No Sul, Paraná e Rio Grande do Sul apresentaram altas proporções de migração de
retorno, passando dos 30% nos dois períodos.
No Centro-Oeste foi registrado pelo IBGE o aumento dos retornados em todos os
estados, principalmente no Mato Grosso e no Distrito Federal.
Outro tipo de imigração é aquele devido ao fato das condições de vida da pessoa
terem sido prejudicadas, logo a pessoa sai de sua terra natal em busca de melhorias, como
por exemplo o Haiti, que devido ao forte terremoto, milhares de pessoas perderam seus lares,
bens, trabalho, etc.
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CAPÍTULO 2: INFLUÊNCIA GERAL
2.1 QUAIS AS CULTURAS VIERAM, PORQUE VIERAM E COMO VIVIAM

De acordo com o dicionário Priberam, imigração corresponde a um conjunto de
pessoas que se estabelecem em outro país que não o seu. Tendo em vista que essas pessoas
que saíram de seu país de origem para virem para o Brasil vinham em busca de melhores
condições de vida, há muitos dados relevantes a serem citados e colocados em reflexão. Com
isso, este trabalho tem o objetivo de tratar deste importante fenômeno que, após muitos anos,
ainda é responsável pela miscigenação da cultura, dos povos, das características físicas, além
de muitas outras coisas.
Sobre a grande quantidade de imigrantes em solo brasileiro, é importante considerar
que após a abolição total da escravidão, as fazendas cafeeiras presentes no Brasil estavam
precisando de mão de obra e os donos destas, juntamente com o Governo da época, criaram
condições atraentes para que os imigrantes viessem e trabalhassem nas fazendas; Ainda que
estas condições não fossem de todo bem para estes imigrantes, eles vieram em peso em busca
de uma vida melhor do que aquela que tinham.
É possível dizer que muitos destes benefícios prometidos para os imigrantes eram
fraudes. Assim que chegavam, tinham que pagar sua própria comida em pequenas vendas
que eram localizadas nas fazendas ou muito próximo delas. A questão era que o baixo salário
que recebiam, muitas vezes não dava nem para pagar esta comida. Se mal tinham dinheiro
para pagar a comida, seria impossível que conseguissem pagar suas despesas da vinda para

10

o Brasil, o que fazia com que estes imigrantes ficassem em um regime de trabalho em que
eram submissos aos patrões.
Os imigrantes que para o Brasil vieram há muitos anos atrás ajudaram a constituir
nosso povo e nossa cultura, que pode ser chamada de miscigenação; O povo brasileiro tem
muitas características das mais variadas partes do mundo, o que faz com que se torne um
povo rico de cultura, hábitos e características físicas. Pode-se dizer, então, que o Brasil tem
uma cultura com características de muitas outras culturas.
A imigração no Brasil foi intensificada com o plantio da cana de açúcar, e
posteriormente com o plantio do café. As plantações de café tiveram grande importância no
desenvolvimento do país devido ao tamanho do território brasileiro e pela própria
movimentação econômica que as plantações trouxeram.
Vieram também em busca de novas oportunidades e melhores condições de vida os
suíços, que chegaram em 1819 e instalaram-se no Rio de Janeiro. Além deles, vieram os
alemães em 1824 e foram para o Rio Grande do Sul. Os eslavos, originados da Ucrânia e da
Polônia, foram para o Paraná. Já os turcos e os árabes concentraram-se na Amazônia. Os
italianos vieram, em maior parte, para São Paulo, assim como os japoneses.
Com a abolição da escravatura em 1888, o governo do Brasil passou a incentivar a
vinda de imigrantes europeus a fim de obter mão de obra qualificada e que pudesse substituir
a mão de obra escrava.
Após a abolição da escravatura (1888), o governo brasileiro incentivou a entrada de
imigrantes europeus em nosso território. Com a necessidade de mão-de-obra qualificada, os
imigrantes tornaram-se uma opção para a necessidade do Governo na época. Para tanto,
milhares de italianos e alemães chegaram para trabalhar nas fazendas de café.
Mais tarde, em 1908, os japoneses começaram a chegar. O navio Kasato maru trouxe
os primeiros imigrantes com seus famílias, que vinham em busca de emprego e condições
melhores para viverem.
Com essa diversidade de povos que chegavam ao Brasil, muitas outras atividades
começavam a ser desenvolvidas, bem como as atividades artesanais, a policultura, atividade
madeira, produção de borracha, vinucuktura, entre outras que não apenas o café.
Atualmente, é possível observar a vinda de uma nova cultura para o Brasil. Os
coreanos vieram, assim como todos os outros povos, em busca de melhores condições de
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vida e acreditando que aqui seria o local ideal para ter uma vida melhor. Desenvolvem
atividades variadas e se destacam no comércio dos mais variados ítens.

Italianos:

Os primeiros imigrantes Italianos chegaram ao Brasil no ano de 1870. O governo do
brasileiro estava estimulando a imigração européia, especialmente depois de 1850, época em
que o tráfico de escravos foi abolido no Brasil e os europeus estavam tomando o lugar da
mão-de-obra escrava, que havia sido abolida em 13 de Maio de 1888.
Eles chegaram inicialmente na região sul, onde estavam instalando colônias de
imigrantes. Em meados do século XIX, o governo brasileiro criou as primeiras colônias, que
foram fundadas em áreas rurais como a Serra Gaúcha, Garibaldi e Bento Gonçalves. Estes
imigrantes eram, na maioria, da região do Vêneto, norte da Itália. Depois de cinco anos,
tendo em vista o grande número de imigrantes, o governo criou uma nova colônia italiana
em Caxias do Sul. Nestas regiões os italianos começaram a cultivar a uva e produzir vinhos,
pois mesmo morando no Brasil, não esqueceram seus habitos antigos. Atualmente, estas
colonias italianas produzem os melhores vinhos do Brasil.
Mesmo a imigração de Italianos tendo sido grande nestas regiões, a região que maior
teve a permanência deles foi a sudeste devido ao fato de ser a região com maior número de
fazendas cafeeiras.
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Desde de que os imigrantes começaram seus trabalhos no Brasil, muitos deles foram
juntando seus salários e economias e após algum tempo passaram de trabalhadores das
fazendas a proprietários de suas próprias terras, onde deram início a produção. O restante
dos imigrantes italianos, que não tornaram-se fazendeiros, mudaram-se posteriormente para
os grandes centros já que as condições de vida no campo eram péssimas.
Ainda que cada vez menos, muitas características italianas estão presentes no Brasil,
como por exemplo o costume de comer diversos tipos de massas e pizzas, que são alimentos
oriundos da Italia.

Espanhóis:

Estima-se que cerca de 700 mil espanhóis tenham desembarcado em solo brasileiro
durante a época de colonização, tendo estas 700 mil saído, em sua maioria, dos campos na
Espanha onde, mais uma vez e assim como aconteceu com os outros povos que vinham para
o Brasil, a qualidade de vida era péssima e a miséria era profundamente presente, o que fez
com que eles viessem para o Brasil em busca de melhorias na qualidade de vida.
Assim como os italianos, citados a cima, os espanhóis tambem foram em sua maioria
para a região sudeste, para trabalhar nas fazendas cafeeiras e nos campos. O restante que não
trabalhava nos campos acabaram por se acumular nos grandes centros em busca de
oportunidades de serviço.
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Uma pequena parcela destes também se dirigiu ao Sul, Bahia e Rio de Janeiro, onde
pequenas colônias ja existiam.
Dentre os povos que imigraram para o Brasil, os Espanhóis formaram o terceiro
maior contigente de pessoas, e sua vinda pode ser também relacionada ao fato de que a
Guerra civil espanhola estava no auge e os derrotados espanhóis acabaram vindo em busca
de refúgio e paz.
Ao contrário dos italianos, poucos foram os espanhóis que conseguiram acumular
fortunas e ter impacto na economia brasileira, tendo como resultado um grande número de
espanhóis nas cidades em busca de emprego. Destes que procuravam emprego, alguns
conseguiam empregos em fábricas, constituindo assim a classe operária.

Japoneses:

A imigração japonesa teve início no século XX com base em um acordo entre o
governo japonês e o brasileiro. O Japão tinha um problema de superlotação e o Brasil
necessitava de trabalhadores para as fazendas de café. Com isso, foi muito grande o número
de japoneses que vieram para o Brasil. Só no Brasil, vivem hoje cerca de 1.5 milhao de
japoneses e derivados da cultura oriental.
O primeiro navio a chegar ao Brasil com imigrantes japoneses, chegou no dia 18 de
Junho de 1908, e trouxe a bordo 65 famílias que vieram trabalhar nos cafezais do oeste
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paulista. Nos primeiros sete anos, chegaram mais 3434 famílias.
Durante a Primeira Guerra Mundial foi que a imigração se alavancou e entre 1917 e
1940, chegaram 164 mil japoneses ao Brasil. Dos imigrantes vindos, 75% deles se
estabeleciam em São Paulo, onde já haviam colônias e bairros japoneses, como é o exemplo
do bairro da Liberdade.
Muitos dos japoneses que vieram para o Brasil, vieram em busca de criar grandes
fortunas, mas esta era uma terefa muito difícil e muitos deles começaram a migrar das
fazendas cafeeiras no oeste de São Paulo para o norte do Paraná, onde boa parte dos
japoneses no Brasil encontram-se ainda hoje. Outra parcela deles acabaram indo para a
Amazônia em busca de trabalho com a extração de borracha, que estava começando a entrar
em seu auge.
Após um tempo, na década de 30, com a declaração de Guerra do Brasil ao Japão,
houve um movimento de cessar à imigração japonesa aqui no Brasil. Como aqui residiam
muitos japoneses, sua língua foi ficando restrita e inclusive muitos japoneses sofreram
perseguição pelo governo. Com isso, qualquer manifestação japonesa era tida como
criminosa.
Os japoneses trouxeram para o Brasil muitas de suas caracteristicas e costumes como
sua comida, que é tipicamente baseada em peixes, as lutas e muitas tecnologias agrícolas.

Alemães:
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O primeiro grupo de alemães chegou no Brasil em 1818 e fixou-se inicialmente no
sul da Bahia, porém mesmo com a estabilização inicial no sul da Bahia, a principal colônia
de alemães foi consolidada no sul do país, em uma região conhecida hoje como São
Leopoldo.
Assim como todos os imigrantes, os alemães também vieram com a expectativa de
construir grandes riquezas e principalmente para escapar das péssimas condições de vida que
eles tinham em seu país e buscaram essa possível melhoria nas grandes fazendas de café,
assim como todos os outros povos que vieram para o Brasil.
O ápice da imigração alemã foi entre 1920 e 1930 que caracterizava o period pós
primeira guerra mundial e anterior a segunda guerra mundial. Neste período desembarcaram
no brasil aproximadamente 75.000 pessoas de origem alemã que estavam fugindo das fortes
tensões econômicas e políticas que seu pais estava enfrentando.
Outro fator que devemos levar em consideração em relação ao grande número de
imigrantes é que o país passava por uma grande onda de desemprego devido ao fato das
novas tecnologias terem sido utilizadas para otimizar muitos trabalhos e tirarem mão de obra
humana, como aconteceu com os artesãos e trabalhadores domésticos.
Diferentemente dos outros povos que vieram para o Brasil, os alemães não se
dirigiam para as fazendas de café e afins, estes devido ao maior conhecimento de técnicas
trabalhavam como operarios e até mesmo como professores. Esta nova área de atuação dos
imigrantes alemães foi de extrema importância para o crescimento do desenvolvimento
industrial no sul do país.
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Portugueses:

Os portugueses constituem o segundo maior grupo de imigrantes que vieram para o
Brasil, ficando atrás apenas dos africanos, que foram trazidos em regime de escravidão.
Inicialmente, os portugueses não tinham motivos para vir para o Brasil e foram
trazidos para cá somente quando houve a noticia de que os Franceses estavam tentando se
apropriar do Brasil.
No ano de 1969, com a descoberta de que em solo brasileiro havia uma grande
quantidade de ouro, metal que era extremamente valorizado e cobiçado na Europa, houve
uma enorme quantidade de pessoas que abandonaram Portugual e vieram para o Brasil em
busca do cobiçado material.
No início do século XIX, o declínio da extração do ouro aconteceu já que a
exploração ultrapassou a quantidade de ouro que existia em solo brasileito. Após este
esgotamento, o café foi tomando força e tornou-se o produto mais exportado do Brasil para
o mundo.
Em 1808, com pressões de Napoleão, o Rei de Portugal e sua corte mudam-se para
o Brasil para tentar salvar o império portugues desta expansão napoleônica. Em 1822 o Brasil
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se proclama independente e a perda desta colônia trouxe sérios problemas econômicos para
Portugal, o que fez com que houvesse então uma emigração de portugueses para o Brasil em
busca de melhores condições de vida.

Holandeses:

Desemprego, fome e miséria causados pela Segunda Guerra Mundial
caracterizaram e embasaram a vinda dos holandeses para o Brasil.
Os primeiros holandeses chegaram no Brasil em 1858 e dois anos depois fundaram
sua primeira colônia, situada no Espirito Santo. O auge da imigração ocorreu entre 1899 e
1940 e estima-se que cerca de 8.200 holandeses tenham vindo para o Brasil. Em 1908 os
holandeses provenientes da Holanda do Sul criaram no Paraná a colonia Gonçalves Junior,
a qual por encontrar grandes dificuldades como pragas, dificuldades de vida, rato e porcosdo-mato, acabou se dispersando, ocasionando o término da colonia.
Dentre as influências trazidas pelos holandeses, destacam-se as habilidades no
cultivo de cana-de-açucar, no plantío de flores e tambem na agricultura em geral.
Outro povo que esta agora vindo para o Brasil em larga escala é o povo haitiano,
povo este que sera o principal assunto do 3 capitulo.
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CAPÍTULO

3:

IMIGRANTES

NOS

DIAS

DE

HOJE

PRESENTES NO BRASIL
Nos dias de hoje, a principal etnia que está imigrando para o Brasil são os Haitianos.
Eles vêm basicamente para o Brasil em busca de novas oportunidades, tanto na qualidade de
vida quanto na busca de empregos e serviços, tendo em vista que as condições de vida no
Haiti estão em extrema decadência após o terremoto que os atingiu no ano de 2010.

Esta catástrofe ocorrida no Haiti foi uma alavanca no numero de imigrações pois
segundo uma entrevista realizada pela TVUOL, apenas 20% dos haitianos tem agua
encanada e apenas 10% tem energia elétrica.
Outro fator importante para se levar em conta, é que os sistemas de saneamento
básico foram destruídos e este foi um verdadeiro chamariz para a propagação de doenças,
como é o caso da cólera que esta matando milhares de Haitianos. Segundo informações da
Globo News, 138 pessoas morreram de cólera em apenas 2 dias, o que torna esta doença um
surto.
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Para que as condições de vida no Haiti melhorassem, o Brasil enviou tropas militares
que ajudaram na reconstrução e na prestação de socorro as vitimas, estas que foram mais de
200 mil mortos, 300 mil feridos e 1,5 milhão de desabrigados.
Vale a pena lembrar também, que a corrupção e a má administração estão presentes
em todos os locais do mundo, e o Haiti não escaparia delas, ainda que em um momento de
extrema necessidade; Uma reportagem do New York Times de dezembro de 2012 aponta
que cerca de 7,5 bilhões de dólares foram doados ao Haiti desde 2010, mas não se sabe
efetivamente quanto desse montante foi utilizado na reconstrução do país, dada a
incapacidade das instituições que administram tais fundos em aplicar o dinheiro.
Diversos fatores foram determinantes para que o povo haitiano tivesse uma enorme
vontade de deixar sua terra-natal em busca de condições melhores, condições estas que eles
concluíram que o Brasil poderia oferecer.
De acordo com Pinheiro (2013), os haitianos que saíram de seu país após a catástrofe
de 2010 e migraram para o Brasil, tornaram-se deslocados ambientais. Eles chegam ao
Brasil, e vêm, na maioria das vezes, trazendo em sua mala apenas a coragem de deixar seu
país de origem. Com isso, encontram-se em estado de completa vulnerabilidade social em
território brasileiro, fazendo com que o governo tenha que se preocupar em dar desde comida
até local para que se alojem e condições para que consigam documentos e então a
possibilidade de arrumar um emprego – o que tanto almejam quando saem de sua terra natal.
Existem igrejas e ONGs que se ocupam de auxiliar essas pessoas que chegam, mas
mesmo com ajuda, é difícil dar conta de um número grande de pessoas que entram em solo
brasileiro principalmente através do Estado do Acre. (Pinheiro, 2013).
De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUHU) em seu artigo
14, trata que toda e qualquer pessoa que fora vítima de algum tipo de perseguição tem o
direito de procurar azilo em outro país que senão o seu. Além disso, mesmo que
superficialmente, todas as pessoas têm direito à liberdade de locomoção, além de residência,
dentro das fronteiras de cada Estado, e inclusive o direito de voltar.
Pinheiro (2013) sugere que, ainda que muito seja feito para que os haitianos sejam
recebidos em outros países, é preciso que as comunidades internacionais se mobilizem para
ajudar financeiramente o Haiti e oferecer assim condições para que essas pessoas possam
continuar residindo em seu país. Ainda, é possível considerar esses migrantes do haiti
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refugiados já que saem do seu território por motivos de força maior e buscando sair da
miséria, visto que essa saída forçada foi decorrente, sim, da catástrofe de 2010, mas antes
disso o país já vivia em estado de calamidade e assolado por miséria decorrente da trajetória
política violenta, que arrastou o Haiti para uma situação de extrema pobreza e falta de
oportunidade.
Neste ano a Força Aérea Brasileira, em missão de Paz no Haiti, promoveu um curso
de capacitação para os haitianos. Este curso foi elaborado de forma a melhorar a capacidade
profissional dos haitianos visando melhorar sua qualidade de vida. De acordo com o site da
Força Aérea Brasileira, o curso foi realizado entre os meses de Março e Abril e tinha como
objetivo qualificar uma parcela populacional com o Estágio de Operador de Empilhadeira.
O estágio teve uma carga de 40 horas/aula e foi direcionado aos trabalhadores da Base
General Baccelar (BGC).

De acordo com o site da Folha de São Paulo, o Governo Federal começou há pouco
tempo uma campanha para estimular a entreda legal dos haitianos no Brasil. Muito se sabe
a respeito da entrada ilegal deste povo no Brasil pelo Acre, além de saber que muitos – senão
todos – fazem pactos com os chamados “coiotes”, pessoas que trabalham com a entrada
ilegal e travessia e cobram uma taxa por isso. Pensando em exterminar a entrada ilegal no
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Brasil, o Governo está desenvolvendo um projeto que começa no próprio Haiti. Este projeto
traz informações aos interessados em virem ao Brasil e mostra os benefícios de virem
legalizados e terem acesso, a por exemplo, assistência social, prioridade em programas de
acesso a empregos e acesso a vários benefícios, que só são garantidos a princípio, a quem
entra com visto no território brasileiro. Há, com isso, um estímulo para a emissão de
documentos para a vinda legal ainda dentro do Haiti. Esta decisão foi tomada no dia 30 de
Abril deste ano pelo Ministro da Justiça – senhor José Eduardo Cardozo e pelo Ministro das
Relações Exteriores – senhor Luiz Alberto Figueiredo após uma reunião no Palácio do
Planalto, que contava com o Ministro da Casa Civil – senhor Aloizio Mercadante, dentre
outros integrantes e outros ministérios.
É comum aparecer em noticiários muitas destas travessias irregulares em situações
precárias e oferecendo risco àqueles que fazem uso delas e também ás pessoas nas estradas
ou por onde passam. Este problema vem se agravando e causando muitas mortes pelo
caminho que fazem, como é o caso da travessia ilegal que acontece para entrar nos Estados
Unidos. É um risco importante que atenta contra a vida destas pessoas, mas que ainda assim
preferem a possibilidade da morte em vez de continuarem em seu país de origem.
Muitos desses imigrantes referem sofrer extorsão de muitas pessoas, visto que eles
são ilegais e não podem usufruir de benefícios e direitos de cidadãos. Em uma matéria do
G1, portal de notícias da Globo, muitos haitianos dizem terem tido que pagar taxas
exorbitantes a muitas pessoas para custear a travessia, mesmo depois de ter acertado tudo no
início. Além disso, as condições em que vêm de ônibus que sai, na maioria das vezes, do
Acre e vem em direção ao Centro-Oeste e Sul do Brasil. Fazendo referência à essas
condições precárias, um haitiano afirmou para a repórter desta entrevista que uma grávida
teve que viajar dentro do porta malas do ônibus, já que tinha muita gente dentro do
transporte.
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Com a vinda em massa dos haitianos para o Brasil, muitos deles acabam tendo que
se aglomerar em pequenos espaços cedidos por ONG’s e igrejas. Ainda com essa
aglomeração, não é possível acomodar todos eles que chegam em São Paulo diariamente
vindos do Acre. Com isso, filas enormes se formam a todo tempo no Centro Pastoral e de
Mediação dos Migrantes, ao lado da igreja Nossa Senhora da Paz, no bairro do Glicério, um
dos locais onde é oferecido abrigo, além de comida e as mínimas condições de
sobreviv6encia para esse povo. De acordo com o site da Veja, o Centro Pastoral tem a
capacidade de oferecer abrigo para 110 pessoa ao dia, mas é ocupado por mais de 210
haitianos ao dia, sem contar os imigrantes que vêm de outros lugares do mundo, como
Colômbia e Congo. Adaptações vêm sendo feitas, como por exemplo o uso do auditório para
servir de dormitório, mas o padre desta igreja informou que, apesar de viverem de doações
e terem pouco subsídio, gostaria de continuar ajudando, mas a situação piora a cada dia com
o número alarmante de imigrantes haitianos que chegam ao Brasil.
Ainda que muito se faça para ajudar esse povo que chega ao Brasil em busca de
melhores qualidades de vida, é preciso que se pense em políticas realmente eficazes para
contribuir ativamente na melhoria de vida deste povo, que chega em solo brasileiro
esperando que sua vida será menos sofrida do que era no Haiti, que vem passando por
problemas mesmo antes da devastação do país por um terremoto, que aconteceu em 2010.
A receptividade do povo brasileiro tem chamado a atenção. São realizadas
diariamente entrevistas e coletas de dados para que os haitianos consigam algum documento
para que possam exercer uma atividade remunerada aqui. Com isso, empregadores
brasileiros têm oferecido vagas de empregos, como vagas para garçons, auxiliares de
cozinha, ajudantes gerais, auxiliares de obras, entre outros.
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A escolha do Brasil também tem um motivo; De acordo com os próprios haitianos, o
Brasil oferece maior chance de crescimento e mais oportunidades de emprego, visto que é
quase nula a chance de crescimento do Haiti depois da devastação, já que a política agressiva
local dificulta todas e quaisquer possibilidade de renovação e crescimento.
É importante ressaltar que, apesar das políticas de acolhimento existentes no Brasil
e do país parecer atrativo para estes imigrantes, quando chegam aqui percebem que a
situação não é a mesma que imaginavam. Ainda que as condições de vida sejam melhores
aqui do que no Haiti, muitos imigrantes ficam desamparados e pensam em ir para outro
lugar, já que não existem tantas ofertas de emprego, além da burocracia a ser respeitada por
quem disputa uma destas vagas. Com isso, sair daqui se torna mais um gasto muitas vezes
impossível para esta população, que depende de recursos de ONGs, doações e benefícios até
para se alimentarem.
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CONCLUSÃO
Tendo em vista a composição étnica e social do Brasil, consegue-se compreender o
quão grande nosso país é em quisitos sociais e raciais. Todos os povos que vieram para o
território brasileiro deixaram aqui pelo menos alguma caracteristica que nos compõe e estas
caracteristicas são as que formam o povo brasileiro e todas as suas qualidades, não deixando
de levar em conta os imigrantes atuais que estão contribuindo para o que o povo brasileiro
vai se tornar no futuro.
Analisando o fluxograma de pessoas que entram e saem todos os meses do Brasil,
pode-se ver que além da entrada de imigrantes existe tambem um grande numero de
brasileiros que vão procurar melhores condições de vida em outros paises, o que sugere a
falta de políticas responsaveis que fazem com que as pessoas queiram permanecer em seu
país, como é o caso atual dos haitianos, que devido as péssimas condiçoes de seu país, e que
foram agravadas pelo terremoto, sairam de la em busca de moradia e emprego em outros
países.
Como o Brasil é um país bem acolhedor a outros povos que desejam vir para nosso
territorio, a cada dia que passa o numero de imigrantes aqui presentes aumenta e o povo
brasileiro fica mais e mais miscigenado.
Como exemplo dessa miscigenação que o povo brasileiro é, podemos citar alguns
casos que nos passa desapercebidos, que se não fossem estes povos que para o Brasil vieram,
não existiriam. Nunca paramos para pensar, mais o simples habito de pedir pizza não
existiria se não fosse a vinda dos italianos, ou as lutas marciais que fazemos, não seriam as
mesmas sem o povo japones e outros que trouxeram seus costumes. Não conheceriamos a
comida japonesa se não fosse a vinda dos japoneses e até mesmo aquela feijoada de domingo
não existiria se não fossem os africanos.
Ou seja, o povo brasileiro é parte de cada uma destas culturas, assim como a
sociedade brasileira que é amplamente composta por fast foods, coisa da cultura Americana.
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INTRODUÇÃO
A história da humanidade está intrinsecamente ligada à sociedade. Isso porque o
homem é essencialmente um ser social, que precisa conviver com seus semelhantes para
desenvolver suas potencialidades intelectuais, estabelecer relações e formar comunidades e
redes.
Ao longo do tempo, a sociedade passou por modificações, evoluindo de uma
estrutura tribal, onde os indivíduos se agrupavam para garantir a sua sobrevivência, até uma
estrutura mais organizada, complexa e tecnológica.
Desde que os smartphones surgiram, a influência tem sido total na vida
do consumidor. As pessoas passaram a se comunicar de maneiras múltiplas por meio de
aplicativos como Whatsapp, redes sociais, e-mail e blogs. Além do aspecto comunicacional,
o gadget nos permite ainda acessar a internet, assistir a vídeos no YouTube e usá-lo como
verdadeiro console de vídeo game portátil. Além de tudo isso, os smartphones têm sido
utilizados para facilitar o dia-a-dia, desde o pagamento de contas (por meio dos aplicativos
das redes bancárias), até mesmo para fazer compras.
As inúmeras utilidades desse gadget têm feito com que as pessoas se tornem cada
vez mais envolvidas com o aparelho, principalmente na relação de comunicação entre as
pessoas. Hoje, para muitos, estar sem celular é o mesmo que a falta de energia elétrica em
casa pelo tipo de dependência que se cria.
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CAPÍTULO 1: A ERA DOS APLICATIVOS
1.1 O QUE SÃO APLICATIVOS?
Na informática, um software aplicativo é um tipo de software concebido para
desempenhar tarefas práticas ao usuário para que este possa concretizar determinados
trabalhos. Esta característica distingue-o de outros tipos de programas, como os sistemas
operativos (os que fazem funcionar o computador), as linguagens de programação (permitem
criar os programas informáticos em geral) e os utilitários (realizam tarefas de manutenção
ou de uso general).
Aplicativo, ou simplesmente app, é um programa que adiciona novas funções ao
celular. Eles podem ser comprados e baixados das lojas virtuais vinculadas ao sistema
operacional do aparelho. As mais populares são App Store, para o sistema operacional da
Apple (iOS), e Play Store, para Android. A loja do Google oferece mais de 1,3 milhão de
aplicativos, sendo a com maior disponibilidade de apps gratuitos e também a mais utilizada.
Alguns aplicativos são gratuitos, e outros pagos. Normalmente são destinados a dispositivos
como iPhone, iPad, BlackBerry ou Android, como dito anteriormente, mas também podem
ser baixados para computadores menos portáteis, como laptops ou desktops. Os aplicativos
são destinados a facilitar o desempenho de atividades do usuário, para diversas finalidades.
Assim como para puro divertimento.
Eles foram criados para ajudar na lista de tarefas, para compartilhar arquivos e
armazenar todo tipo de documentos em uma nuvem, permitir acesso remoto e muito mais
possibilidades, e chegam com a promessa de facilitar cada vez mais a vida dos usuários e
seus dispositivos.
Muitos desses aplicativos já existiam no mercado e ganharam atualizações ou novas
versões, outros chegaram agora, mas todos eles fazem muito sucesso desde que foram
criados, tendo a sua origem precisamente nos jogos online que passaram a ter ainda mais
sucesso com a chegada dos smartphones e tablets.
A partir de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, país em que o consumo destes
programas virou uma verdadeira “febre”, o tempo gasto com eles ultrapassa o da navegação
tradicional por meio de browsers, como Chrome e o Firefox. Dados da empresa norteamericana Mobile Flurry, especializada em análise de aplicativos, indicam que em dezembro
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de 2010 os usuários passaram 72 minutos por dia no browser e 94 nos aplicativos.
Atualmente estima-se que estes números sejam ainda mais superiores a favor dos app’s.

Figura 1 – aplicativos

Algumas das vantagens e desvantagens dos aplicativos são citadas abaixo:

Vantagens:
Facilidade de uso: possibilitam melhor experiência para uso de recursos e interface
dos dispositivos, otimizando, assim, a navegação e a agilidade das ações;
Menor custo de acesso: como a interface é adaptada para o dispositivo, o tráfego de
dados necessários para navegação é muito menor se comparado ao uso de navegadores
convencionais.
Melhor uso dos recursos disponíveis: Os aplicativos possibilitam melhor experiência
com os recursos que o aparelho possui como GPS, câmera fotográfica, bluetooth, entre
outros.
Acesso off-line: muitos aplicativos armazenam informações que possibilitam
navegação mesmo sem acesso à internet. É possível uma empresa vender bens, conteúdos e
acessos premium dentro dos aplicativos.
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Desvantagens:
Atualização de versões: com o lançamento de novos modelos de smartphones e
tablets, os sistemas operacionais melhoram e permitem novas possibilidades aos aplicativos.
Porém, só tem acesso quem possuir as novas versões Isso faz com que um iPad 1, por
exemplo, seja muito limitado em questão de aplicativos, pois muitos não poderão ser
instalados devido a versão ultrapassada do tablet.
Plataformas diferentes: Cada marca possui sua própria plataforma de aplicativos.
Portanto, escolher a fabricando do seu novo dispositivo determina a quantidade e diversidade
de aplicativos que você poderá utilizar.

1.2 SURGIMENTO E INTRODUÇÃO NO MERCADO
Com a explosão da Internet na metade dos anos 90 e o constante barateamento dos
equipamentos, as empresas passaram a perceber que a grande revolução em seus negócios
seria tornar tais negócios digitais. A plataforma digital ajuda a conduzir o comércio
tradicional por novos métodos de transferência e processamento da informação por meio de
dispositivos e plataformas eletrônicas, como computadores e celulares.
Os celulares possuem características físicas e técnicas bem diferentes dos
computadores desktops. Possui limitações como, por exemplo: o tamanho de tela; forma de
entrada de dados; capacidade de processamento; velocidade e custo de tráfego de dados e
outras. Também possui vantagens sobre o computador como: interatividade imediata;
recursos de localização geográfica (GPS); uso integrado da câmera, entre outros. Essas
características devem ser consideradas ao criar um mobile site de uma empresa ou produto.
Os sites móveis não são simples miniaturas dos sites convencionais. São sites
desenvolvidos no contexto da mobilidade dos usuários; levando em conta as características
também de cada aparelho. O usuário pode ter acesso de duas formas: por sites digitados no
navegador ou por aplicativos instalados nos aparelhos. É unir a praticidade dos dispositivos
móveis com a conveniência do comércio online (E-Commerce), no qual aumentou
significativamente o seu mercado.
Esse crescimento do comércio eletrônico se faz pela grande procura deste meio, tanto
pelos consumidores quanto pelas empresas, devido à comodidade e facilidade nas
transações. Nos últimos dez anos, a comunicação se tornou mais imediata, o jeito de registrar
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momentos por fotos se tornou mais instantâneo e até as opções de entretenimento cresceram
significantemente. Isso vem acontecendo não só no setor de entretenimento, hoje em dia,
muitas pessoas compram sem sair de casa e muitas empresas possuem suas lojas virtuais para
levar mais conforto aos seus clientes. Essa geração móvel foi se ramificando e se adaptando
às necessidades do mercado.
Com o cenário modificado e com a ascensão da plataforma móvel, a procura
constante da sociedade por maiores facilidades fez com que os dispositivos móveis
proliferassem cada vez mais e fosse um alvo das pessoas que buscam um maior
aproveitamento do tempo disponível sem terem que se locomover.
Nos últimos anos vem ocorrendo um notável aumento na utilização de dispositivos
móveis, que fazem uso da tecnologia de comunicação sem fio, em especial dos telefones
celulares. Tais aparelhos a cada momento possuem uma nova forma, tamanho, aumento na
capacidade de processamento, além de novos aplicativos agregados. À medida que a
demanda por funcionalidades aumenta, as empresas de telefonia celular vêm acrescentando
novas tecnologias a tais aparelhos, estimulando nos consumidores o desejo de possuir o mais
recente modelo de uma determinada marca. Devido a esse crescente mercado, cresce
também a motivação no sentido de desenvolver novas aplicações para esses dispositivos.
Os celulares já fazem parte da vida da população há algum tempo, mas de uns tempos
pra cá são os smartphones que estão ganhando força no mercado. Estes são considerados o
expoente máximo de uma mudança cultural e que está, a cada dia, mais enraizada em nossa
geração. O maior entretenimento dos cidadãos do século XXI passou a ser jogos, consulta
em sites, agenda, câmera fotográfica, filmadora, GPS e até televisão, tudo em um mesmo
dispositivo. Estas são algumas das inúmeras funcionalidades dos smartphones, graças aos
milhões de apps existentes.
Como reflexo dessa nova realidade, os aplicativos móveis estão se expandindo e se
desenvolvendo cada vez mais, e tornando-se um mercado promissor aos empreendedores.
Com o desenvolvimento tecnológico atual os celulares inteligentes ganharam uma
importância muito significativa na vida das pessoas, auxiliando em diversas tarefas e
passatempos do dia-a-dia.
No Brasil, os gadgets – como são chamados os dispositivos eletrônicos móveis –
também se tornaram uma febre. De olho nesse mercado que não para de crescer, começaram
a se destacar as empresas desenvolvedoras de aplicativos. Seja para iOS (Apple) ou para
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Android (Google), criar os aplicativos tem se mostrado um negócio lucrativo. Exemplo disso
é a empresa Kanamobi que tem em uma de suas quatro áreas de atuação a de
multiplataformas, que desenvolve aplicativos para tablets, smartphones e smart TVs. É uma
empresa independente e possui capital próprio.
Como o mercado mobile vive em constante mudança, a empresa criou um evento que
recebeu o nome de “Mobile Day”, um dia em que profissionais da Kanamobi se deslocam
até as agências para levar informações, dados do mercado, oportunidades, tendências e cases
de sucesso. A rota para a expansão já está traçada. A ideia é criar um laboratório de
aplicativos que deve permitir – no futuro – que empreendedores e start ups utilizem a
estrutura para planejamento, construção e lançamento de apps.
A Deway é uma empresa de software (software house), especialista em
desenvolvimento de soluções para dispositivos móveis (iOS e Android). Criam aplicativos
para Web, Smartphones, Tablets, etc. Foi criada em março de 2009, quando Edgard Matos,
inspirado no livro Nascimento da Era Caórdica, foi buscar apoio de Leonardo Jalk para
fundar a empresa. Em setembro de 2011, Adriano Souza, foi integrado ao quadro de sócios
fortalecendo o crescimento estruturado da Deway.
A empresa é conhecida pela direção voltada à visão empreendedora e uma larga
experiência em soluções para Internet, estando sempre aberta a novas tecnologias que
surgem para acompanhar as evoluções do mercado.
Os dois exemplos de empresas, citados anteriormente, nos mostra a importância do
mercado de aplicativos nos dias de hoje. Com o aumento da procura e do desenvolvimento
dos aplicativos, estão surgindo cada vez mais empresas voltadas a esse ramo. As novas
tecnologias e o surgimento de novas tendências facilitam com que esse novo mercado
expanda cada vez mais. Em todo o mundo são mais de 1,8 milhão de apps disponíveis para
os mais diversos tipos de usuários, além disso, o faturamento esperado para este ano deve
alcançar a ordem de US$ 29,5 bilhões. No Brasil, o mercado de celulares também está
aquecido, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) são mais de
265 milhões de linhas de celulares ativas no país.
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1.3 A IMPORTÂNCIA DELES NO MERCADO ATUAL
O mercado de desenvolvimento de aplicativos para smartphones está crescendo e os
números confirmam que este se mostra repleto de oportunidades, tanto para os
empreendedores criativos, quanto para os desenvolvedores capacitados. Ter uma boa ideia é
o principal ingrediente para um aplicativo de sucesso. Independente da quantidade de
funcionalidades do sistema deve existir uma preocupação com a sua usabilidade. Até porque,
com inúmeros softwares no mercado, há uma grande facilidade do cliente em migrar de um
software para outro na primeira dificuldade que encontrar.
Segundo uma pesquisa feita pela Gartner, empresa americana de consultoria,
divulgadas pelo Mashable, até o final de 2013, o número total de aplicativos móveis baixados
atingiu 102 bilhões. A consultoria revelou também que este número pode atingir em 2017 a
marca dos 268,7 bilhões, como pode ser conferido pelo gráfico abaixo.

Figura 2 – gráfico dos downloads (pagos e grátis)
Com o crescimento do mundo dos apps, consequentemente o mercado também tem
uma alta. Na área de software, os aplicativos móveis hoje representam 25% do volume
financeiro do mercado geral de programas. A App Store chegou a 50 bilhões de downloads,
desses quase 20% foram baixados a partir de 2012, e 60% são pagos. “Os aplicativos
entraram no mercado com mais força do que qualquer outra tecnologia anterior. Apenas a
chegada da televisão, provavelmente, revolucionou tanto a sociedade de forma tão rápida
quanto os dispositivos móveis”, relatou o diretor de desenvolvimento da IDS Tecnologia
(Consultoria e Desenvolvimento de Aplicativos para iOS), Patrick Tracanelli.
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Tracanelli ainda relata que “existem diversas estratégias para a geração de renda
através dos aplicativos. Por exemplo, venda de publicidade indireta, como propaganda nos
apps, associados a redes de anúncio de grande porte. Outra tática usada para ter rentabilidade
é o aplicativo de função específica, pode ser vendido a preços variáveis. Mas, os mais
rentáveis são os vendidos com menor custo, e em maior volume. E exatamente pela
quantidade, eles ganham em publicidade direta e indireta”.
A grande maioria dos aplicativos é grátis e aqueles que cobram tem que pagar uma
comissão à loja virtual. Em média a loja fica com 30% da receita, e o desenvolvedor com
70%. A empresa Gartner estima que mais de 85% dos downloads feitos nas lojas virtuais são
de aplicativos gratuitos. Uma pesquisa feita em 2011 em cima da AppStore mostrou que as
então 370 mil apps existentes tinham sido criadas por 78 mil desenvolvedores (individuais
ou pequenas empresas), com um preço médio de US$ 2,52. E da lista dos “top 100” mais
vendidos, 43 eram games. Nenhum app vendido tinha tornado seu desenvolvedor milionário.
A pesquisa mostrou também que 68% dos aplicativos que não eram jogos, tinham preço US$
0,99 ou US$ 1,99.
Um modelo que tende a ser bem sucedido no mercado dos aplicativos é o seu
desenvolvimento para outras empresas. No Brasil existem algumas pequenas empresas bem
sucedidas, como a I.ndigo que desenvolveu alguns aplicativos de sucesso mundial. Porém,
o desenvolvimento de novos aplicativos para o ambiente corporativo, ou aplicativos que
implementam funcionalidades dos sistemas já desenvolvidos nas empresas é bastante
decepcionante, além de que muitas delas não conseguem se adaptar com o universo móvel.
Uma pesquisa feita nos EUA e Europa mostrou que cerca de 60% das empresas compram
aplicativos customizados de terceiros, das lojas virtuais ou dos fornecedores dos sistemas
atuais.
No entanto, segundo Peter Fernandes, diretor de mobilidade e mídias sociais do
Google para América Latina, “a maior parte das empresas não estão preparadas para a
mobilidade; os sites são ruins de navegação, pois muitas replicam o modelo da internet. Para
desenvolver uma experiência de compra pelo celular é levado em consideração mais a arte
gráfica do que ciência; os layouts devem ter botões grandes; o site deve ter o mínimo de
texto; a rolagem e check out devem ser rápidos.”. Assim, com o aumento e adequação dos
sites das empresas para formato de internet móvel podem-se desenvolver ainda mais o
mercado de m-commerce.
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De acordo com a IDS Tecnologia, para se desenvolver um aplicativo, o preço oscila
entre R$ 800 a R$ 300 mil. O custo varia de acordo com a complexidade e a finalidade do
aplicativo. Qualquer pessoa pode desenvolver um aplicativo para celular. Para isso, o
indivíduo pode ter a ideia ao observar as necessidades cotidianas, e o aplicativo pode se
tornar parte de um processo de negócio que gere uma renda complementar.
Outra pesquisa, feita pelo The Boston Consulting Group (BCG), a pedido do Google,
concluiu que a internet móvel gera o equivalente a US$ 780 por adulto, e, além disso, produz
cerca de US$ 700 bilhões em receitas anuais em 13 países, que representam cerca de 70%
do PIB global (soma de tudo que as nações produzem, em determinado período). A
estimativa é de que as receitas com internet móvel irão atingir US$ 1,55 trilhão em todos
estes países em 2017, um aumento anual de 23%.
Os 13 países pesquisados foram: Brasil, Austrália, Canadá, China, França,
Alemanha, Índia, Itália, Japão, Coreia do Sul, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos. Os
maiores responsáveis pelo crescimento das receitas de internet móvel nos próximos anos
serão aplicativos, conteúdo e componentes de serviços do sistema, impulsionados pela rápida
expansão do e-commerce e da publicidade.
É importante lembrar que, com o aumento dos aplicativos no mercado, o acesso à
internet por dispositivos móveis superou o acesso por desktops. No Brasil o crescimento do
tráfego de dados móveis até 2018 deverá ser de 11 vezes o atual, crescendo mais de 60% ao
ano, segundo uma pesquisa feita pela Morgan Stanley Research. Além disso, o mercado de
desenvolvimento de aplicativos móveis cresce vertiginosamente desde seu surgimento. No
ano de 2013, atingiu uma receita global de 27 bilhões de dólares, com crescimento de 100%
ao ano. Pesquisas recentes da Gartner preveem que o mercado chegue a US$77 bilhões em
2017.
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Figura 3 – gráfico dos usuários (desktop e móvel)
Já em relação ao tempo gasto em aplicativos, em 2013, o consumidor americano
gastou uma média de 2h38 por dia em smartphones e tablets, sendo que 86% desse tempo
(2h19) foi gasto em apps e 14% (22 minutos) navegando na web móvel. Isto ocorre porque
a experiência do usuário dentro de um aplicativo é bem mais agradável, além de possuir
recursos, como notificações, que acabam engajando ainda mais as pessoas. Outro fator
importante é de que, pelo menos, 59% de usuários de smartphones fazem compras pelo
celular pelo menos uma vez por mês, ou seja, mais de 20 milhões de algum tipo de transação
ou compra é feita por mês no Brasil.
No geral, os aplicativos são as principais ferramentas e passatempo dos usuários de
smartphone, e têm de ser melhor aproveitados pelos negócios. Hoje em dia os apps devem
ser parte integrante de todas as empresas, independente da sua dimensão. Utilizados como
uma ferramenta promocional gerando mais visibilidade e aumentando os canais de vendas,
ainda mais com plataformas como a Fábrica de Aplicativos, que oferece o acesso fácil,
rápido e simples para seus consumidores. Dentre muitas funcionalidades, os aplicativos
permitem que a empresa tenha contato direto com o cliente e, presença de sua marca na tela
do smartphone; além da venda direta do seu produto. Outro elemento fundamental que os
aplicativos permitem é da responsabilidade ambiental que a empresa passa a ter com essa
nova plataforma móvel.

13

Este capítulo teve a finalidade de introduzir conceitos e estatísticas sobre o tema do
trabalho. Concluiu-se que as tendências nacionais e internacionais de consumo de aplicativos
se refletem no mercado e no desenvolvimento dos mesmos.
Atualmente, ter um smartphone ou um tablet virou utensílio básico para muitas
pessoas. Por isso, a corrida pela invenção de aplicativos cresce cada vez mais. Criadores
pequenos e até grandes empresas, tentam dia após dia lançar novidades que possam ser
usadas nesses aparelhos para facilitar a vida ou mesmo apenas distrair e divertir os usuários.
O aumento do mercado de aplicativos foi tão intenso e positivo, que empresas
passaram a investir nessa nova plataforma, a fim de adequarem ao novo mercado em
expansão. Fazendo com que os aplicativos e dispositivos móveis se tornem, cada vez mais,
um mercado promissor aos empreendedores.
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CAPÍTULO 2: O MERCADO NOS APLICATIVOS
2.1 A COMPRA E VENDA
A cada nova geração tecnológica que surge, o mercado consumidor é trazido por
novas tendências, possibilidades e novas oportunidades que aparecem para serem
exploradas, obrigando as empresas que desejam continuar na vanguarda de suas respectivas
áreas a se adaptarem a uma nova realidade de mercado. Partindo desse pensamento, na
geração de tablets e celulares e no investimento cada vez maior no sistema de conexão móvel
com Internet é que uma nova modalidade de comércio eletrônico começa a ganhar força, o
Mobile Commerce.
A evolução da tecnologia traz novas formas comunicação e de se fazer negócios.
Com a chegada dos aplicativos, o termo m-commerce (Mobile Commerce) também chegou
ao mundo. O conceito é uma evolução do e-commerce, e é outra forma de a pessoa realizar
uma compra. A grande facilidade é a questão da decisão do consumidor, pela compra ser
mais imediata, ou seja, com o m-commerce os usuários de aplicativos podem realizar
compras diretamente dos dispositivos móveis, além do que muitas empresas começam a
apostar nessa nova forma de comércio eletrônico.
O maior impacto nesse processo é a decisão de compra do consumidor, que em uma
loja física pode consultar se em outro estabelecimento existe um preço melhor ou se o
produto é mais vantajoso. Entre tantas vantagens, um dos defeitos do m-commerce não é a
segurança, que esta bem desenvolvida, mas a maior reclamação dos usuários é o mau
atendimento nos apps e as trocas de produtos. Como qualquer interação indireta, o mcommerce tem o problema de interpretação do consumidor. Mas algumas empresas dão
razão às reclamações por não oferecerem todas as informações necessárias do produto ao
cliente.
Apesar da quantidade de aplicativos existentes, não se acredita que o m-commerce
substituirá nem as compras pela Internet, nem em lojas físicas, já que muitas vezes para o
consumidor é melhor olhar o produto pelo computador, e em alguns casos experimentá-lo
em lojas convencionais.
O futuro para este setor é que nem todas as empresas, mas a maioria que realiza
comércio e transações migre ou acrescente a plataforma de vendas aos seus investimentos.
Além disso, hoje mais pessoas compram celulares do que notebooks e computadores
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convencionais. Tais indivíduos, antigamente, compravam produtos pela rede mundial e
agora começam a consumir através de aparelhos móveis. Então, não há dúvidas que o mcommerce só tende a aumentar através dos anos.
Outra novidade para os usuários é Mob2All, que surgiu em um momento em que a
tendência no mercado é utilizar celulares e smartphones para muitas tarefas do dia a dia.
Com foco na comodidade do usuário que evita filas e otimiza seu tempo, despertou a ideia
de fazer um aplicativo para pagamentos de estacionamento de shopping centers por meio de
celulares (Mobile payment). O Mob2All é um aplicativo de fidelidade e pagamento via
digital. Um jeito simples, fácil e seguro de acumular pontos para serem usados como moeda
em estabelecimentos comerciais e estacionamentos de shoppings centers. Também
possibilita fazer pedidos em restaurantes e gerar senhas para entrega dos pedidos no caso de
praças de alimentação.
Para realização da dinâmica, basta o usuário aproximar o smartphone do ticket de
estacionamento que o aplicativo fará a leitura. Assim o usuário recebe em sua tela a
informação da hora de entrada, tempo de estadia e o valor para pagamento. Os lojistas
compram um tipo de moeda eletrônica e repassam isso para que os clientes utilizem na hora
de pagar o serviço.
Com o objetivo de fidelizar o cliente, os desenvolvedores do Mob2All querem
repassar este tipo de tecnologia para todos os lojistas e, posteriormente, passar a oferecer
produtos e promoções de acordo com o perfil de quem está fazendo compras. Um exemplo
dado pelo diretor-geral da 2ALL, Alexandre Goes, são os e-mails marketing, que não
compreende às necessidade do consumidor. A ideia é passar a oferecer promoções para quem
está próximo ao shopping de acordo com o que o cliente acessa nas redes sociais. Promoção
relâmpago é um exemplo: “Eu posso fazer uma promoção em um restaurante ou mesmo no
cinema, e oferecer ao cliente o estacionamento grátis naquele dia”, diz Alexandre.
É um mercado com amplo poder de crescimento. A ideia do aplicativo é unificar as
ações de marketing das lojas, atraindo mais clientes ao shopping. “É uma quebra de
paradigma. Se há várias lojas fazendo ações de marketing, queremos mostrar isso às
pessoas”. Atualmente com o atendimento a um grande shopping paulistano, a expectativa da
2All, empresa do Grupo NTK, é que o aplicativo supere o atendimento a mais de 50
shoppings e tenha 1,5 milhão de usuários até o final deste ano. O Mob2All está disponível
para plataformas Android e IOS.
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Segundo dados divulgados no dia 4 de Fevereiro de 2015 pela E-bit, empresa
especializada em informações do comércio eletrônico, as vendas via dispositivos móveis já
alcançam 9,7% das compras online no País. (os dados referem-se a 2014). Desse total, os
smartphones respondem por 56% das transações. Os aparelhos superaram os tablets, que no
início do ano respondiam por 60% das vendas no m-commerce.
Além disso, conforme o relatório, o perfil do consumidor mobile traz as classes A e
B como usuárias principais da plataforma (62%), e as classes C e D aparecem com 27% de
representatividade. As mulheres são as que mais compram via aparelhos móveis. Elas
representaram 56% desse público no ano passado. Entre elas, as que mais fecharam pedidos
têm idade entre 35 a 49 anos.
A categoria mais vendida pelo mobile commerce, segundo o levantamento, foi
Cosméticos e Perfumaria/Cuidados Pessoais/Saúde (16,2%), seguida de Moda e Acessórios
(14,4%) e Eletrodomésticos (11,5%), como pode ser visto através do gráfico abaixo.

Figura 4 – Categorias mais vendidas pelo M-Commerce

Para entender melhor os hábitos do consumidor móvel online, a Hi-Mídia, empresa
de mídia online especializada em segmentação e desempenho e, a M.Sense, especialista em
estudos sobre o mercado digital, realizaram uma série de pesquisas sobre o mercado mobile
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no Brasil. Foram ouvidas 1.796 pessoas das cinco regiões do país, entre maio e junho de
2012.
A pesquisa aponta que um em cada três usuários de smartphones ou tablets já realizou
compras usando seus dispositivos móveis, número bastante significativo se levarmos em
conta que se trata de um mercado jovem. Já 93% dos entrevistados disseram buscar
informações e indicações sobre produtos e serviços via dispositivos móveis. Além disso,
87% dos entrevistados á desistiram de uma compra dentro de uma loja física por causa de
uma informação buscada via dispositivo.
Julien Turri, CEO da Hi-Mídia, afirma que a fonte de informação ainda não é
necessariamente o canal de vendas. “Os smartphones e tablets são hoje ferramentas
poderosas de consulta e embasamento para tomada de decisão de compra, mas ainda não é
necessariamente o canal de compra. O m-commerce está em franca expansão, mas
acreditamos que será algo complementar ao e-commerce e não que o substituirá”, diz. A
pesquisa revelou que apesar de buscarem informações via tablets e smartphones, 73% dos
entrevistados ainda preferem finalizar a compra no computador e 13% na loja física.
O estudo mostrou ainda que a segurança é um ponto importante na finalização de
compras via dispositivos móveis. A maioria dos entrevistados revelou ter receio ao digitar o
número do cartão de crédito em smartphones e tablets. O tamanho da tela também foi
apontado como uma barreira para compras móveis. A melhoria na percepção dos serviços
de internet móvel e novas tecnologias podem estimular ainda mais esta modalidade de
compra.
Para Bruno Maletta, sócio da M.Sense e responsável pela pesquisa, a experiência de
compra é diferente dos demais canais e deve ser explorada pelas empresas. “Quando bem
utilizado, o m-commerce pode oferecer uma experiência de compra bastante sofisticada, via
games ou aplicativos, tornando o processo mais divertido e atrativo”, diz. O uso da
geolocalização para busca de pontos de venda (64%), recursos fotográficos (56%),
comparadores de preço (39%) e leitores de código de barra (21%) já fazem parte do hábito
de compra de grande parte dos usuários de internet móvel.
Podemos constatar através dessa pesquisa feita pela Hi-mídia e M.Sense, o
comportamento dos usuários a importância que tem os dispositivos móveis na vida das
pessoas. O acesso à internet móvel é significativo e a tendência é aumentar ainda mais, pelos
fatores já citados acima.
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2.2 COMO ELES INFLUENCIAM O MERCADO
O par infalível, a internet e os smartphones, transformou a era das tecnologias
móveis, pois ofereceu praticidade, facilidade e acesso a qualquer conteúdo de forma ainda
mais instantânea. Como resultado, observa-se que a união dessas tecnologias proporcionou
muita mobilidade, a qual é um grande artifício para o futuro do desenvolvimento
tecnológico. Atualmente, há nas lojas virtuais aplicativos para quase tudo. Dividindo em
categorias, é possível classificá-los como aplicativos de serviço (usados para chamar um
táxi, por exemplo), medidores de vida (aplicativos para lembrar-se de beber água, para
manter a dieta), de produtividade (ajuda a responder e-mails, organizar a agenda, organizar
as finanças pessoais).
Em 2011, o número de aplicativos para smartphones disponíveis no mercado chegava
à notável marca de 1 milhão. Hoje, alguns anos depois, o número quase dobrou: em todo o
mundo são 1,8 milhão de apps. Uma pesquisa feita pela Bitkom, a associação das empresas
alemãs de tecnologia da informação, mostrou que 38% dos usuários de smartphones estão
dispostos a pagar pelos apps. Quase metade dos entrevistados (45%) quer usar apenas
aplicativos gratuitos. A pesquisa também mostrou que um em cada seis usuários não baixou
nenhum app para o seu pequeno computador de bolso.
"Os aplicativos são uma das principais razões para o boom dos smartphones", diz
Tobias Arns, responsável pela área de redes sociais e smartphones da Bitkom. A função
deles é tornar a vida dos usuários mais fácil e agradável. "Muitos dos aplicativos pagos
custam apenas alguns euros e podem acrescentar recursos muito úteis aos celulares",
argumenta Arns. Apps podem indicar um bom restaurante, informar o horário de trens ou
substituir um babyphone. "Assim, muitos desses apps podem substituir equipamentos caros."
Em média, os usuários (da Europa) de smartphones gastam 21 euros por ano em apps.
Por apenas um programa, eles pagam no máximo entre 7 e 8 euros. Para jogos, a média de
quanto o público – majoritariamente jovem – está disposto a pagar é de 2 euros. No entanto,
mais de 75% dos aplicativos são gratuitos. Entre alguns usuários, os apps são mais populares
até que os sites de internet: 22% preferem baixar e carregar um aplicativo a abrir um site,
concluiu uma pesquisa do centro de competência em comércio eletrônico MECK, que
oferece consultoria a empresas de e-commerce do sul da Alemanha.
A maioria dos usuários de apps (44%) tem entre 14 e 29 anos. Quanto mais velho o
usuário, menos ele usa esse tipo de programa aplicativo. No grupo entre 30 e 49 anos, apenas
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28% estão familiarizados com eles e, na faixa etária dos 50 aos 64 anos, o percentual cai
para 10%. A Associação Federal da Economia Digital (BVDW, que defende os interesses
das empresas de e-commerce da Alemanha) também analisou o comportamento dos usuários
de smartphones. A conclusão foi que 49% das pessoas com mais 14 anos usam seus
smartphones, incluindo os aplicativos, o tempo todo, e 60% dos usuários de redes sociais
estão sempre online.
Mas, se muitos dos aplicativos são gratuitos ou custam pouco, como lucram os
responsáveis pelo desenvolvimento dos apps? Muitas vezes, algumas funções adicionais só
estão disponíveis mediante pagamento. Além disso, eles ganham com a publicidade.
Em média, um aplicativo pago é instalado 9.300 vezes, o que corresponde a um faturamento
de 12 mil dólares. Os fabricantes de smartphones ficam com 30% desse valor. Assim, quem
desenvolve o aplicativo ganha cerca de 8,5 mil dólares, em média.
Em 2011, o volume de negócios alcançado em todo o mundo foi de 4,2 bilhões de
euros. E os valores continuam a crescer. De acordo com o portal de estatística Statista.com,
o faturamento mundial com apps alcançou 29,5 bilhões de dólares em 2013.
O mercado de apps já se tornou um setor da economia, impulsionando
também o mercado de smartphones. Os apps podem tornar a vida mais fácil em muitas
situações. Mas há também desvantagens. Nem todo aplicativo pode ser usado em qualquer
smartphone. Alguns programas não estão disponíveis para todos os tipos de telefone e
sistema operacional. Além disso, muitas vezes o usuário não paga apenas com dinheiro, mas
também com a segurança de seus dados.

2.3 COMO PODEM SER FAVORÁVEIS AO MERCADO ATUAL
Está certo dizer que os aplicativos mais baixados no mundo são crias de grandes
empreendimentos na web (Google, Facebook e Twitter) e que a maioria vem do inglês, pelo
menos em suas primeiras versões. Mas nem só de aplicativos estrangeiros se abastecem as
lojas como Android Market e App Store, pertencentes a Google e Apple, respectivamente.
Os brasileiros também estão nessa área.
Apesar de incipiente, a indústria de aplicativos no país esta se desenvolvendo tanto
no segmento corporativo quanto no destinado ao usuário final. Não há números oficiais do
faturamento desse mercado, mas o potencial para o crescimento esta visível nos 227 milhões

20

de celulares nas mãos de 190 milhões de brasileiros, segundo a Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel).
O mercado considera como smartphones entre 12% e 15% desse total. Se a fatia
crescer como esperado nos próximos anos haverá demanda mais forte por aplicativos no
país, assim como nos Estados Unidos. Ao usar a internet em seus smartphones, os
americanos já gastam 67% de seu tempo em aplicativos e 33% no navegador, segundo
pesquisa da Nielsen.
O consumo brasileiro dá pistas de que caminha para rumo semelhante. As vendas de
smartphones cresceram 165% no primeiro trimestre ante o mesmo período de 2010. Uma
pesquisa da MEF revela que 25% dos donos de smartphones e feature phones (aparelho
direcionado mais para o uso de rede social e e-mail) compraram algum item dentro de um
aplicativo; e 20% compraram um aplicativo em lojas como Android Market e App Store.
Eles não buscam, necessariamente, preço baixo: enquanto 17% estão dispostos a gastar entre
R$1 e R$10, 20% podem desembolsar mais de R$200. Mas 26% ainda declararam não estar
preparados para comprar nenhum tipo de item virtual.

As lojas onlines:
A App Store, da Apple, possui 100 milhões de aplicativos e já contabilizou mais de
dois bilhões de downloads. Segundo a empresa AdMod, a loja gera US$ 200 milhões por
mês.
No App World, da RIM, fabricante do BlackBerry, existem mais de 20 mil
aplicativos disponíveis para os aparelhos da marca.
A Microsoft possui mais de 20 mil aplicativos para seu sistema operacional
espalhados por vários sites. Na sua loja, a Windows Marketplace Mobile, estão 600 deles.
A Ovi Store, da Nokia, estreou neste ano e já atingiu a marca de quase um milhão
de downloads por dia. Até 2010, a empresa espera atingir 300 milhões de usuários ativos,
gerando receita de US$ 2 bilhões.
A Ericsson criou uma solução, a Application Store, que pode ser utilizada por
qualquer operadora para criar sua própria loja online.
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A LG Electronics acaba de colocar no ar a versão brasileira da sua loja de
aplicativos para smartphones - a LG Application Store.
Um estudo da consultoria americana Appolicious revela que apenas 10% dos títulos
lançados na Apple Store alcançam mais de 100 mil acessos. A maioria, 79% dos programas,
tem menos de 10 mil. Metade dos aplicativos disponíveis custa US$ 0,99 para o consumidor.
Só que o criador do software fica com apenas 60% desse valor, após descontar a parte da
loja e impostos. Portanto, um aplicativo com 10 mil downloads a US$ 0,99 rende para o
empreendedor cerca de US$ 6 mil, um retorno bem distante da idealização milionária. E,
pior ainda, como pela pesquisa da Appolicious, o custo médio de desenvolvimento de um
aplicativo é de US$ 6.500, haveria prejuízo no caso.
Para ter sucesso nesse mercado, é preciso desenhar uma estratégia alternativa. O
modelo de venda direta aos usuários, além de ser pouco rentável para a maioria, começa a
mostrar sinais de saturação com a crescente concorrência. Hoje, um aplicativo precisa
permanecer várias semanas entre o “top 10” para ser um best-seller e, quando faz sucesso,
logo ganha cópias.
Apenas 2% dos desenvolvedores de aplicativos ganham mais de 100 mil dólares (220
mil reais) por mês, enquanto metade desses profissionais, que criam apps para Android e
iOS, ganham menos de 500 dólares (1.100 reais) mensalmente. É o que indica uma pesquisa
realizada pela consultoria Developer Economics.
Os desenvolvedores que mais conseguiram lucro publicaram ao menos 11
aplicativos, e a grande maioria deles são jogos. Contudo, apesar dos games estarem entre os
mais lucrativos, 57% deles rendem menos de 500 dólares por mês. A pesquisa da Developer
Economics indica ainda que os tipos mais rentáveis de aplicativos são os voltados para
empresas. Essas iniciativas têm duas vezes mais chances de renderem mais de 5 mil dólares
ao mês e têm probabilidade três vezes maior de ultrapassar a marca de lucro de 25 mil dólares
mensais.
Os dados da Developer Economics reforçam a pesquisa divulgada neste mês pela
empresa de análises móveis Adjust, que indicava que 80% dos aplicativos da App Store são
"zumbis". Isso significa que eles não estão estagnados e praticamente não são baixados por
nenhum usuário de smartphone.
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No Brasil há, sim, várias empresas faturando milhões com essa “onda” móvel.
Nenhuma depende apenas de aplicativos vendidos diretamente ao usuário final. “O segmento
mais promissor é o de customização de aplicativos para empresas”, afirma Luiz Santucci
Filho, 57 anos, presidente da associação Mobile Marketing na América Latina (MMALatam).
O mercado nacional de soluções móveis corporativas dobra de tamanho a cada ano.
“As lojas on-line funcionam mais como vitrine. O dinheiro está mesmo nos projetos
patrocinados”, afirma Ricardo Longo, 33 anos, presidente da Fingertips, que tem em seu
portfólio clientes como Itaú, Bradesco Seguros, CVC e o grupo Ticket. Para a Fingertips,
games como um jogo da velha para iPhone foram o cartão de visita para conquistar contas
de grandes empresas.
Uma curiosidade a ser dita em relação a esse assunto é que atualmente, qualquer
pessoa que queira instalar um novo software em seu smartphone pode contar com uma
quantidade imensa de opções nas lojas de aplicativos - independente de qual seja o sistema
operacional utilizado. E, se isso já é uma realidade agora, você deve imaginar que com o
passar dos anos a situação deve ser ampliada.
Pensando nisso, a empresa de análise de mercado Gartner fez um estudo bem
interessante. Eles fizeram um levantamento e chegaram à conclusão de que até 2018, menos
de 0,01% dos aplicativos disponíveis deve ser rentável para os desenvolvedores. Ou seja, a
cada 10 mil apps disponíveis, vai haver chance para que apenas um deles consiga sucesso
comercial e financeiro para os responsáveis. E o motivo para isso é justamente o amplo
número de programas disponíveis no mercado.
O instituto ainda prevê que, em 2017, 94,5% dos aplicativos devem ser gratuitos ou
freemium, o que sugere que os anúncios internos aos softwares devem ser o grande foco das
desenvolvedoras. Mesmo assim, a Gartner afirma que são muito pequenas as chances de um
aplicativo fazer com que desenvolvedores independentes fiquem ricos, uma vez que a
visibilidade deles continua complicada por conta do vasto volume de opções.

2.3.1 Os Milionários dos Aplicativos
Munidos de criatividade e espírito empreendedor, jovens brasileiros têm enriquecido
na incipiente indústria de programas para smartphones e tablets. A ideia é tão simples que
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parece tola. Em uma tela de iPhone, formigas de variados tamanhos cruzam o celular
freneticamente e tudo o que o jogador precisa fazer é esmagar os insetos com a ponta do
dedo. O aplicativo Ant Smasher foi baixado por 30 milhões de pessoas de diversos países –
e fez de seu criador um milionário. Desenvolvido há menos de dois anos pelo paulista
Guilherme Schvartsman, o passatempo não custa um centavo sequer para ser baixado pelos
usuários. O lucro vem da publicidade estampada na tela do jogo. Sozinho, o Ant Smasher
rende US$ 3 milhões por ano, mas isso é pouco perto do que pode vir adiante.
Dono da Best Cool & Fun Games, empresa que tem no portfólio uma centena de
aplicativos, Schvartsman recusou no ano passado uma oferta feita por uma gigante
internacional interessada em comprar sua companhia. O valor da proposta: US$ 50 milhões.
“Não aceitei porque o potencial de crescimento da Best Cool é muito grande”, diz o
empresário. Aos 24 anos, Schvartsman é o retrato preciso da nova geração de
empreendedores ligados à tecnologia mobile que faz dinheiro a uma velocidade
impressionante. Em abril de 2010, deixou o estágio em um banco e desembolsou R$ 5 mil
para abrir a Best Cool. Hoje, é impossível dimensionar o real valor de seu negócio, mas os
US$ 50 milhões que ele não quis dão uma pista da fortuna que está em jogo.
Para criar a Best Cool, Schvartsman se inspirou na história dos irmãos croatas Igor e
Marko Pusenjak, inventores do Doodle Jump, aplicativo em que se deve levar a criatura
pulante Doodle até uma plataforma, mas sem deixá-la cair. Em um ano, foram vendidos 3,5
milhões de cópias do jogo na App Store (loja virtual da Apple), o que fez dos croatas os
primeiros milionários dessa indústria. Também ficou famoso o caso do americano Adam
Cahan, desenvolvedor do aplicativo IntoNow, uma espécie de rede social que compartilha,
em tempo real, os programas de tevê vistos pelos usuários.

Cahan

vendeu

seu

negócio ao Yahoo por US$ 30 milhões – e isso apenas três meses após a sua criação, o que
dá algo como US$ 33 mil por dia trabalhado. Engenheiro de produção formado pela Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo, Schvartsman adotou na Best Cool o estilo
consagrado por empresas como Google e Facebook, que viraram o mundo corporativo do
avesso. Seu escritório, em um prédio no centro de São Paulo, é simples e despojado. Os 20
funcionários fogem dos padrões adotados nas empresas convencionais. A começar pelo
dono, que nem sequer tem secretária e costuma dar expediente de bermuda, camiseta e
chinelo de dedo. Para estimular sua equipe, Schvartsman criou um programa de remuneração
participativa. “Em cada projeto trabalham de 3 a 4 pessoas e elas recebem de acordo com o
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retorno financeiro do aplicativo”, diz. Ou seja: se um “app” faz sucesso, todo mundo ganha
e não apenas o dono da empresa.

Figura 5 – O aplicativos mais caros para Iphone e Ipad (US$)
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CAPÍTULO 3: OS APLICATIVOS E A SOCIEDADE
3.1 COMO PODEM SER FAVORÁVEIS À SOCIEDADE
A informática, em um contexto geral, já é muito utilizada na atualidade, seja em
escolas, escritórios, fábricas, e nas casas, principalmente. Há seis anos, a Apple lançou a sua
loja digital de aplicativos móveis, a App Store, e mudou a forma como usuários se
relacionam com os seus celulares e a importância desses aparelhos na sua vida. Desde então,
os apps se popularizaram para além dos iPhones e se tornaram uma revolução tecnológica e,
sobretudo, cultural para milhões de pessoas. É justamente esse lado humano da história que
o cinegrafista Jake Schumacher e o designer e desenvolvedor Jedidiah Hurt desejam contar
no documentário “’App - The human story“, previsto para 2015.
Para Jedidiah, a importância do tema escolhido e do projeto está em retratar um
fenômeno moderno enquanto ele ainda está ocorrendo. “Há raros momentos na História em
que o mundo muda fundamentalmente. Os aplicativos se tornaram um fenômeno cultural,
afetando a vida de bilhões de pessoas. Percebemos que passamos por um momento especial
e queremos captar essa história enquanto ela está se desdobrando”, afirma.
Basta observar alguns números da indústria digital para se ter uma ideia do fenômeno
dos apps. Em sua última conferência para desenvolvedores, realizada em junho, Tim Cook,
CEO da Apple, revelou que sua loja digital tem atualmente 1,2 milhão de aplicativos
diferentes e já registrou mais de 75 bilhões de downloads. Já a Google Play, a versão da
gigante de buscas, conta com mais de 1,3 milhão de aplicativos, baixados mais de 50 bilhões
de vezes até julho de 2013.
Um levantamento divulgado em julho pela consultoria Nielsen mostra que, enquanto
no quarto trimestre de 2011, os americanos entre 18 e 55 anos gastavam uma média de 18
horas e 18 minutos por mês com o uso de apps, em 2013 já eram 30 horas e 15 minutos.
“O impacto dos aplicativos em nossa sociedade tem sido exponencial e variado,
acompanhando a evolução tecnológica dos dispositivos móveis. E uma das suas principais
consequências tem sido a democratização da informática, permitindo que até pessoas sem
formação tecnológica possam desenvolver aplicações úteis ao dia a dia” diz Carlos Lucena,
professor do Departamento de Informática do Centro Técnico Científico da PUC-Rio.
O fenômeno também tem sido observado por Jean Melo, sócio da IDS Tecnologia,
empresa que oferece treinamentos para desenvolvedores da plataforma da Apple no Brasil.
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“O mercado dos aplicativos tem crescido muito entre as empresas, mas, principalmente,
entre as pessoas físicas. O que observo, por exemplo, é que as pessoas querem facilitar
atividades rotineiras e recorrem aos apps. É o que temos observado, por exemplo, com a
dinâmica dos aplicativos de táxi que estão invadindo o mercado” afirma Melo, “E essa é
uma revolução que tende a se expandir cada vez mais.”.

3.1.1 “App – The Human Story”
Apesar de terem iniciado a produção de “App - The Human Story” com um foco nos
aplicativos voltados para o ecossistema da Apple, Schumacher e Hurt pretendem aumentar
a abrangência do projeto, abordando também os do Android.
Antes, baixar e instalar programas eram coisas de “nerds”. Gente que sabia onde
encontrar, como instalar e para que serviam cada um dos softwares. Desde 2008, as coisas
funcionam de um jeito diferente. A maioria das pessoas se sente confortável em instalar um
botãozinho novo no seu smartphone, que executa alguma da tarefa ou ajuda a conectar com
os amigos. Essa revolução causada pelos aplicativos é o tema principal do
documentário “App: The Human Story”
O filme contará com entrevistas com desenvolvedores, usuários comuns e figuras
proeminentes da indústria da tecnologia, todos comentando e demonstrando as
transformações sociais e econômicas provocadas por essa revolução.
“Graças às aplicações digitais, temos avançado na compreensão de nós mesmos, do
mundo e daquilo que está além” afirma Hurt. “Apesar de os apps parecerem triviais, os
detalhes dos nossos softwares dizem muito sobre quem somos. Essas aplicações mudaram a
forma como diversas pessoas vivem as suas vidas e, sem dúvida, continuarão a moldar o
nosso futuro”.

3.2 COMO OS APLICATIVOS INFLUENCIAM AS PESSOAS
Uma pesquisa realizada pela Forrester Consulting e a Unisys mostrou o quanto os
recursos mobile influenciam na vida profissional das pessoas. Os pesquisadores descobriram
que os dispositivos móveis estão tornando os trabalhadores mais produtivos. Esta força de
trabalho “super” conectada tem a capacidade de canalizar os dados e aplicativos que os
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smartphones oferecem para deixar as empresas mais fortes do que nunca. Isso é uma boa
notícia, já que a presença de smartphones e tablets nos escritórios é cada vez mais forte.
O estudo, feito com base na resposta de 590 empresas dos Estados Unidos, trata esse
perfil de profissional como um “super herói” moderno, o 'MobileMan'. Com a ajuda dos
recursos dos dispositivos móveis eles se tornam até 35% mais propensos a colaborar com os
colegas do que aqueles que não são tão chegados nesse tipo de tecnologia. Assim, 83% dos
trabalhadores conectados estão mais propensos a trabalhar durante uma viagem ou em home
office. Eles também costumam utilizar aplicativos para se comunicar com os clientes, seja
para realizar conferências pela web (30%), conversar por meio de mensagens
instantâneas (39%), redes sociais (62%) ou sites de compartilhamento de vídeos (66%).
Os trabalhadores que usufruem dessa tecnologia a seu favor costumam utilizar três
ou mais dispositivos pessoais, juntamente com uma variedade de aplicativos, para finalizar
seu trabalho. Além disso, eles estão duas vezes mais propensos a gastar seu próprio dinheiro
para comprar esse tipo de tecnologia para ajudá-los no trabalho. Do total, 67% dos
“MobileMen” se tornam mais produtivos quando dispõem de tecnologia móvel para
trabalhar, enquanto 33% deles acreditam que é possível atender melhor um cliente utilizando
esses recursos. Eles também tendem a ser mais inovadores.
Mas toda vantagem vem seguida de uma desvantagem. No caso dos
“MobileMen”, eles são duas vezes mais propensos a baixar aplicativos não autorizados
do que os trabalhadores comuns, sendo que 82% dos trabalhadores móveis relatam ter feito
isso, assim como 75% das empresas dizem que tal comportamento é proibido ou podem até
mesmo ser motivo para demissão.
Podemos citar alguns exemplos de aplicativos que facilitam a vida das pessoas no
dia a dia e, influenciam cada vez mais na escolhas de cada um. O Dropbox é conhecido por
armazenar e sincronizar arquivos entre usuários; já o aplicativo da rede social Yammer,
muito utilizado nas empresas, auxilia na produtividade e contribui na colaboração do
indivíduo com a sua equipe.
Assim como o Yammer, outro aplicativo corporativo muito utilizado é o Pipedrive,
que gerencia o fluxo de negócios das empresas.
É fato que as redes sociais estão presentes no dia a dia da sociedade. Mas, a
pergunta é: até onde elas podem influenciar a sociedade? Afinal, as redes sociais e até
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mesmo qualquer outro tipo, são simples aplicativos que permitem a troca de ideias e
fotos, bate papo, onde se procura por amigos e colegas e, se promove encontros,
incentivando relacionamentos. Elas permitem uma nova maneira de participação da
sociedade,

com

interessantes

aplicativos

que

dão

suporte

e

facilitam

os

relacionamentos, com intensa e diversificada participação de todos, de olhos nas
mudanças no mundo, mas em um mínimo espaço de tempo, tudo muito rápido, e
dinâmico.
Já é do conhecimento de todos que é de grande força o impacto dessas redes e
dos demais aplicativos no mundo atual, sabe-se que estes vieram para ficar e que
influenciam a sociedade em diversos aspectos.
A nova geração que está aí já começa a vida teclando e vivenciando um mundo
rápido, instantâneo, com troca de informações a cada instante, convivendo com um
enorme volume de informações. Eles sabem o quanto as redes sociais são importantes
no seu dia-a-dia. Apresentam de tudo, da troca de informações e opiniões aos encontros
de ex-alunos, disponibilização de fotos, dicas de todo o tipo e até mesmo propostas de
namoro e de emprego.

Figura 6
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Alguns importantes acontecimentos mundiais tiveram uma intensa participação
das redes sociais e parte da solução dos problemas foi derivada das atuações nelas. Um
exemplo a isso é o caso da tragédia na região serrana do Rio de Janeiro. Aos poucos,
foram surgindo comunidades e grupos no Orkut e no Facebook e perfis no Twitter. A
sociedade mostrou-se madura, solidária e participativa, conseguindo junto aos órgãos
públicos grandes conquistas para as comunidades sofridas, agilizaram -se os processos
de doações de remédios a coletas de sangue, divulgaram a situação de varias áreas
através de fotos e dicas de acesso, dados de meteorologia e mapas.
Muito do sucesso dessas ações deve-se, sem dúvida, à participação de inúmeras
pessoas nas redes sociais, apenas pelo puro sentimento de ajuda ao próximo, um
verdadeiro trabalho altruísta. As redes mostraram a sua importância, deixando de lado
tempo e espaço, influenciando o destino de dezenas de pessoas, através da rápida
disponibilização de informações relevantes, de forma que muitos puderam usufruir
deste ambiente e agir junto aos necessitados.
Um desastre como esse desencadeou uma gigantesca mobilização, que
ultrapassou as fronteiras do país, e as redes sociais mostraram que têm um valor
inestimável, marcaram um importante ponto, principalmente quando somado à força
humana envolvida em ações dessa natureza.

3.3 COMO AS PESSOAS INFLUENCIAM OS APLICATIVOS
Durante a vida, as pessoas têm opiniões e comportamentos diferentes conforme seus
estágios de vivência. Vivemos ciclos diferentes ao longo da vida e cada período há uma
necessidade de consumo. Entender em qual estágio seus consumidores estão, qual a idade
que possuem, se são solteiros ou casados, se moram sozinhos ou com a família e outros
fatores da vida pessoal dos clientes são grandes influenciadores (ou até determinadores) do
consumo de certos produtos. Quando o gestor de e-commerce traça as estratégias e ações de
marketing, precisa levar em consideração que as pessoas, mesmo que pertençam ao mesmo
ambiente cultural e classe social, podem reagir de forma de forma diferente por questões
pessoais.
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O que ocorre com o mercado de aplicativos não é diferente. O comportamento
pessoal dos consumidores influencia na criação, e também nas compras dentro e fora dos
aplicativos.
Além dos fatores pessoais que os consumidores expressam, existem muitas variáveis
culturais e subculturas. Religião, gosto musical, alimentação e tantas outras coisas formam
a cultura de uma sociedade ou comunidade. Dependendo do que seu mercado vende e até
mesmo a região geográfica que mais possui clientes algumas transformações culturais
podem interferir para mais ou menos vendas. É importante conhecer seu público-alvo e,
como ele está sempre em transformação, o profissional de marketing digital ou o gestor do
player que entender as várias culturas da sociedade saberá como divulgar e converter seus
produtos ou serviços.
O ambiente e as comunidades que vivemos influenciam em diversos
comportamentos, atingindo também os fatores que determinam a decisão de compra. É
preciso avaliar o seu público-alvo, descobrir seus gostos e valores, pois os grupos com que
se relacionam interferem no seu comportamento. Grupos de amigos, família, meio
profissional e muitos outros são referência para pessoas e pode até representar status. Dessa
forma, as pessoas agem de acordo com o grupo para manterem-se parte do mesmo e
comprarão produtos que expressam seus papéis e imagem na sociedade. A receita do seu ecommerce depende das compras dos consumidores e esta ação, por sua vez, depende das
necessidades e expectativas de infinitas referências que os motivaram.
Segundo o livro Comportamento do consumidor: construindo a estratégia de
marketing (Hawkins; Mothersbaugh; Best, 2007), “o campo do comportamento do
consumidor envolve o estudo de indivíduos, grupos ou organizações e o processo que eles
usam para selecionar, obter, usar e dispor de produtos, serviços, experiências ou ideias para
satisfazer necessidades e o impacto que estes processos têm sobre o consumidor e a
sociedade.”. É por isso que, muitas vezes, os consumidores se apresentam com
comportamentos tão diferentes uns dos outros, no decorrer do tempo e em certas situações.
A relação social que o individuo estabelece com a família, amigos, conhecidos, exerce,
também, uma grande influência no seu comportamento.
Além disso, a cada período de vida de uma pessoa, os fatores de influência impactam
de forma diferente e em cada situação que o mercado vivencia esses fatores também exercem
estímulos diferentes. É a partir desse conceito que se pode entender as diferentes influências
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que os indivíduos fazem, todos os dias, sobre o mercado, que no caso é o mercado de
aplicativos.
Conceitualmente, o processo de decisão começa por identificação da necessidade
(“esse aplicativo é útil para mim?”; “ele será um utensilio favorável no meu dia a dia”; etc),
busca de informações (“caso adquira esse app, como ele funciona?”; “a marca é confiável”;
“terei que pagar para adquiri-lo?”), avaliação de alternativas (“existem outros tipos de app
que realizam a mesma função?”; “outras marcas são mais viáveis?”) e, finalmente, a decisão
de compra. Ainda desse processo, encontramos o comportamento pós – compra, onde o
consumidor e a empresa avaliam o valor da relação comercial.
A partir das pesquisas de mercado que as empresas devem realizar periodicamente,
é possível obter uma visão bastante completa do mercado em que ela atua, além de possíveis
informações internas da organização e, principalmente, da sua relação com seus
consumidores e colaboradores (ou fornecedores).
O mercado dos aplicativos também faz parte desse universo mercadológico. Sua
relação com o consumidor é de extrema importância. É a partir de pesquisas contínua e
monitoramento dos pontos de contato com o mercado que se obtém as informações
necessárias para a empresa, como por exemplo: saber qual aplicativo foi o melhor aceito
pelo mercado, ou qual obteve melhor rentabilidade, e até mesmo identificar, através do
contato direto com os clientes, os possíveis sinais de conflito e insatisfação.
Algumas empresas ainda se sentem inseguras de migrarem para o mundo dos
aplicativos. Algumas porque tiveram uma experiência anterior ruim ou que não foi bemsucedida, ou porque ouviram dizer que alguma empresa acabou com um prejuízo alto. Casos
assim realmente acontecem e, muito mais pelo desconhecimento de como utilizar
adequadamente a ferramenta (no caso os aplicativos em aparelhos móveis) do que pelo
desinteresse do consumidor.
Entre as vantagens apresentadas pelas empresas que utilizam esse formato está na
facilidade de acesso a informações, na conveniência de poder efetuar as compras (não só
pela internet – e-commerce – mas fora de casa com aparelhos móveis) e em receber os
produtos em casa. Outro argumento ainda ligado a conveniência e a comodidade é
relacionado ao fato de ser um formato que esta disponível todos os dias e 24 horas.
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Todos esses valores apresentados e adicionados ao processo de comercialização
podem se transformar em resultados financeiros e mercadológicos para a empresa, desde que
a estratégia de marketing utilizada esteja adequada ao público – alvo, ao produto e às demais
ações realizadas pela empresa. A expectativa do consumidor no comércio eletrônico é outro
fator que influencia o mercado. As estratégias associadas ao site devem ser repensadas e
adequadas ao dispositivo. Facilidade e rapidez de acesso, simplicidade na busca de
informações, interação e relacionamento com os usuários são características básicas de uma
estratégia de marketing aplicada ao comércio eletrônico e de aplicativos. Excesso ou falta
de informação podem prejudicar uma venda, assim como a dificuldade de conexão, lentidão
no software ou navegação e, o formato do aplicativo (design). Utilização adequada de cores,
formato das letras e qualidade de imagem, entre outros elementos, formam uma estratégia
de merchandising on-line.
Assim, todas essas características específicas desse ambiente digital, associadas às
demais táticas de marketing, podem gerar a compra ou aquisição do aplicativo. Portanto, os
consumidores são de extrema importância na influencia e criação de um aplicativo.
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CONCLUSÃO
Conforme demonstrado ao longo desse trabalho, foi constatada a evolução da
comunicação móvel bem como o crescente aumento na utilização de dispositivos móveis,
sendo destacados os smartphones. A era dos aplicativos é algo que se iniciou com o
surgimento dos smartphones e tende a expandir cada vez mais com o passar dos anos. Os
aplicativos são uma das principais ferramentas utilizadas pelos indivíduos no dia a dia, são
destinados a facilitar o desempenho de atividades do usuário, para diversas finalidades,
assim como para puro divertimento.
Além disso, os aplicativos apresentam qualquer tipo de programa que adiciona novas
funções ao celular, eles podem ser comprados e baixados das lojas virtuais vinculadas ao
sistema operacional do aparelho. São de extrema importância tanto na vida pessoal das
pessoas, como na profissional, já que facilitam o dia a dia de uma empresa.
À medida que cresce o mercado de telefonia celular, aumenta também a diversidade
de aplicativos que são desenvolvidos para esses aparelhos. Empresas de desenvolvimento
criam cada vez mais softwares que trocam dados na rede e se comunicam com servidores.
As indústrias de aplicativos, não só no país, como no mundo todo, estão se desenvolvendo
tanto no segmento corporativo quanto no destinado ao usuário final.
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INTRODUÇÃO
O mundo que conhecemos está sob constante mudança desde que o começo dos
tempos, mudanças que são caracterizadas pelo fim de eras, de épocas, de fases que passamos.
Tudo está em constante mudança, desde o micro até o macro. O corpo humano muda milhões
de detalhes durante as fases de nossa vida, gerando um ciclo, assim como a água, que sempre
está em constante renovação, e assim como todos os elementos e substâncias que
conhecemos. Quando pensa-se que chegamos ao final da eterna pista de corrida,
descobrimos que o fim da linha está muito além, no horizonte sempre à nossa frente, ou seja,
sempre há algo novo a mudar, a evoluir.
A Terra, o Universo, e tudo o que nele está contido, está mudando. Foram diversas
eras geológicas transformadas após eventos naturais, fases históricas que são deixadas para
trás, como páginas de um livro, devido a ações do ser humano como, guerra, revoluções ou
descobertas científicas, e invenções que acabam esquecidas pois foram substituídas por
melhores.
Durante essa eterna evolução descobrimos tecnologias cada vez mais eficazes, que
nos levaram ao que alguns chamam de “Revolução Tecnológica” ou de “Terceira Revolução
Industrial”. Não sabemos se esta nomenclatura está correta, sabemos apenas que a tecnologia
acelerou nosso processo de evolução pois sempre há um novo produto, software, aplicativo
ou site melhor que algo que está sendo usado, e que logo ficará para trás na linha do tempo
e virará peça de museu ou deixará de existir e restará apenas em nossa memória. A internet
aumentou drasticamente a globalização, pois conectou o mundo através da tela de um
aparelho, que a algum tempo atrás era apenas o computador e hoje existem inúmeros outros
produtos utilizados para o mesmo fim como: tablets, notebooks, smartphones, relógios e até
a televisão, o eletrônico presente em quase todas as casas do mundo hoje ganhou acesso à
internet, uma lista enorme de aplicativos disponíveis em lojas digitais e mudou drasticamente
o meio de entretenimento favorito da família. O ato de reunir-se em frente à televisão para
assistir a um determinado programa mudou, evoluiu.
O streaming, tecnologia usada para transmissão de vídeos caseiros, programas de
TV, shows, clipes de música, e quaisquer outros arquivos de multimídia comprados por
pacote, através da distribuição de dados em uma rede, hoje, é uma das formas de
entretenimento mais usadas no mundo, com cada vez mais empresas na área como a gigante
Netflix e outros como, Hulu, Deezer, entre outros. Essa tecnologia está abalando algumas
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empresas do ramo televisivo, levando-as a adaptarem-se para não perderem mercado e sim
ganhar mais uma fatia do mesmo.
Este trabalho irá apresentar esta nova tecnologia, seu funcionamento, e estudar as
hipóteses: “A tecnologia de streaming irá substituir futuramente a televisão que conhecemos
hoje” ou “O streaming e a produção televisiva irão cada vez mais depender mutuamente um
do outro e irão crescer concomitantemente”, e tem como objetivo proporcionar um panorama
de um futuro próximo na área de entretenimento favorita da maioria das pessoas.
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CAPÍTULO 1: A EVOLUÇÃO DO ENTRETENIMENTO
Tecnologia, do grego τεχνη — "técnica, arte, ofício" e λογια — "estudo", segundo o
dicionário Michaelis, significa, “tratado das artes em geral”, “conjunto dos processos
especiais relativos a uma determinada arte ou indústria”, ou ainda, “aplicação dos
conhecimentos científicos à produção em geral”, ou seja, englobar o conhecimento
técnico e científico, aplicando-o, com o uso de ferramentas, processos e materiais,
criados e/ou usados a partir deste conhecimento, transformando-o. Esse termo, muito
utilizado nos dias hodiernos, sempre existiu, desde a Pré-História, pois naquela época já
existiam técnicas, e foram os aprimoramentos delas que levou à evolução para o que
existe hoje. Uma técnica para lascar pedras de uma maneira mais eficaz, gerando lanças
mais potentes, foi uma tecnologia, pois houve a utilização de conhecimento para criarse uma técnica que transformaria o conhecimento sobre lanças, pedras, caçadas,
aperfeiçoando-os.
O que hoje chamamos de tecnologia, que é toda a gama de produtos como
televisores, computadores, celulares, etc, e todos os processos para a produção dos
mesmos, e o conteúdo nele apresentado, transformou, de uma forma muito drástica, tudo
longo do tempo, e continuam sempre mudando, inclusive os meios de entretenimento,
que tornam-se cada vez mais populares, com números de audiência estelares, atingindo
milhões de pessoas por minuto.
Audiência é o que diferencia entretenimento de qualquer outra atividade privada
de recreação e lazer, isto porque entretenimento, segundo o site Wikipédia, é qualquer
ação, evento ou atividade, com a finalidade de entreter e suscitar o interesse de uma
audiência.
Formas de entretenimento sempre existiram, desde os primórdios da humanidade
na Pré-História, com as rodas para narração de história, até séries e filmes via streaming
do século XXI, passando pelas olimpíadas e apresentações das tragédias e comédias na
Grécia Antiga, pelo circos e duelos de gladiadores na Roma Antiga, e até pelos
sanguinários enforcamentos, apedrejamentos e decapitações da Idade Média, todas são
consideradas formas de entretenimento porque, por mais absurdo que seja visualizar isso
na nossa era, essas formas mais simples ou mais sanguinolentas de diversão, atraiam
multidões em suas respectivas épocas, arrancando vibrações e aplausos da audiência ali
presente.

6

A Idade Contemporânea, iniciada após a Revolução Francesa em 1789, trouxe
pensamentos, ideias e filosofias, que transformaram drasticamente o mundo do
entretenimento. Uma cultura com eventos menos sanguinários, gerando até aversão aos
mesmo em grande parte do mundo, veio à tona, e a expansão marítima do século XV
trouxe consigo o início da globalização, processo que praticamente “misturou” o mundo,
mesclando as culturas e com isso, os meios de entretenimento de determinado povo
europeu, por exemplo, passou para suas colônias, que após os processos de
independência, aderiram os mesmos à própria miscelânea cultural, como por exemplo o
carnaval trazido da Europa para o Brasil pelos portugueses colonizadores, e pela família
real em 1808, tornam-se um símbolo do país para o mundo.
A globalização também trouxe a modernidade das máquinas e aparelhos
eletrônicos, inventados algum tempo após as duas revoluções industriais, no período que
alguns chamam de “Revolução Tecnológica” ou “3ª Revolução Industrial”. Estes
dispositivos trouxeram inúmeros benefícios ao mercado do entretenimento, mas alguns
malefícios vieram atrelados. Como benefícios podemos citar, por exemplo, a grande
oferta, e a facilidade de acesso, a produtos de entretenimento, pois o alto grau de
comunicação, e a velocidade da mesma, aprimorou os meios de divulgação e a
acessibilidade do público à grande gama de possibilidades entretivas em crescimento. Já
como malefícios, temos o fato da obsolescência causada pela sazonalidade, algo vender
ou ser usado somente por estar “na moda” e ser muito comentado, e após esse período,
entrar em descaso. Todo serviço e/ou produto de entretenimento lançado, leva ao desuso
os antigos, que podem ter sido criados a apenas seis meses.
Em meio a todo esse processo, surgiu grandes meios de entretenimento em massa,
entre eles a televisão e o cinema, e as produções de ambas, que ao longo do tempo, apenas
aumentaram suas proporções neste mercado.

1.1 A TELEVISÃO
Tele, do grego, que significa distante, e visone, do latim, visão, compõem a palavra
que dá nome a um dos mais conhecidos e difundidos meios de comunicação da atualidade.
Com o primeiro protótipo criado em 1920 por John L. Bird, e cinco anos mais tarde a
primeira versão com reprodução de imagens satisfatória, finalizada, a televisão, em sua
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origem, foi destinado à elite, mas rapidamente atingiu todas as classes, após a produção em
massa, iniciada em 1945. A primeira transmissão aberta ocorreu na Alemanha na década de
30, e em seguida, na Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, mesmo o televisor não
tendo atingido a produção em escala industrial. No Brasil, a primeira transmissão ocorreu
em 1950, com a inauguração da extinta TV Tupi, de Assis Chateaubriand, percursor deste
meio de entretenimento no Brasil.
A televisão é um sistema eletrônico que converte luz e som em ondas
eletromagnéticas e as reconverte através de um aparelho, o televisor. As câmeras e microfone
captam as informações, que após convertidas, são enviadas aos televisores, nas casas dos
espectadores, pelas emissoras de TV, através de meio eletromagnético ou elétrico, que
podem ser terrestres, via satélite, a cabo, com dois tipos diferentes de sinais, o analógico,
que está entrando em desuso no mundo todo, e o digital. Ao chegar no televisor, as
informações são convertidas instantaneamente em imagem e som, com cada vez mais
resolução e nitidez, de acordo com a evolução dos sistemas e dos aparelhos televisivos.
No início, as imagens não reproduziam cores, ou seja, ao chegar na casa do
espectador, o televisor só reproduzia imagens em preto e branco, situação modificada o ano
de 1954, nos EUA, a rede de televisão mundialmente conhecida, NBC.
Hoje em dia, temos uma vasta lista de opções de televisores, de diversos modelos e
tecnologias como: LED, LCD, plasma, 3D, as antigas, e quase extintas, de tubo, de diversos
modelos e tamanhos, em polegadas. Também temos grande variedade de emissoras de canal
no mundo todo, com diversos tipos de programação, para cada vez mais atender a uma fatia
maior neste mercado do entretenimento dentro de casa.

Figura 1. Charge da evolução do televisor
Fonte: <http: //albutekas.blogspot.com.br/2012/11/dia-mundial-da-televisao-21novembro.html>
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Mais recentemente, surgiu a Smart TV, que recebeu o apelido de “TV conectada”,
pelo fato de serem televisores com sistema capaz de integrar-se à Internet e captar sinais de
banda larga. Estes aparelhos tem um amplo catálogo de jogos, programas e aplicativos, dos
mais diversos tipos e funções. Na lista de aplicativos mais usados nos televisores com acesso
à internet temos: Skype (sistema de comunicação), Facebook e Twitter (redes sociais), e os
populares sistemas de transmissão via streaming, muitos deles, competidores das emissoras
de televisão, por terem como produto, vídeos, ou seja, imagem e som. Entre eles temos:
Netflix, Youtube, Vimeo, Crackle, Coca Cola TV, Red Bull TV, entre outro, todos de vídeo
sob demanda, e alguns como, Spotify e Deezer, que compartilham apenas áudio, ou seja,
reprodutores de música.

Figura 2. Símbolo da Smart TV da marca Samsung
Fonte: <http://www.samsung.com/pt/home>

Estes novos aparelhos estão ganhando cada vez mais espaço no mercado, e
não são aparelhos de alto custo, o que está levando a uma rápida popularização deste novo
meio de transmissão de informações, o streaming.

1.2 O STREAMING
Streaming, palavra da língua inglesa que significa “fluxo de mídia”, é uma tecnologia
recente de distribuição de dados através de pacotes (stream). Esta tecnologia ficou conhecida
por distribuir conteúdo multimídia (imagem e som) via Internet. A popularização deve-se ao
fato de que, os arquivos destes pacotes, não são armazenados nos discos rígidos (HD) dos
que visualizarem seu conteúdo, a não ser em casos que a pessoa realize o download do
conteúdo para o próprio computador.
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A história do streaming é meio babélica, mas grande parte das fontes afirma que a
tecnologia surgiu em 1985 e o primeiro aplicativo a popularizar-se pertencia à Progressive
Networks, hoje conhecida como Real Networks, e tinha o nome de Real Audio, trabalhando
apenas com transmissão de som.

Figura 3. Logomarca da empresa Real Networks, antiga Progressive Networks,
primeira usuária do sistema de streaming.
Fonte: <http://www.wkrb13.com/markets/577593/realnetworkss-hold-ratingreaffirmed-at-zacks-rnwk/>

A qualidade do pacote transmitido destoava e muito do produto original e era mono,
devido à baixa taxa de frequência, da pequena taxa de largura da banda e do processo de
compactação, mas mesmo assim a tecnologia viralizou pois evitava os downloads
extremamente demorados, pois não existia uma internet tão boa quanto hoje.
Após este salto quântico, o próximo objetivo a ser conquistado era realizar a
transmissão de um stream de áudio ao vivo, e este escopo foi alcançado no dia 4 de janeiro
de 1996, com o Live @nd Concert, com shows de artistas conhecidos, como: Joey Ramone
(Ramones), Joan Jett (Blackhearts) e Deborah Harry (Blondie). No Brasil, a primeira
transmissão de um lançamento musical na internet ocorreu em dezembro de 1996, e foi a
música “Pela Internet”, de Gilberto Gil, através do IBM Bamba, programa que surgiu após
esta popularização.
Com toda a modernização da Internet, e a ampliação das suas formas de distribuição,
à cabo, rádio, fibra ótica, enfim, meios que aumentaram a velocidade de transmissão de
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dados, os serviços de streaming chegaram a um advento, em que milhares de opções surgem
sempre, e vão desde softwares para ouvir música, a outros de distribuição de vídeos sob
demanda (on demand), parte que focarei melhor neste trabalho.

1.2.1 Netflix Inc.
Após todo esse processo de evolução tecnológica que o mundo passou, e continua
passando, com toda certeza a imagem também conseguiu ser transmitida por streaming, e
no fim dos anos 90 começaram a surgir softwares que ofereciam vídeos sob demanda, que
não ficavam gravados em seu computador e ainda respeitavam os direitos autorias. Em 1997,
nasceu na Califórnia, mais precisamente em Scotts Valley, a empresa Netflix, hoje, gigante
da área de comunicação via streaming. Fundada em 29 de agosto de 1997, por Reed Hastings
(atual CEO) e Marc Randolph, a empresa hoje responde por 34% do tráfego de banda larga
no horário nobre da televisão americana.

Figura 4. Logomarca da empresa Netflix Inc.
Fonte: <http://www.espalhafactos.com/2015/04/05/o-netflix-vai-estar-acessivel-noteu-comando/>

A Netflix Inc. em seu início era uma locadora de DVDs pelo correio, em que as
pessoas realizavam os pedidos via internet e recebiam seus produtos em casa para ver e
depois enviá-los de volta. Além de toda essa praticidade, o serviço não cobrava multa por
atraso e possuía um sistema de recomendações de acordo com o perfil de cada consumidor.

11

No ano em que o Netflix comemorava dez anos da sua criação, as primeiras experiências de
streaming com vídeos foram realizadas, e concomitantemente neste ano a empresa enviava
seu bilionésimo DVD, demonstrando o tamanho do sucesso e da popularização da mesma.
A empresa em pleno crescimento viu neste avanço tecnológico, o futuro e decidiu aderir a
ele para manter-se no mercado. Então em 2007 mesmo, foi disponibilizado via streaming o
primeiro conteúdo, a série Heroes, da rede televisiva americana NBC, e mesmo o conteúdo
podendo ser visto apenas no computador, o sucesso foi enorme.

Figura 5. Heroes, a primeira programação do Netflix.
Fonte: <http://aovivonatv.com/assistir-a-serie-heroes-online-e-gratis/>

A partir daí a empresa só cresceu e foi adaptando-se cada vez mais às novas
tecnologias, criando aplicativos destinados à consoles de videogames, dando aos usuários
novas opções de aparelhos para visualizar o conteúdo do site, e às Smart TV após seu
surgimento. Em 2010, o Netflix deixou de disponibilizar DVDs para locação e focou-se
apenas na distribuição por streaming.
Sua primeira expansão Internacional foi o Canadá em 2010, seguido por 43 países da
América Latina e Caribe em 2011, Reino Unido e Irlanda em 2012, Países Baixos no ano
seguinte, e em 2015 pretende atender Portugal, Espanha, República Tcheca e Itália, para
chegar ao seu objetivo, que é chegar ao fim de 2016 oferecendo seus serviços a mais de 200
países pelo mundo todo.
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Hoje o Netflix possui mais de 50 milhões de assinantes, distribuídos em mais de 40
países, que assistem mensalmente, mais de um bilhão de horas de filmes, séries,
documentários, shows, entre outros produtos disponibilizados em seu catálogo, e que podem
ser vistos desde o computador, até pelos smartphones, através de pacotes mensais que vão
de R$19,90 a R$29,90.

1.2.2 O YouTube
Uma das grandes revoluções da Internet, o site YouTube, criado em 2005, hoje é
considerado um dos endereços eletrônicos mais visitados da rede e é responsável por 13%
do tráfego de banda larga no horário nobre da televisão americana. Assim como o Netflix,
oferece conteúdo em vídeo por transmissão via streaming, mas diferencia-se por seu
gratuito, já que seus lucros derivam da publicidade. Em 2006, a YouTube LLC. Foi
comprada pela gigante da tecnologia, a Google, que adquiriu o domínio eletrônico por 1,85
bilhão de dólares em ações.

Figura 6. Logomarca da empresa YouTube LLC.
Fonte: <http://www.youtube.com/yt/brand/pt-BR/downloads.html>

Com o slogan “Broadcast Yourself”, que significa “Transmita-se”, o site cativou
milhares de pessoas pelo mundo todo, vendo sua audiência crescer uma taxa de 50%
anualmente, tendo como seus dois maiores mercados, primeiramente os Estados Unidos,
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seguido pelo Brasil. Seu conteúdo é altamente variado e entre seus canais mais visitados
estão os que divulgam tutorias de jogos de videogame e computador, canais de humor e
páginas dde cantores internacionalmente famosos como Rihanna, Katy Perry, Eminem e One
Direction, plataformas em que eles divulgam seus clipes e muitos chegam a ter quase um
bilhão de visualizações.
A popularidade do site deve-se à gratuidade para acessar seu conteúdo e para colocar
também. Qualquer um pode ter um pode ter um canal no YouTube, e isso tem revelados
muitos talentos no mundo todo, popularizando-os através dos milhões de visualizações e
compartilhamentos dos links em redes sociais como Facebook e Twitter. Há também os
virais, vídeos, geralmente com caráter humorístico, que levam todos às gargalhadas.
No Brasil, o canal mais visitado é o do Porta dos Fundos, grupo humorístico que
nasceu na Internet e hoje é um sucesso nacional.

Figura 7. Logomarca do canal Porta dos Fundos, o canal mais visto do YouTube no
Brasil.
Fonte: <http://www.espalhafactos.com/2015/01/13/porta-dos-fundos-estreia-nafox-em-fevereiro/>

E o que vem preocupando as grandes produtoras de conteúdo televisivo é esta grande
popularidade e esse aumento de visualizações durante seu horário nobre, momento em que
mais lucra com publicidade, seu principal meio de subsistência.
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O próximo capítulo abordará a forma de produção e envio das duas formas de
entretenimento caseiro aqui discutidas.
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CAPÍTULO 2: A PRODUÇÃO DO ENTRETENIMENTO
CASEIRO
O entretenimento, independentemente de como seja produzido ou distribuído é
sempre voltado a um determinado público alvo, então antes de alguma produção ser
realizada, sempre se olha o interesse destes telespectadores, o que eles esperam encontrar ao
apertar o botão para ligar seu aparelho, à procura de diversão enquanto descansa no sofá de
sua casa.
Com a popularização da Internet, as pessoas ganharam mais força de expressão, a
crítica é ouvida por cada vez mais pessoas, e a repercussão dos fatos sempre entra em
crescimento exponencialmente, ganhando proporções cada vez maiores. Devido a tudo isso,
a preocupação em atender aos gostos específicos de cada público aumento pois, as formas
de entretenimento aqui abordadas necessitam manter seus níveis de audiência altos.

2.1 A PRODUÇÃO TELEVISIVA
A empresas do ramo televisivo enfrentaram um processo evolutivo muito extenso
para chegar no que conhecemos hoje, e ainda enfrentaram muitas mudanças devido à
tecnologia. Desde as formas de distribuição, até o tipo de programação a ser produzida, os
canais de televisão do Brasil e do mundo estão enfrentando atualizações periódicas para
reterem seus telespectadores, que mesmo não pagando absolutamente nada para assistir sua
programação, é devido à grande quantidade deles que a receita de publicidade, a maior fatia
do lucro desse tipo de empresa, aumenta.
A produção televisiva sempre começa com a apresentação de um roteiro, e após a
aprovação do mesmo, o responsável pelo programa, geralmente criador do roteiro ou ideia
inicial, e os produtores, seus auxiliares, são contratados, para selecionarem o (a) diretor (a),
as atrizes e atores de acordo com cada papel, após testes para definir o elenco, e todo o staff
técnico da série, ou do talk show, etc. Para exemplificar podemos utilizar a série televisiva
Game of Thrones. O canal de televisão por assinatura norte-americano HBO, contratou
David Benioff e D. B. Weiss como os criadores da série, ou seja, os responsáveis. Eles são
auxiliados por Bernadette Caulfield, Frank Doelger e George R. R. Martin, este último,
escritor dos livros que geraram a ideia para a série, como produtores. Foram contratados
diversos diretores para as cinco temporadas produzidas até agora, e eles alternam entre os
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episódios, entre eles estão, Michael Slovis, Mark Mylod, Miguel Spochnik, Jeremy Podeswa
e David Nutter, os diretores da quinta temporada, exibida entre abril e junho de 2015. Entre
o staff técnico contrata-se os roteiristas, pessoas responsáveis para escrever detalhadamente
um episódio baseado nas ideias dos criadores responsáveis. Entre os roteiristas de Game of
Thrones temos, os criadores da série, David Benioff e D. B. Weiss, Jane Espenson e Bryan
Cogman, dois roteiristas contratados, e George R. R. Martin, que por ser o escritor dos livros,
é roteirista do episódio mais importante de cada temporada.

Figura 8. Logomarca da rede de televisão por assinatura norte-americana HBO.
Fonte: < http://www.huffingtonpost.com/2014/10/15/hbo-streaming-service-goweb-2015_n_5989866.html >

Como atores da série foram contratados diversos nomes, entre eles: Peter Dinklage,
Lena Headey, Kit Harington, Emilia Clarke, Nikolaj Coster-Waldau, Michelle Fairley, etc.
Tendo toda esta imensa lista de atores em mãos, contrata-se o restante do staff técnico como,
operadores de câmera, cenografistas, administração, técnicos de imagem e som, continuístas,
e muitas outras profissões. Escolhe o local para as gravações e é feito o episódio piloto, que
após exibição é sempre o medidor mais utilizado de audiência, pois raramente uma série com
um piloto com poucos espectadores é renovada para uma próxima temporada.
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Figura 9. Foto do elenco e parte do staff de Game of Thrones. Da esquerda para a
direita, Michelle Fairley (Catelyn Stark), Maisie Williams (Arya Stark), Sophie Turner
(Sansa Stark), Kit Harington (Jon Snow), Nikolaj Coster-Waldau (Jamie Lannister), Lena
Headey (Cersei Lannister), o anão Peter Dinklage (Tyrion Lannister), David Benioff e D.
B. Weiss, criadores e roteiristas da série, e no meio, sentado no Trono de Ferro, George R.
R. Martin, escritor dos livros em que a série se baseou.
Fonte: <http://veja.abril.com.br/blog/temporadas/versao-televisiva/george-r-rmartin-tera-participacao-em-game-of-thrones/>

Toda essa produção gera uma movimentação de custos muito grande, e isso envolve
patrocinadores, receita de publicidade, e outras fontes de dinheiro como produtos que
carregam a marca do programa, mas dificilmente um programa de baixo custo atrai muita
audiência, então é sempre um impasse, pois o produto que traz mais lucro, é o que tem maior
custo e é mais difícil de produzir.
Dentro da grade de um canal de televisão temos diversos programas, entre eles: séries
e minisséries, talk shows, novelas, programas jornalísticos ou de auditório, reality shows,
etc. Todos eles demandam de todo esse processo produtivo, variando apenas alguns detalhes,
como por exemplo contratar-se apresentadores e não atores para um talk show.
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Após ter em mãos o programa produzido, os editores deixam ele da maneira
finalizada que os telespectadores devem receber em casa, com a devida resolução de imagem
e áudio e converte-os para ser enviado em horário pré-determinado na grade televisiva em
que o programa irá ao ar. O produto finalizado e convertido pode chegar na casa dos
telespectadores de duas maneiras: através de meio eletromagnético, em outras palavras, via
satélite, e captado pelas antenas das residências, ou por meio elétrico, ou seja, a famosa TV
a cabo, que atualmente possui a tecnologia da fibra ótica, que amplifica a qualidade do
serviço.
Nos EUA, o grande vício dos telespectadores são as séries televisivas, de todos os
gêneros e formatos, e que nos últimos anos, devido à alta popularidade, aumentaram muito
em número de programas, compondo mais da metade da grade de programação das grandes
redes televisivas americanas. Essa febre não se restringiu apenas aos Estados Unidos, e
devido à enorme globalização que vivemos nos dias de hoje, as séries produzidas em outros
países, principalmente EUA e Inglaterra, contaminaram o mundo, e a paixão por esses
periódicos, com um episódio por semana, internacionalizou, talvez exatamente por este fato,
pois acaba atingindo um público que não possui muito tempo livre todos os dias para
acompanhar uma novela, por exemplo.

Figura 10. Série televisiva The Walking Dead, do canal por assinatura dos EUA,
AMC.
Fonte: <http://www.universozumbi.com.br/serie/the-walking-dead/page/10/>
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Outro tipo de programa que faz muito sucesso na televisão americana são os talk
shows e os reality shows. O primeiro é basicamente um programa de entrevistas, mas nada
em tom jornalístico, algo com um conteúdo mais descontraído, a grande maioria com caráter
humorístico, e sempre contém apresentações de música, plateia no local da gravação, entre
outras coisas que possam deixar o programa família. Como exemplos de talk shows
americanos temos: Larry King Live, da CNN, Late Night with David Letterman, do canal
CBS, The Ellen DeGeneres Show e Late Night with Jimmy Fallon, da NBC, e os que já não
são mais exibidos, The Oprah Winfrey Show e Tonight Show with Jay Leno, ambos de
grande sucesso, que apenas acabaram, porque os apresentadores desejaram, mas a audiência
era estrondosa. No Brasil temos o Programa do Jô, da Rede Globo, o The Noite com Danilo
Gentili e o De Frente com Gabi do SBT, e Roberto Justus + da Rede Record.

Figura 11. The Ellen DeGeneres Show, talk show da rede de TV americana, NBC.
Fonte: <http://fa12phl301.providence.wikispaces.net/Ellen+DeGeneres>
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Figura 12. Foto do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e sua esposa,
Michelle Obama, sendo entrevistados no talk show já extinto, Oprah Winfrey Show.
Fonte: <http://jgraves.qwriting.qc.cuny.edu/oprah-talk-show/>

Já o segundo é um formato que agrada muito por mostrar, supostamente, a vida real.
Podemos separá-los em dois tipos: os que mostram a vida do dia-a-dia das celebridades,
como o Keeping with the Kardashians e o The Osbourne, dos EUA, e o Mulheres Ricas, no
Brasil, e os que seguem um modelo de competição, com pessoas selecionadas, com alguma
premiação no final. Deste segundo podemos citar como exemplos o The X Factor, O
American Idol e o The Voice, que são competições musicais, o MasterChef, de culinária,
America’s Next Top Model, que invade o mundo da moda atrás da mais nova modelo
internacional, e o RuPaul’s Drag Race, que segue o mesmo formato, mas como participantes
temos drag queens em busca do estrelato. No Brasil temos alguns exemplos: o Big Brother
Brasil, No Limite, Superstar e The Voice da Rede Globo, MasterChef da Bandeirantes, O
Aprendiz, Simple Life e A Fazenda da Rede Record, Mega Senha da Rede TV, e Supernanny
e Esquadrão da Moda do SBT. Muitos deles seguem formatos americanos que são
comprados os direitos autorais para a reprodução do mesmo.
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Figura 13. Propaganda do reality show RuPaul’s Drag Race, do canal Logo.
Fonte: <http://www.alagoas24horas.com.br/blog/fas-maceioenses-comentam-orupauls-dragrace/>

Figura 14. Big Brother Brasil, reality show realizado pela Rede Globo no Brasil.
Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_Brasil_13>

O público brasileiro possui um gosto diferente dos americanos, mas durante os
últimos anos está tornando-se mais parecido com o eles. No Brasil, a grande febre, desde a
inauguração da televisão no Brasil, são as novelas. Segundo Carlos Henrique Schroder,
diretor geral da Rede Globo desde 2013, o hábito de assistir às novelas só perde para comer
e dormir, ou seja, a cena mais comum de se encontrar no Brasil, ao adentrar numa sala de
televisão de uma família, às nove horas da noite, é todos da família, ou grande parte dela,
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sentada no sofá vendo a famigerada “novela das nove”, o horário nobre da televisão
brasileira, momento em que os canais mais lucram com a publicidade, que é a principal fonte
de renda dos mesmos. Durante a última década, aumentou também a produção de séries e
minisséries pelos canais brasileiros, como: A Grande Família, A Diarista, Toma Lá Da Cá,
Tapas e Beijos, Amores Roubados, Os Normais, Cidade dos Homens, Sai de Baixo, Dupla
Identidade, A Teia, Hoje é Dia de Maria, Carga Pesada, Dona Flor e seus Dois Maridos,
todos estes da Rede Globo, Confissões de Adolescente da TV Cultura, e José do Egito, Rei
Davi, Milagres de Jesus, A História de Esther, da Rede Record. Essas produções eram
evitadas devido ao alto custo de produção, mas o público brasileiro nos últimos anos tem
procurado muito este formato, vendo séries estrangeiras, legendadas e dubladas, o que levou
os canais brasileiras a iniciar a produção, plano que deu muito certo, já que as séries aqui
produzidas são de alto nível, e muito bem produzidas.

Figura 15. Minissérie Amores Roubados da Rede Globo de Televisão, tratava do
amor e traição no agreste nordestino, de uma forma poética.
Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Amores_Roubados>

A indústria da TV movimenta 200 bilhões de dólares no mundo todo anualmente só
em publicidade, e esse dinheiro representa grande parte do lucro dos canais de televisão. O
marketing visualizou neste meio de comunicação, uma grande oportunidade para divulgar
seus produtos, pois a abrangência da televisão é muito maior que a do rádio, por exemplo, e
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com isso, grandes propagandas são realizadas e lá divulgadas, mas o preço pago pela
reprodução das mesmas é altíssimo, variando muito de canal para canal, e dependendo
também do horário de reprodução, como por exemplo o horário nobre da Rede Globo, é o
minuto de publicidade mais caro do Brasil.
Quando uma produção televisiva é realizada, ela gera direitos autorais, que
pertencem à empresa, ao canal que a produziu e apresentou inicialmente, mas pode haver a
compra dessas séries, desses direitos autorais, como ocorre quando um canal brasileiro
compra uma série americana para transmitir a versão dublada dentro de sua grade, ou quando
compra o direito de produzir um reality show com os mesmos formatos do original, com
participantes nacionais. Exemplos conhecidos são o Big Brother Brasil e o The Voice da
Rede Globo, ambos reality shows da televisão americana que foram reproduzidos aqui, e
algumas séries como CSI, Grimm e House, que a Rede Record exibe, adquiridas de canais
internacionais.

2.2 A PRODUÇÃO PARA STREAMING
A reprodução via streaming é uma tecnologia recente, então a produção de conteúdo
para a mesma é algo mais recente ainda. A primeira idealizada e produzida para reprodução
em streaming foi Lilyhammer, criada pelo Netflix, e foi lançada em 6 de janeiro de 2012, no
site da empresa.
Segundo uma pesquisa realizada pela rede de televisão CBS, estima-se que apenas
10% da audiência do Netflix é com séries próprias, os outros 90% fica com as produções
realizadas e já apresentadas nos canais de televisão e que a empresa compra o direito de
reproduzir via streaming no seu site, e como os consumidores não consegue fazer download
do conteúdo, os direitos autorais são mantidos.
Conseguimos encontrar todo tipo de conteúdo em sites de reprodução por streaming,
desde vídeos de comédia no YouTube, até documentários no Netflix. O YouTube, por ser
um site gratuito, não garante muitas vezes esses direitos autorais, por ser um site gratuito em
que qualquer pessoa pode criar uma conta ou canal, mas existe uma política de controle e
fiscalização, e caso haja alguma denúncia e for confirmado a quebra destes direitos o vídeo
é retirado sem o consentimento do dono do canal que postou o vídeo. No Brasil, os canais
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nascidos aqui mais conhecidos são, em grande maioria, de comédia, cada canal com sua
característica. Temos o Porta dos Fundos, criado em 2012 por Antônio Tabet, mais
conhecido como Kibe Loco, com um elenco fixo de atores, e que sempre ironiza cenas do
nosso cotidiano como a discussão de um casal na hora do jantar ou o atendimento em uma
rede de fast food. Outro canal bem conhecido é o Põe na Roda, criado inicialmente por quatro
componentes, Pedro HMC, produtor da Rede Bandeirantes, Nelson Carneiro, blogueiro e
web celebrity, Rick Dourado, arquiteto paulista, e Felipe Abe, fotografo e maquiador. O
canal varia entre humor e conscientização, com temas retirados do mundo gay, como o
satírico vídeo sobre a “chuca” (lavagem anal), ou o emocionante vídeo sobre o conhecimento
das mães sobre a homossexualidade dos seus filhos, postado no dia das mães, ou ainda o
vídeo com teor jornalístico de denúncia, sobre a violência sofrida por homossexuais nas ruas
de São Paulo, tratado com descaso pela polícia e retratando o aumento destes ataques. Um
dos canais brasileiros com mais visualizações é o Galo Frito, canal que produz paródias
satíricas de clipes de músicas internacionais e nacionais.

Figura 16. Integrantes fundadores do canal gay do YouTube, Põe na Roda. Da
esquerda para direita, Rick Dourado, e sua coroa memorável, e atualmente não é mais
integrante do grupo, Felipe Abe, Pedro HMC e Nelson Carneiro.
Fonte: <http://oglobo.globo.com/sociedade/canal-gay-de-humor-o-novo-porta-dosfundos-13396732>

Outra produção muito realizada e publicada no YouTube são os clipes musicais de
artistas, e muitos deles atingem milhões, e até bilhões de visualizações. Antigamente, esses
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vídeos utilizados para promover as músicas de e aumentar as vendas dos álbuns, era exibido
em canais televisivos como MTV, canal americano que acabou se espalhando para diversos
países, em que o assunto principal de toda a grade de programação é música, mas mesmo a
abrangência da televisão sendo muito grande, tornou-se insuficiente, e agora o lançamento
desses clipes são feitos em sites de streaming como YouTube, Vimeo, e o Tidal, recente site
de streaming criado pelo produtor musical Jay Z. Entre os 10 clipes mais vistos da história
do YouTube temos: Gangnam Style e Gentleman do coreano PSY, Dark Horse e Roar da
Katy Perry, Love the Way You Lie e Not Afraid do rapper Eminem, On the Floor da Jennifer
Lopez, Baby do Justin Bieber, Waka Waka da colombiana Shakira e Bad Romance da
americana Lady Gaga.
Quando o assunto é Netflix, a empresa dona da maior parte da audiência via
streaming do mundo, mesmo a produção sendo recente, é de alto nível e qualidade, e temos
hoje grandes produções do próprio site com diversas temporadas. Após Lilyhammer vieram
inúmeras séries e documentários produzidos pela empresa americana, para exibição
exclusiva em seu site ou aplicativo. Hoje contamos com House of Cards, drama político
centrado no personagem principal Francis Underwood, interpretado por Kevin Space;
Orange is the New Black, comédia dramática que conta a história de uma detenta branca
dentro de uma prisão feminina cheia de mulheres negras, que está atualmente na terceira
temporada; Hemlock Grove, série de terror com muito sangue, lobisomens, vampiros, e
outras criaturas mágicas, lançada em 2012; Arrested Development, comédia sobre uma
família americana disfuncional, atualmente finalizada, mas com previsão de produção de
mais uma temporada, a final, mas sem data de lançamento da mesma; a série de desenho
animado Turbo Fast, baseada no filme da DreamWorks Studio; Sense 8, ficção dramática
lançada em 2015, que aborda diversos temas da atualidade misturado com uma história de
fantasia; A Toca, série de comédia, em forma de falso documentário, do humorista brasileiro
Felipe Neto, exibida somente no Netflix do Brasil; e após um recente contrato com os
estúdios Disney, o site começou a produzir séries de super-heróis da Marvel, pois os direitos
autorais de produção pertencem à eles. Desse contrato nasceu a já lançada, obtendo sucesso
mundial, Demolidor, e as que ainda serão lançadas, Luke Cage, Punho de Ferro, A.K.A
Jessica Jones, e após o lançamento destes e outras que ainda estão em elaboração, a
Defenders, unindo todos estes heróis em uma equipe.
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Figura 17. Cartaz da série Daredevil, em português, Demolidor, produzida pelo
Netflix.
Fonte: <http://www.tecmundo.com.br/cinema/78012-demolidor-traje-vermelhorevelado-cenas-imagens-serie-da-netflix.htm>

Essa produção do Netflix nasce da parceria com alguns estúdios cinematográficos,
gerando um certo custo ao mesmo, mas podendo disponibilizar o conteúdo da maneira que
eles desejarem em seu site, e diferente das séries televisivas em que os episódios são exibidos
uma vez por semana em horário determinado, para continuar caracterizando o Netflix como
“o conteúdo que você deseja, na hora que você deseja”, quando uma série é lançada no site,
você tem acesso a todos os episódios da temporada, para você assistir quando e onde quiser,
e qual episódio desejar.
Tirando essas produções próprias, a grande maioria do conteúdo disponível no
Netflix pertence a grades estúdios de cinema e canais de televisão, e que vendem os direitos
autorais ao site, permitindo exibi-lo de uma forma legal. Somente no ano de 2014, a empresa
pagou quase 3 bilhões de dólares em direitos autorais a estúdios de cinema e emissoras de
televisão, e isso equivale a dois terços de sua receita total que foi de 4,7 bilhões. Esse custo
é muito alto, levando em conta que não é o único custo para manter o site funcionando e não
possui propaganda ou publicidade em seu site ou aplicativo.
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No Netflix também consegue assistir inúmeros documentários, desenhos animados,
reality shows e show de música, tudo seguindo o formato central, ou seja, tudo à sua
disposição, para você assistir quando e onde desejar, fator este que leva o streaming à
popularização.
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CAPÍTULO 3: A COMPETIÇÃO E SEU RESULTADO FINAL
Toda essa produção tem um único objetivo, atingir o maior número de audiência
possível, e que esse número cresça sempre. Independentemente da forma de distribuição, no
final, quem a recebe e julga como boa ou ruim, é o telespectador, pois ele que vai ligar a
televisão e escolher o canal de televisão ou entrar na sua conta no Netflix através da mesma,
caso não ache algo interessante na programação.
A popularização do Netflix deu-se exatamente por este fato, e Hastings aderiu este
fato ao slogan de vendas da empresa, tornando o site na melhor opção para muitos tipos de
público, e tudo pelo simples fato de na programação via streaming do site americano, é você
que controla o que deseja ver e quando quer ver, não obedecendo uma regra de grade de
horários. Podemos citar este como um ponto muito positivo do Netflix, mas como um ponto
negativo, também de grande peso, temos que, se desejamos ver a temporada de uma série,
que não seja produzida por eles, como por exemplo Grey’s Anatomy da ABC, ou American
Horror Story da FX, tem de esperar a temporada corrente finalizar na grade de programação
do canal e ter os direitos comprados pelo site, e isso demanda de uma grande quantia de
tempo, as vezes ultrapassando um ano, e pra alguém que curta muito ver a série e está ansioso
pelo próximo episódio, isso é uma tortura medieval. Mas como outro ponto positivo, temos
que as séries por ele produzidas, que contém um alto nível de qualidade, são disponibilizadas
de uma vez só, todos os episódios da temporada, e pode-se dizer que hoje temos poucas
séries produzidas por eles, mas isso deve-se ao fato de que faz pouco tempo que eles
iniciaram este tipo de produção.
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Figura 18. Cartaz da série American Horror Story, produzida e exibida no canal FX,
e com as duas primeiras temporadas no Netflix.
Fonte: < http://www.wallconvert.com/wallpapers/tv-shows/american-horror-story17673.html>

Por outro lado, como ponto positivo da televisão, temos a gratuidade, já que o lucro
deles vem da publicidade, a não ser em casos de TV por assinatura. Um fato interessante a
ser analisado é que o número de canais por assinatura tem crescido no mundo tudo, enquanto
o número de canais gratuitos não. Aumentou também a compra de pacotes de TV por
assinatura, mostrando cada vez mais que o telespectador está atrás de múltiplas opções, e
quanto mais ele tiver, para ele é melhor.
Numa breve análise de concorrência, pode-se dizer que canais de televisão são
concorrentes diretos entre si, e que para eles, os distribuidores de conteúdo on demand são
concorrentes indiretos, e como sempre, as empresas preocupam-se muito mais com os
diretos, e com isso o Netflix e outros distribuidores deste tipo de conteúdo viram uma
oportunidade de rápido crescimento, e quando os canais televisivos decidiram tomar uma
ação estas novas formas de entretenimento já haviam ganho uma boa fatia de mercado.
Mesmo assim muitos canais de televisão decidiram partir para era digital e atender este novo
público, criando sites próprios para distribuição de seus conteúdos seguindo o formato
Netflix, para ser acessado a qualquer momento, e como exemplos temos: Tele Cine On
Demand, de distribuição de filmes via streaming através da TV por assinatura, do canal
produtor Tele Cine; o serviço digital da Rede Globo e o da Rede Record, onde são exibidos
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os episódios de novela após sua exibição, todo o conteúdo jornalístico, entre outras, sem
comerciais, e por isso pagam um plano de assinatura.
Todas essas atitudes dos canais de televisão são recentes demais para desejarem
competir com o Netflix, por exemplo, pois mesmo sendo ele uma empresa recente nesse
mercado, foi o pioneiro em muitas coisas, e a tecnologia alavancou este tipo de distribuição
muito rápido, e ainda fará muito mais.
O grande medo das redes de televisão do mundo todo é que com esse início de
independência do Netflix, em que ele produz suas próprias séries, deixe de comprar os
direitos autorais dos canais de televisão de estúdios de cinema, e leve à extinção destes
canais. Por outro lado, o Netflix tem muito chão a percorrer para atingir este patamar, e
talvez até este momento chegar, já exista uma nova forma de entretenimento caseiro e ele
também seja substituído. Que Reed Hastings, CEO da Netflix Inc., tem uma visão
mercadológica ampla e estratégica, a tecnologia coloca rapidamente tudo isso no lixo se as
empresas não forem rápidas o suficiente para lidar com este processo evolutivo.
A evolução humana chegou num nível de crescimento exponencial em que tudo é
muito rápido, nasce e morre num piscar de olhos, produtos são lançados numa semana e na
outra ele torna-se obsoleto, e esta tecnologia atingiu tudo e a todos, pois hoje até índios do
interior do continente africano possuem celular smartphone e acesso à internet. Esse
processo evolutivo deu mais números de audiência, já que mais pessoas conseguem ter
acesso à uma televisão ou a um computador, mas precisa saber trabalhar com o mesmo,
aproveitando momentos exatos para gerar um crescimento exponencial também, como o
Netflix conseguiu fazer.
Esta competição é saudável até certo ponto, pois gera motivação para ambas
melhorarem seus produtos e oferecerem uma gama de opções cada vez maior, e o mais
beneficiado em todo essa guerra mercadológica é o cliente, o consumidor final, o
telespectador.
Mesmo tudo isso tendo um lado positivo, talvez seja interessante uma análise
diferente das duas partes, ver que eles não são apenas competidores, mas que também podem
ser parceiros. Muitas pessoas acabam assistindo uma série no Netflix pois já ouviu falar da
popularidade, ou da qualidade, ou de qualquer outro atributo, pois a mesma já foi exibida
em um canal antes, e com isso o site não precisa divulgar a compra desta nova série, e fazer
toda uma divulgação de marketing disso. Por outro lado, um telespectador que nunca viu
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nada sobre determinada série, não viu nenhum episódio, e no canal de televisão a mesma se
encontra no início de uma nova temporada, só irá assistir pois tem acesso à primeira
temporada no Netflix, site no qual possui assinatura.
Talvez se estas empresas parassem para analisar a situação em que se encontram
atualmente, veriam uma oportunidade melhor nesta situação. Na Segunda Guerra Mundial,
os EUA tinham tudo para ser um grande apoiador contra o Reino Unido, devido à toda sua
história, e opor-se à eles, mas como viu que este seria o lado vitorioso, e que a vitória deles
levaria muito progresso ao país, as diferenças foram postas de lado. Esse pode ser um
caminho melhor que ser contra. Muitas vezes unir-se a seu suposto inimigo, traz progresso.
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CONCLUSÃO
Após toda análise histórica adquirida através de estudos gerados pela capa de uma
revista com a seguinte frase “Quem tem medo do Netflix? ”, vê-se que a competição foi
saudável até o presente momento, mas no futuro não trará frutos, e estas empresas podem
colher melhores safras. Nenhum deles vende novelas ou séries apenas, eles vendem
entretenimento, e se houver esse mutualismo, ou seja, uma relação de troca e benefício
mútuo, todos ganham.
Custos podem ser reduzidos com marketing, com produção, com divulgação, e com
muitas outras partes. Um exemplo seria, o Netflix ter acesso mais cedo à uma série e não
após tanto tempo, e ser o meio oficial de streaming do determinado canal, isso ajudaria evitar
até a pirataria e o download ilegal, que a meu ver, é o real inimigo nesta história.
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