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INTRODUÇÃO
Esta pesquisa tem como tema principal a leitura digital, explorando o tema desde seu
início até os dias de hoje.
Será exposto primeiramente o surgimento da leitura digital desde os primeiros tipos
de livros eletrônicos. Em seguida abordará as principais formas de leitura digital, finalizando
o capítulo com os principais usuários desta nova ferramenta tecnológica.
No capítulo segundo haverá uma comparação dos livros digitais e os livros
tradicionais analisando os seguintes aspectos: o público alvo, as vendas, e por fim o futuro
da leitura com o surgimento desta nova tecnologia.
Finalizando a pesquisa será abordado o seguinte tópico: mudanças de hábitos das
pessoas em relação a aquisição desta ferramenta, levando em consideração que ela pode ser
usada em diferentes situações como: nas redes sociais, na inclusão de outras mídias (jornais
e revistas) no mundo digital e de como a educação formal também está sendo influenciada
pela leitura digital.
Além do panorama da evolução histórica e da contextualização da leitura digital esta
pesquisa inclui uma reflexão sobre a mudança na forma de viver do ser humano e do papel
da leitura (e escrita) digital nesta nova forma de viver.
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CAPÍTULO 1: O LIVRO DIGITAL
1.1 SURGIMENTO
O primeiro livro a ser digitalizado, produzido por um estudante universitário
chamado Michael Stem Hart em 1971, foi a Proclamação da República dos Estados Unidos
da América utilizando uma máquina chamada Xerox Sigma V, na Universidade de Illinois.
Assim foi criado o Project Gutemberg, que é a primeira coleção de livros eletrônicos
gratuitos. Michael percebeu um grande potencial nas redes de computadores quando teve a
oportunidade de usar a Máquina Xerox V, que era um supercomputador e em troca ele
deveria encontrar uma utilização para o equipamento dado seu preço alto (100 milhões de
dólares). Michael, ao longo do tempo, observou que a maior utilidade dos computadores não
estava na sua capacidade de computar os dados, mas sim na sua capacidade de armazenar os
dados. Ele justificou o alto custo do supercomputador (100 milhões de dólares), então,
raciocinando que a partir da digitalização da Proclamação da República dos Estados Unidos
ela poderia pertencer ao acervo de 100 milhões de bibliotecas ao redor do mundo.
De fato o pensamento de Hart estava correto e foi apenas a ponta de um enorme
iceberg que teve um desenrolar muito além da consideração sobre a capacidade de
armazenagem. A leitura, aliada a escrita, a interconectividade e a interação permitidas pelo
meio digital tem reformulado a forma de viver do ser humano e o entendimento da historia
deste processo permite a compreender melhor esta reformulação.
No sentido mais restrito do termo Leitura Digital, sua evolução teve como inicio o
ano de 1985, quando foi fundada a Voyager Company, pioneira na produção de CD-ROMS.
Entre as publicações estão: “Parque do Dinossauros” de Michael Crichtam e “Virtual Light”
de William Gibson.
Em 1993, Digital Book. Inc disponibilizou os primeiros 50 livros em um disquete
forma de DBF (digital book formal). Os textos indicados ao Premio Hugo na categoria de
“Melhor Romance” foram publicados em CD-ROM por Brad Templeton (desenvolvedor de
software). Este premio é concedido anualmente a livros de ficção científica ou fantasia
publicados em Inglês no ano anterior.
Em 1998 foram lançados os primeiros tipos de livros eletrônicos; Rocket Ebook e
Soft. Kim Blagg obtem o primeiro ISBN (Internacional Standard Book Number) para um
livro eletronico e começa a promove-los com material multimídia em CDs. O ISBN é um
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sistema internacional padronizado que identifica numericamente as características gerais de
um livro (título, autor, pais, editora, edição) eletrônico.
Entre 1998 e 1999 se inicia a divulgação de websites em língua inglesa e vendem em
formato de e-books (electronic books) de duas formas diferentes: e-Reader e e-Reads.
Em 2000 foi lançado o primeiro livro eletrônico brasileiro cujo título é Miséria e
Grandeza do Amor de Bendita escrito por João Ubaldo Ribeiro que só depois de cinco meses
disponível foi lançada a versão impressa do livro. Também foi lançado, nos Estados Unidos,
o livro eletrônico Riding The Bullet cujo autor é Stephen Kim Blagg, que só podia ser lido
no computador, e teve 400 mil cópias de download nas primeiras 24 horas da divulgação do
livro.
Na Espanha o site todoebook.com foi o primeiro a ser criado para a utilização de
divulgação de livro eletrônicos(e-books) no ano de 2001
Em 2002 no Reino Unido as editoras Harpercollins e Random House começaram a
vender versões digitais das suas publicações e a venda de livros eletrônicos nos EUA chegou
a 2,1 milhões de copias.
Em 2005 foi lançado o site Bookloon.com que permitiu ter acesso as informações de
guias turísticos, livros didáticos e atualmente possui livros sobre administração de empresas.
Em 2006 a Sony lançou Sony Reader Portable Sistema PRS- 500 (Sony Reader), a
tecnologia é chamada de EPD (Electronic Paper Display). Esta tecnologia não precisa de luz
de fundo ,sendo assim é como se fosse papel e ela foi desenvolvida pela E-ink (electronic ink
– papel eletrônico).
Em 2007 a Amazon lançou o Kindle 1 nos EUA, com mais de 90 mil livros
disponíveis na Loja Kindle, estes livros digitalizados estão na lista do New York Times dos
mais vendidos.
Em 2008 foi lançada oficialmente a Europena que é uma coleção de bibliotecas
digitais européias com livros, pinturas e filmes.
Em 2009 a Amazon lançou nos EUA a versão internacional do Kindle 2 que foi
enviado para 169 países de tudo mundo.
Em 2010 a Apple lançou o iPad utilizável também como e-Reader e anuncia um
acordo com os cinco maiores editores ingleses, o que permitiu que a Apple iniciasse a venda
de eBooks na Bookstore. A Google também aderiu ao mercado com a eBookstore com 3
milhões de títulos disponíveis. A Amazon divulga que pela primeira vez na história o número
de livros eletrônicos vendidos passou as vendas de livros impresso.
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Em 2011 o mercado global de livros digitais cresceu 200% e alcançou a casa dos 900
milhões de dólares.
O desenvolvimento da leitura digital em seu sentido mais amplo, no entanto, deve
ser analisado a partir da ótica a partir da popularização do uso da internet, da explosão da
utilização das redes sociais e da acessibilidade de conteúdos on-line, tópicos que serão
abordados em capítulos posteriores desta pesquisa.

1.2 PRINCIPAIS FORMAS
Apesar do surgimento muito anterior das publicações digitais, demorou bastante o
desenvolvimento de dispositivos de leitura portáteis e também para ser lançado o primeiro
livro apenas para o meio digital.
Somente em 1988 foram criados os primeiros equipamentos digitais de livros:
Rockets eBooks e Softbook Press mas isto não foi o suficiente para que o mercado de livros
digitais alavancasse. Segundo Alexandre Stumpf, mestre em Design Gráfico pela UFSC, a
maneira como o livro é apresentado (materialmente) é um fator importante na sua concepção,
ou seja, o livro sempre foi escrito em papel e está acontecendo uma transição para o livro
digital. Os primeiros livros digitais tinham um fator que dificultava a leitura que era a luz
emitida pelas telas de LCD e pelo grande peso deles.
Os tablets são dispositivos híbridos entre os smartfones e os computadores e
representam a maioria dos dispositivos utilizados para a leitura. Os tablets disponíveis no
mercado tem função de computadores portáteis. A leitura só é uma das diversas aplicações
que os tablets tem, eles podem ter a função de livros aplicativos (appsbooks). Estes livros
aplicativos não só mudaram a forma de leitura como também a forma em que ele é entendido
e sua linearidade já estes livros se tornaram hipermídias interativas que é um conjunto de
meios que permite acesso simultâneo a textos, imagens e sons de modo interativo e não
linear.
Com a utilização das hipermídias interativas junto com o appsbooks (livros
aplicativos) é possível colocar outras mídias no processo de leitura como vídeos, áudio,
imagens em três dimensões, recursos de giroscópio (identifica a posição relativa do
dispositivo), acelerômetros (identificam a aceleração e movimentação dos dispositivos),
entre outras interações que a pessoa tem com o livro.

Os

tablets revolucionaram a leitura digital trazendo uma nova forma de leitura e também uma
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nova forma de compreender e de pensar. Os primeiros livros digitais foram simplesmente
transcrições dos livros impressos, evoluindo e incluindo a digitalização de imagens. Os
livros passaram de ser somente imagens digitalizadas livros impressos para atualmente se
tornarem superproduções, produzidas somente para o meio digital.
Toda esta sofisticação não agradou a todos os leitores, que se sentiam incomodados
com ela, e então se desenvolveu uma separação de público–alvo dos livros digitais, livros
diferentes para as diferentes formas de ler.
Segundo Chartier, historiador francês formado pela Universidade de Sorbone, o texto
vive uma pluralidade de existências. A sua aplicação virtual é apenas uma dentre elas. Sendo
assim, podemos encontrar o mesmo texto em vários suportes, mas a sua leitura/recepção será
diferente em cada um deles.
A forma de interação com o tradicional livro impresso gerou novas formas de
interação com os livros digitais: nos tablets uma animação de virar a página é possível,
marcar a página que se está lendo com um triangulo ou uma fita, pesquisar o significado de
uma palavra desconhecida, marcar um trecho que se gostou ou adicionar um comentário a
um trecho que foi marcado.
Os textos eletrônicos acabam tendo maior presença do leitor em relação aos outros
tipos como os manuscritos e o impresso. Segundo Chartier o livro tradicional limita a
capacidade do leitor interferir no texto impresso e estabelece uma relação rígida com sua
forma. No livro eletrônico o leitor pode mudar de um lugar para o outro, indexar, decompor,
recompor partes do texto tornando-se um co-autor.
Esta possibilidade de alteração introduziu uma nova discussão que envolve a questão
da autoria em meios eletrônicos. Esta questão tem múltiplos ângulos de análise e não está
limitada ao autor do texto, estende-se aos autores dos programas que permitem ao leitor ter
acesso ao texto.
É preciso entender que surgiu uma nova cultura leitora que não começa
necessariamente pelo livro e nem termina necessariamente pelo livro que foi começado.
Outros conceitos importantes neste novo mundo de leitura digital, no Brasil, são a
Nuvem de Livros e Minha Biblioteca. A Nuvem permite a consulta de livros
disponibilizados em formato PDF que estejam armazenados nela, ou seja, armazenados na
internet. A Vivo, por exemplo, permite que seus usuários o acesso a um acervo de mais 3
mil obras literárias mediante ao pagamento de uma assinatura semanal. Os livros podem ser
lidos somente on-line, ou seja, não são baixados para o computador, funcionando então por
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empréstimo, como uma biblioteca tradicional. Já a plataforma Minha Biblioteca é uma
associação de quarto editoras de livros acadêmicos que permite que os estudantes tenham
acesso rápido e fácil a milhares de livros acadêmicos, mediante a um pagamento de uma
mensalidade.
Em relação aos leitores digitais, o e-reader é um equipamento totalmente voltado para
a leitura de livros digitais, no formato de uma prancheta, com baixíssimo consumo de bateria
e que proporciona um grande conforto ao leitor pois utiliza a tecnologia e-ink, que consiste
em telas que não emitem luz, apenas a refletem, imitando a sensação de leitura no papel.
Os tablets são computadores em forma de prancheta que tanto tem a função de
computador e leitor de texto, sem teclado, e com tela sensível ao toque .

1.3 PRINCIPAIS USUÁRIOS
A expansão da internet e uso de ferramentas tecnológicas cada vez mais incorporadas
ao dia a dia fizeram com que as pessoas que nasceram a partir de 1990 tivessem maior
intimidade e facilidade de lidar com todas as coisas relacionadas ao mundo virtual.
As pessoas da Geração Z, como são conhecidas, são nativas digitais, ou seja, são
indivíduos sempre ligados na internet e que fazem dela seu maior centro de desenvolvimento
pessoal.
No período compreendido entre os anos de 1993 a 2000 esta geração ganhou impulso
já que a internet deixou de ser acessível somente no computador a passou a ser acessada por
celulares e outros equipamentos portáteis
A letra Z vem de “zapear”, gíria usada para denominar quem fica trocando de canal
de televisão usando o controle remoto o tempo todo. Isto significa que a Geração Z tem
muita informação disponível a uma velocidade de atualização que torna obsoleta
rapidamente a informação obtida. É uma geração de nunca precisou consultar uma
enciclopédia ou ir a uma biblioteca para obter informação.
Um estudo de mercado realizado em 2011 pela Quest- Inteligência de Mercado
comparou as três gerações, X, Y e Z em relação a seus aspectos comportamentais. Dos
indivíduos que pertencem a geração Z, 75% usam celulares (16% navegam na internet
usando estes aparelhos), 60% se preocupam com a beleza do corpo e do rosto e somente 5%
fumam. No entanto estes jovens leem menos, 14% leem jornais e 23% leem revistas. A
Geração X, pessoas entre 32 e 51 anos leem bastante, 55% são frequentes leitores. A Geração
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Y, de pessoas entre 20 e 31 anos gostam de visitar os amigos, 51% e de beber
refrigerantes,52%;
A principal diferença entre estas gerações está na forma como usam a internet, as
redes sociais e a tecnologia. A Geração Z lê muito mais na internet do que nos livros e pela
velocidade com que a informação se apresenta a ela, se aprofunda muito pouco nos assuntos.
Seu grau de conhecimento é menor do que das gerações anteriores, mas seu acesso e
sua capacidade de pesquisa e muito maior do que das outras Gerações
Estas características de cada uma das gerações fazem com que a leitura digital seja
muito mais disseminada entre as pessoas da Geração Z bem como as diversas formas de livro
digital sejam bem aceitos pelas pessoas a ela pertencentes. Para as pessoas das outras
gerações a interação com o livro digital é mais difícil e para elas é desenvolvido o esforço
de fazer o livro digital o mais parecido possível com o livro impresso, em forma, em sensação
e adicionando facilidades para conquistar estes leitores.
Embora o livro digital propriamente dito seja mais popular entre a Geração Z, as
outras formas de leitura digital estão cada vez mais incorporadas nas vidas de todos. Viver,
para uma grande parte das pessoas atualmente, inclui uma parcela de vida digital, que
acontece que se materializa pricipalemnte através da leitura e da escrita digitais. De certa
forma, a vida antiga das pessoas era uma vida que acontecia de forma física e verbal, mas
depois da popularização da internet passou a incluir uma boa parcela de leitura e escrita.
É possível afirmar que as pessoas hoje em dia leem e escrevem mais, porque a vida
no ambiente digital requer estas duas atividades. Além da obtenção de informações, cultura
e entretenimento, a leitura e a escrita digitais passaram ser formas de interação social, de
aprendizado formal e informal, de expressão de opiniões e sentimentos.
Com a internet o mundo escrito e lido aumentou e se popularizou, cabendo a nós
entender este processo para dele tirar o melhor proveito.
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CAPÍTULO

2:

LEITURA

DIGITAL

X

LEITURA

TRADICIONAL
2.1 PÚBLICO
Um estudo conduzido pela Fundação Calouste Gulbenkian em 16 países de todos os
continentes: Inglaterra, Brasil, Espanha, Alemanha, França, Índia, Canada, China, África do
Sul, Rússia, Estados Unidos, Itália, Turquia, México, Austrália e Portugal; concluiu que o
fenômeno da leitura virtual criou muitos “novos leitores” de livros e jornais. Gustavo
Cardoso, um dos condutores do estudo, explica que: “Novos, porque alguns quer liam em
papel passaram a ler agora também em digital e novos também porque alguns não leriam em
papel e passaram a fazê-lo.”
Segundo Gustavo são as novas formas de leitura que criam estes novos leitores que,
embora não estejam necessariamente lendo livros e jornais, chegam o conteúdo destes
através de outros formatos de leitura: blogs, email, tweets, posts do Facebook etc.
O estudo indica que a maioria já leu livros eletrônicos, 58%. Observou que na China
o percentual é muito maior, 88%. O conjunto de países normalmente chamado de BRIC
(Brasil, Rússia, Índia e China) tem uma média de 79%. Nos Estado Unidos o percentual é
de 53% e nos países Europeus de 43%.
O estudo também indica que quem lê utilizando suportes digitais é caracterizado
como uma pessoa que usa muito os formatos impressos e que o contrário não é verdade, ou
seja, leitores tradicionais não necessariamente são adeptos dos aparelhos de leitura digital.
É possível observar que a leitura de livros digitais não substitui a leitura em livros de papel.
Um dado adicional, que é relevante, é que 44% dos entrevistados afirma que no
futuro lerão mais livros digitais.
No projeto Lire le monde (Ler o mundo) a Biblioteca Pública de Informação,
maior biblioteca pública em Paris é um exemplo de inovação no âmbito da leitura.
O projeto pretende ser um espaço para abordar a atualidade do livro e estabelecer
um canal de comunicação entre os autores e o público.
Serão abordados os principais acontecimentos da década que começa em 1914
e vai até 1924. Trata-se de uma descrição sobre as guerras e as revoluções que
marcaram o período que começa com a Grande Guerra em 1914.
O projeto da BPI, Lire le monde, foi concebido em 2010 como aplicação das 14
propostas do Ministério da Cultura da França para o desenvolvimento da leitura. A
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constatação do declínio, a partir de 1980, da leitura como prática cultural de referência
na França está longe de se constituir numa especificidade francesa.
As propostas têm como objetivo fazer uma reflexão sobre a leitura concebendoa como uma prática cultural chave na era digital e as ideias estão organizadas em três
eixos estratégicos. O primeiro consiste em estabelecer programas pilotos a partir dos
dois grandes estabelecimentos nacionais que servem como referências para as outras
bibliotecas: a Biblioteca Pública de Informação e a Biblioteca Nacional de França. O
segundo detalha medidas que permitiriam contra-atacar o declínio da prática da leitura,
dentro das quais encontra-se a expansão dos horários de abertura e de atendimento ao
público das principais bibliotecas do país. O terceiro eixo é incentivar e apoiar
financeiramente as organizações que trabalham expandindo a prática da leitura em um
público mais jovem, na população de origem estrangeira e nas populações afastadas
das bibliotecas.
Também inclui outras atividades que estimulem a frequência das bibliotecas
reconhecendo a diversidade social da população e consequentemente os seus públicos.
Este tipo de iniciativa, abrindo novos canais e espaços para a divulgação da leitura
digital é um exemplo de investimento na captação de novos públicos para a tecnologia da
leitura digital.
Neste exemplo, o que existe de mais tradicional em termos de leitura e de
compartilhamento de informação se alia ao que existe de mais inovador nestes campos, ou
seja, a leitura digital.

2.2 VENDAS
No Brasil uma pesquisa da publicação Retratos da Leitura no Brasil, realizada no ano
de 2012, trouxe informações importantes sobre os livros digitais. Um olhar pouco cuidadoso
identificaria que 46% dos entrevistados disseram que nunca ouviram falar no livro digitais
(ou e-books), o que poderia levar a conclusão que este tipo de leitura ainda está muito
distante da realidade brasileira.
Apesar disso, em uma análise qualitativa deste estudo constata-se que, do grupo que
afirmou já ter lido os livros digitais, 54% disseram que gostou muito da experiência, 40%
gostaram pouco e apenas 6% disseram que não gostaram.
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Este resultado é muito positivo apesar de refletir um pequeno percentual de pessoas
que afirmou ter tido contato como livros digitais. Outra abordagem que merece mais reflexão
é o conceito de livro digital. Nesta pesquisa de opinião estão excluídos manuais, catálogos,
folhetos, revistas, gibis e jornais; que são conteúdos importantes da leitura digital.
Se a preferência pelo livro digital é uma questão ainda a ser comprovada, segundo a
maioria dos leitores (52%) a tendência é que o livro digital conviva igualmente com os livros
impressos.
As crianças parecem ser o grupo mais interessado em ler nos dispositivos de e-reader.
Segundo o mesmo estudo, um terço das crianças declarou que leria mais livros por diversão
se tivesse leitores digitais ao seu alcance.
Outra pesquisa, realizada pelo The Boston Consulting Group, com quase 13 mil
consumidores em 14 países, incluindo China, Índia, Alemanha, Reino Unido e Estados
Unidos em 2010 constatou que mais da metade dos consumidores planejam comprar um
leitor digital nos próximos anos.
O que se observa desde então é que os e-books não estão tomando o lugar dos livros
físicos, na verdade eles estão ampliando o número de consumidores do mercado editorial.
De uma maneira geral, os livros comprados no mercado digital não são os mesmos que são
comprados fisicamente.
Um exemplo simples são os livros consagrados: Shakespeare, os clássicos gregos,
Dom Quixote, Fernando Pessoa etc. Estes livros tem um mercado físico limitado mas os ebooks aumentaram drasticamente seu potencial de venda. Qual consumidor ao comprar um
e-reader não vai querer ter toda a obra de Shakespeare, todas as historias de Sherlock
Holmes, todos os livros de Freud, etc, mediante o pagamento de um valor insignificante? Ou
seja, os mesmos consumidores que normalmente não comprariam estas obras por falta de
espaço para guardá–las ou pelo seu custo passam a ser consumidores destas obras pelo
formato e pelo custo no qual elas são apresentadas, ou seja os e-books neste caso ampliaram
muito em se tratando dos livros consagrados já que possuem em formato digital.
Um estudo do professor Tom Wilson, do Departamento de Estudos da Informação
da University of Sheffeld (UK) apresenta algumas características que distinguem as
publicações do livro digital e do livro tradicional: as publicações eletrônicas são produzidas
mais rápidamente e se difundem com mais velocidade já que para a confecção de um livro
digital só é preciso digitar e a publicação é imediata. Ao contrário, o livro impresso leva
mais tempo para ser produzido e distribuído.

No livro eletrônico é possível fazer
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atualizações e correções muito mais rápido do que no livro impresso pois este deve passar
por uma segunda edição. A publicação eletrônica pode ser feita em parceria e é interativa
(participação de vários autores ou autores e leitores); as publicações eletrônicas podem ser
distribuídas para o mundo todo sem a necessidades de negociações com outros países e sem
custos de distribuição e de reimpressão. Com a publicação eletrônica não existem gastos
com intermediários para sua distribuição e o autor não assume custos ligados a vendas de
livros avulsos. Por outro lado, a publicação eletrônica só chega a uma minoria dos possíveis
usuários ou clientes, mas esta minoria, para produtos como informação comercial e
financeira e comunicações acadêmicas talvez represente a maioria do mercado para estes
produtos. A publicação dos e-bools requer uma utilização avançada da tecnologia (do
produtor e do consumidor) e possui preços altos para as pessoas comuns.
Os equipamentos que são utilizados para leitura dos livros digitais, os computadores
e notebooks, possuem telas ou muito pequenas ou muito grandes e, por outros motivos, são
inapropriados para serem usados em todos os lugares nos quais se pode ter um livro
impresso; a tecnologia continua sendo ainda difícil de aprender e utilizar para as pessoas que
não possuem contato diretamente com os equipamentos tecnológicos os quais tendem a
consumir mais energia para serem utilizados, já os livros tradicionais não tem este aspecto.

2.3 FUTURO DA LEITURA
Atualmente existem várias correntes de opinião em relação ao futuro do livro
impresso. Frank Smith acredita que a hegemonia do livro impresso encontra-se ameaçada
pois, nas palavras de seu livro Leitura Significativa, coloca que: “... Isto significa o final dos
livros? Hesito dizer que sim, porque como milhões de pessoas tenho sentimentos especial
por eles.” E vai além: “uma reação em favor dos livros impressos tem tanta possibilidade de
sucesso como o abandono de aviões e automóveis em favor do transporte a cavalo.”

Por outro lado, uma visão mais nostálgica sobre os livros impressos e do futuro da
leitura nos dias de hoje, como a de Chartier (1999a), acredita na perpetuação do livro
impresso apesar dos significativos avanços na área da informática. Ele advoga que
características como mobilidade, uso e estética vão determinar a perenidade do livro
impresso e sua coexistência com o livro eletrônico, com vantagem para aquele, uma vez que
que diante destes três aspectos citados o livro impresso não possui um concorrente.
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Outro ponto de vista é o conciliatório, ou seja, que a leitura digital é complemento e
um passo a mais na história da escrita. Ela não é sinônimo do fim do livro, pois atualmente
as práticas de leitura consistem na convivência dos diversos meios, mesmo com a presença
de conflitos que geram mudanças culturais. Desta maneira o livro digital se torna um
instrumento de para difundir as informações para as pessoas. No desenvolvimento natural
do livro (do livro tradicional ao livro digital) não pode existir antagonismos entre eles, deve
existir complementaridade.
Contudo, o mais provável é que no futuro deverá existir uma coexistência
pressionada entre as duas formas de livros (impresso e digital) e os três modos de registros
da comunicação (manuscrito, impresso e eletrônico). Este posicionamento é o mais coerente
em relação as reclamações sobre a inevitável perda da cultura escrita ou da euforia sem
prudência que proclama a exclusividade dos livros digitais na comunicação.
Na transição de um suporte de leitura para outro, alguns autores admitem o
surgimento das outras práticas de leitura, diferentes das que já existem. Segundo Eco (1998):
“Acredito que os computadores estão difundindo uma nova forma de cultura, porém são
incapazes de satisfazer todas as necessidades intelectuais que estimulam. Em meus
momentos otimismo, sonho com a geração de informática que é obrigada a ler em uma tela,
familiariza-se com esta forma de leitura mas, em determinado momento, sente-se que
insatisfeita e procura uma forma de leitura diferente, mais relaxada e com exigências
distintas”. Para Eco a utilização do livro digital faz com que as pessoas, depois de um certo
tempo, procurem outras formas de ler e que possam ser mais relaxantes do que ler livros
eletrônicos. A maioria destes livros possui uma iluminação que as vezes cansa a vista
fazendo com que as pessoas procurem outras alternativas para fazer a mesma atividade, a
leitura, só que de forma diferente.
Segundo o autor Jobim, o livro tradicional atualmente é um objeto de grande
funcionalidade e ainda satisfaz as necessidades culturais, pessoais e sociais que não podem
ser atendidas com a utilização de computadores.
Segundo o argentino, Abert Manguel a leitura é algo inerente ao ser humano, pois
mesmo o analfabeto tem o impulso de ler. O meio e a forma de se ler seriam acessórios ao
conceito fundamental de que o importante é o ler e que todos os meios que levem o ser
humano ao habito da leitura devem ser incentivados e devem coexistir harmoniosamente.
Além do escopo da discussão sobre a forma física versus a digital dos livros, vale a
pena retornarmos ao novo contexto da leitura e da escrita digital na vidas das pessoas. A
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leitura digital passou a estar naturalmente inserida na vida das pessoas, através das novas
formas de interação pessoal que acontecem no ambiente digital e da inteconectividade da
leitura com outras fontes de informação e entretenimento como vídeos, músicas e
reportagens. O formato ficou muito mais dinâmico enão existe mais uma forma definida e
definitiva de interação.
Por exemplo, o leitor pode estar lendo um livro, físico ou digital, e a historia do livro
se situar na Alemanha na época da Segunda Guerra Mundial. Imediatamente o leitor pode
entrar em contato com a geografia, os costumes, a cultura e os personagens históricos
daquele contexto, ilustrando e colorindo o livro que está sendo lido com as novas
informações obtidas de forma tão fácil e acessível. Pode ao mesmo tempo entrar em uma
rede social e localizar um parente, ou até a propira pessoa que viveu naquela e trocar
experiências e opinoes com ela. Este é definitivamente um novo modo de ler. Dar vida a
leitura passa a ser uma possibilidade imediata e real.
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CAPÍTULO 3: MUDANÇAS DE HÁBITOS
3.1 REDES SOCIAIS
As redes sociais, ao contrário do que muitos pensam não começaram na internet. O
conceito das redes sociais é bem mais antigo do que a web. Redes sociais significa interação
social, troca social, gente.
O surgimento das redes sociais remete ao início da civilização quando o homem se
reunia em torno de uma fogueira para compartilhar gostos, historias e seus interesses. A
redes sociais surgem da necessidade do ser humano em criar laços sociais, compartilhar com
o outro e dividir atividades entre si.
Assim as redes sociais são grupos que compartilham interesses em comum: clubes
de futebol, igrejas, escolas, empresas. Quando esta interação social acontece em um
ambiente online, nascem as chamadas redes sociais digitais, que tem passado constantemente
por uma série de evoluções e que passaram a ser uma parte importante da leitura digital
No começo da internet os e-mails foi a primeira forma de relacionamento entre os
usuários, e está presente na comunicação online até hoje. Com o passar do tempo e aumento
considerado dos números dos usuários, surgiu a necessidade da criação de uma ferramenta
de comunicação que permitiu a ampliação das redes de contato. Os e-mails eram limitados
as pessoas das quais se tinha o endereço eletrônico, o que dificultava sua difusão.
Em 1995 surgiu o ClassMates como intuito de realizar um reencontro entre amigos
de escolas, faculdades e etc.. Este site teve um enorme sucesso no Canada e nos Estados
Unidos e era uma rede paga.
Em 1997 AOL Instant Menssenger propiciou que as primeiras mensagens
instantâneas fossem enviadas pela internet, embora o acesso seja limitado aos assinantes. O
AOL Instant Menssenger teve um papel importante na popularização nas mensagens
instantânea. No mesmo ano surgiu Sixdrgress que foi a primeira rede social a permitir a
criação de um perfil bem como a publicação e a listagem de contatos. O nome Sixdrgress
faz referência aos seis graus de amizade, um conhecido conceito que estabelece que a cada
seis pessoas que conhecemos uma tem um amigo em comum “conosco”. O objetivo da rede
social era exatamente ampliar a rede de contato que este modelo foi copiado pelas novas
redes que foram criadas a partir de então.
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O Friendster lançado em 2002 foi o precursor das atuais redes sociais. Obteve mais
de três milhões de usuários cadastrados. O Friendster “teve” muitos problemas técnicos e
isto atrapalhou no seu crescimento.
Em 2003 Myspace foi considerado em versão atualizada do Friendster. Se destacou
por se mostrar uma rede social completamente interativa como espaço para músicas, fotos,
e um blog que podia ser personalizado por cada usuário. O Mysapace se tornou uma das
redes sociais mais populares no mundo.
Em 2003 o Linkedin surgiu como uma proposta totalmente diferente das redes sociais
da época. Esta rede social tem um foco totalmente profissional que trata da ligação entre
seus usuários como o termo conexão e não como contatos, como nas outras redes.
Com a chegada da Web 2.0 em 2004 ocorreu o grande “boom” nas redes sociais. Esta
evolução não estava ligada a atualizações técnicas, mas e uma nova forma de utilizar e
encarar a internet. Apesar de muitos identificarem esta nova terminologia como apenas uma
estratégia de marketing, foi neste ano que ocorreu o surgimento da rede social que foi um
grande fenômeno de popularidade no brasil e no mundo: o Orkut
O Orkut foi criado em 2004 por Orkut Buyukkoketen, um engenheiro turco e
que trabalhava para o Google. O público social que levou o seu nome foi os internautas
americanos. Apesar disto o maior sucesso do Orkut aconteceu no Brasil e na Índia e para
entrar na rede era necessário um convite de alguém que já a utilizasse.
Também em 2004 foi criado o Facebook por estudantes da Universidade de Harvard.
No início a rede era resistira aos estudantes da universidade e com o passar do tempo para
outros campos estudantis e foi somente em 2006 que qualquer usuário com mais de 13 anos
poderia criar seu perfil no facebook. O facebook tem crescido a medida em que inclui
aplicativos, jogos e recursos que “dao” aos usuários um leque cada vez maior de atividades
possíveis dentro da rede social. A rede tem o claro objetivo de manter os usuários o maior
tempo possível conectados a ela.
Em 2006 foi criada pela Obvios Corp o Twitter que foi considerada a rede mais
inovadora no que se refere a velocidade da informação. A palavra Twitter vem do som de
um pássaro que de comunica cm os demais pássaros informando sua localização e atividade.
Diferentemente das outras redes sociais o Twitter permite apenas 140 caracteres para
publicação de conteúdos e se destaca pelo grande ganho que tem com respeito de
publicidade. O Twitter possui mais 140 milhões de usuários.
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Em 2010 Pinterest foi desenvolvido com o objetivo de ser uma rede social
voltada para o compartilhamento de fotos e ganhou fama por permitir aos usuários uma
personalização conhecida como quadro de inspirações onde o usuário pode gerenciar suas
imagens preferidas e pode categoriza-las em temas.
Em 2010 também foi criado o Instagram que permite aos usuários capturar imagens
editá-las através da aplicação de filtros e as publicar gratuitamente. A rede alcançou o
sucesso mundial no final de 2013 uma das grandes conquistas do Instagram foi ter alcançado
quase 10 milhões de usuários como uma equipe apenas de 6 funcionários. O Instagram
recebeu um investimento financeiro inicial estimado em US$ 7 milhões e foi vendido no
começo de 2012 por US$ 1 bilhão ao facebook.
O fato é que as redes sociais estão presentes no cotidiano das pessoas. Mas ate onde
elas podem influenciar a sociedade? É possível ter noção de sua força? As redes sociais são
apenas simples aplicativos que permitem a troca de ideias, fotos e conversas, incentivando
o relacionamento?
Atualmente as redes sociais são utilizadas por pessoas de todas as idades e em todo
mundo, além das pessoas várias empresas participam deste ambiente digital e com seu um
paralelo tivesse sido criado e tragado as pessoas para dentro de si. Neste novo mundo
paralelo a comunicação escrita e a leitura digital são ferramentas fundamentais. A interação
das pessoas neste novo mundo paralelo é feita principalmente através da escrita e da leitura
e isto criou o desenvolvimento destas habilidades em pessoas, que, de outra forma não teriam
acesso a este tipo de desenvolvimento.

3.2 OUTRAS MÍDIAS
As mídias tradicionais como o jornal, o rádio e a televisão entre outros são distintas
das chamadas novas mídias que são um conjunto de tecnologias usadas para a comunicação
principalmente no ambiente digital. A distinção entre os dois modelos se dá em diversos
aspectos como distribuição, colaboração, publicação e consumo das informações. Em um
modelo tradicional como por exemplo a televisão a única interação possível ao expectador é
o consumo da informação que o canal de televisão escolhe disponibilizar.
A importância da mídia tradicional reduziu-se naturalmente em função da mudança
do hábito de leitura e do acesso a informação na internet. As pessoas têm lido jornais,
revistas, escutado rádio e assistido televisão de uma maneira mais seletiva e pontual. As
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pessoas têm utilizado estas mídias mais como acompanhamento das notícias e não se
concentrando tanto no conteúdo da informação propriamente dita. O conteúdo das
informações tem sido acessado na internet.
As mídias tradicionais como jornal, revista, rádio e televisão foram de certa forma
também tragadas pela internet. As pessoas atualmente leem jornais e revistas, ouvem música
e assistem seus programas prediletos no ambiente digital.
O ambiente digital também propiciou uma maior profundidade e abrangência na
obtenção por informações. Por exemplo se a pessoa lê em um jornal digital, uma matéria
sobre um acidente ocorrido perto de uma pequena cidade do Alpes Franceses, como o
acidente da aeronave da GermanWings ocorrido este ano, pode imediatamente procurar no
Google Maps a localização da região onde ocorreu o acidente, ver imagens do lugar e até
ver imagens de satélites da região.
Uma característica comum a ser considerada nestas mídias no ambiente digital é que
elas e outras aplicações digitais passaram a ser automaticamente interoperáveis. A
convergência de aplicações da chamada Web 2.0 com as novas mídias como as redes sociais
e as mídias tradicionais transportadas para o ambiente digital é total.
As mídias tradicionais migraram para a internet e passaram a ser acessíveis no meio
digital. Atualmente, no que concerne as mídias escritas, a maioria dos jornais e revistas
possuem versões digitais e é possível ao leitor o acesso a uma diversidade muito maior de
publicações do que era quando somente se tinha acesso as publicações físicas.
O meio digital também proporcionou ao leitor o acesso a um número maior de
informações sob a ótica temporal. A edição do ano passado passou a ser tão acessível quanto
a edição do dia ou do mês de uma determinada publicação, o que não acontece normalmente
com as publicações físicas.
Existe, a partir desta interação uma infinidade de possibilidades em diversas áreas
como turismo, comercio, publicidade, entretenimento entre outras onde a leitura digital deixa
de ter somente o escopo da leitura pura e simples para transformar a comunicação escrita e
sua leitura na forma principal de se viver neste novo mundo criado na internet.
Na sociedade pôs moderna, as novas tecnologias favorecem a troca de conhecimento
e o estreitamento dos laços globais, que possibilitam o intercâmbio de informações em tempo
real. Esta nova maneira de se conviver em sociedade e fazer cultura influenciou também o
setor turístico, gerando mudanças marcantes na forma de negociar e relacionar fornecedor,
intermediários e usuários.
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O turismo é uma atividade de grande importância no contexto econômico atual, pois
tem um elevado potencial de geração de renda e emprego contribuindo com o aumento do
Produto Interno Bruto (PIB) de cada pais
Na área de turismo uma verdadeira revolução aconteceu desde da popularização do
uso da internet. No passado, o planejamento e a execução de uma viagem (compra de
passagem, reserva de hotéis, aluguel de automóvel) eram feitos normalmente a partir de
informações obtidas de amigos, pesquisas em revistas e guias de viagem e a intermediação
de agências de turismo. Era um processo que se materializava presencialmente e por
telefone, um processo que acontecia através de interação física e verbal.
Com a internet, este processo mudou radicalmente, deixou de ser presencial e verbal
para ser um processo de leitura e escrita digitais. Os turistas se organizaram em sites de
viagem, comentando suas experiências e sugerindo roteiros. Os fornecedores de serviços de
viagem como hotéis, locadoras de automóveis, guias de turismo, empresas aéreas, empresas
de cruzeiro marítimo, passaram a se comunicar com seus clientes pelo meio digital.
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turista deixou de ser apenas um consumidor de serviços e passou a ser um agente ativo da
cadeia da atividade de turismo. A forma de participação do turista neste processo é
fundamentalmente através da escrita e da leitura e ocorre no meio digital. A oferta e a
contratação de serviços também ocorrem através da leitura e da escrita.
O turismo se reinventou na internet, e mais importante do que isto, para a ótica deste
trabalho, é que a leitura (e a escrita) digital substituíram a forma antiga de fazer turismo. A
forma antiga da atividade de turismo era verbal e presencial e passou a ser escrita e digital.
A nova forma de se fazer turismo deu um papel muito maior ao turista e este papel se
materializa por escrito, como acontece com a maior parte das atividades na internet.
O novo mundo digital é feito de escrita e leitura. A interação entre os agentes deste
novo mundo paralelo deixou de ser primordialmente verbal e presencial para ser escrita e
lida. Neste contexto, a leitura digital deixa de ser somente uma discussão a respeito do meio
físico versus o meio virtual de leitura e passa a ser uma reflexão sobre a nova forma de viver
do ser humano.

3.3 EDUCAÇÃO FORMAL
A tecnologia da internet é um meio de comunicação e expressão e os educadores
devem considera-lo como mecanismo para estes três meios, inclusive como uma forma de
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comunicação entre eles e os alunos. O uso da tecnologia é iminente e está transformando as
relações humanas em todas as suas dimensões econômicas, como no exemplo na área de
turismo, sociais, como no exemplo das redes sociais, e no campo educacional não é diferente.
O uso da tecnologia na escola favorece quem não tem condições para comprar um
computador ou conhecimento para utilizar. Neste contexto o uso da tecnologia incentiva a
democratização da escrita e da leitura. Há uma especificidade no mundo digital que incentiva
as pessoas a ler e escrever bastante e cada vez mais. Além disto o meio digital possibilita a
inserção de ilustrações, fotos e vídeos.
A apropriação destes meios de comunicação do conhecimento vem mobilizando os
educadores no sentido da seleção e da utilização mais adequada destas novas tecnologias.
As novas tecnologias de comunicação e informação estão ampliando o potencial humano a
informação que é disponibilizada através de tecnologias cada vez mais inovadoras demanda
novas formas de se pensar, agir, conviver e principalmente apreender como e através delas.
Citando Maturana (2001) “ Sem dúvida a interconectividade atingida traves da
internet é muito maior do que a que vivemos há cem ou cinquenta anos através do telégrafo,
rádio ou telefone” .
Os educadores Nazari e Forest (2002) pesquisam sobre a contribuição das
tecnologias no ensino e na aprendizagem, refletindo em como ela tem estimulado a criação
de grupos de estudos e de pesquisas e as interfaces entre as áreas da educação e da ciência
da educação neste contexto de mudanças.
A tecnologia educacional só funciona se for cuidadosamente planejada e controlada,
para se evitar desperdício de tempo e dinheiro. A internet traz possibilidades que dão origem
a maneiras diferentes de se ensinar, neste sentido é necessário a conduta os profissionais da
educação diante de tantas ferramentas tecnológicas que estão sendo inseridas no meio
educacional.
Além dos alunos é importante ressaltar a possibilidade da formação continuada dos
profissionais de educação diante de tantas ferramentas tecnológicas que estão sendo
inseridas no meio educacional, pois a internet traz saídas e levanta problemas, como por
exemplo saber de que maneira gerenciar está grande quantidade de informação com
qualidade.
Segundo Marçal Flores (1996) a informática deve habilitar e dar oportunidade aos
alunos de adquiri novos conhecimentos, facilitar o processo de ensino e aprendizagem
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complementando os conteúdos curriculares e objetivando o desenvolvimento integral do
indivíduo.
Do lado dos professores, é necessário que estes estejam constantemente estimulados
a modificar sua ação pedagógica, utilizando adequadamente a tecnologia e se capacitando a
instruir os alunos em como utilizar estas ferramentas de aprendizagem. O professor deve
deixar de ser um simples transmissor de conhecimento para se transformar em um guia que
orienta os alunos sobre o habito de investigação constante e a aquisição da capacidade de
saber onde consultar o conteúdo desejado.
Em 1999 apenas 3,5% das escolas de ensino básico tinha acesso à internet. Em 2014
50% escolas de ensino básico tem acesso a internet o que, apesar de demostrar uma grande
revolução atesta um grande caminho a ser percorrido.
As empresas estão muito ativas na educação online e buscam as universidades mais
agilidade, flexibilização e rapidez na oferta de educação continuada. A internet tirou da
educação a distância a característica de isolamento de ensino de segunda classe. A
interconectividade e a internet e as redes desenvolveram nestes últimos anos estão
começando a revolucionar a forma de ensinar e de aprender.
O professor José Armando Valente, do núcleo de informática aplicada a educação da
UNICAMP afirma que “ Apreende a produzir em rede é um pré-requisito a crianças do
século XXI.
A internet também é uma grande aliada na formação continuada de professores. Ela
auxilia o profissional de educação a refletir sobre seu trabalho e resolver problemas. O
conhecimento profissional do professor mediante a formação permanente apoia-se tanto na
aquisição de conhecimentos teóricos, de competências e rotinas como no desenvolvimento
de capacidade de processamento da informação, analise e reflexão, no diagnostico, na
decisão racional e na reformulação de projetos, tarefas enormemente auxiliadas pelo uso de
ferramentas tecnológicas.
O uso das tecnologias no processo de ensino faz a educação ultrapassar as paredes
da sala de aula. O sucesso desta iniciativa, no entanto depende de como se faz o uso da
tecnologia e neste processo o educador tem participação fundamental.
No contexto educacional também existe uma mudança no padrão de interação dos
agentes. O professor deixa de ser simplesmente um transmissor de informações e valores e
passa a ensinar como aprender, apresenta aos seus alunos mundos muito mais amplo do que
os limites da sala de aula impunham.
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O mundo paralelo virtual abre possibilidade quase ilimitadas ao processo de
aprendizagem tanto para alunos como para educadores. Neste contexto também existe a
passagem de um ambiente físico e verbal para um ambiente digital, escrito e lido. Também
neste contexto a leitura digital deixa de ser meramente um meio para estar contextualizada
e ser agente importante da nova forma de viver o ser humana.
A partir deste entendimento constata-se uma possibilidade de uma enorme evolução
no papel dos educadores e dos alunos com o auxílio de novas ferramentas tecnológicas .
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CONCLUSÃO
A leitura digital está presente e intimamente inserida em diversos aspectos da vida
das pessoas nos dias de hoje.
Esta presença envolve a desde as novas formas de comunicação e interação entre as
pessoas até as questões relacionadas à disseminação da informação, à inserção da leitura e
da escrita de forma rotineira no cotidiano das pessoas, da modificação na forma de execução
de algumas atividades humanas e da utilização da tecnologia digital na educação formal em
todos os níveis de ensino.
O entendimento do conceito de leitura digital está relacionado a vários aspectos
legais, sociais, culturais e econômicos que foram abordados ao longo da pesquisa.
Muito além da questão da utilização da tecnologia e seus prós e contras, a reflexão
fundamental é sobre a mudança da forma de interação e aprendizado das pessoas e o papel
da leitura digital no contexto deste novo modo de viver.
Lemos hoje muito mais do que as gerações anteriores as nossas costumavam ler e
usamos a leitura e a escrita digitais para viver uma parte de nossas vidas, o “mundo paralelo
virtual” , que consome boa parte das horas de nosso dias ( e para muitas pessoas das noites
também) e este mundo é fundamentalmente vivenciado através da leitura e da escrita.
Sejamos bem vindos a este admirável mundo novo!
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INTRODUÇÃO
A geografia consegue abordar diversas temáticas, dentre elas, os meios de transportes
responsáveis pela logística entre os diferentes espaços, organizando redes e fluxos de
mercadorias, pessoas e informações entre os diferentes territórios.
No Brasil, a expansão urbana vem ocorrendo até os dias de hoje, de forma acelerada
e com bastante precariedade e falta de ordem. As cidades, principalmente as de porte médio,
acabam recebendo empreendimentos capazes de produzir ou atrair viagens e,
consequentemente um aumento da frota veicular, o que irá trazer mudanças no espaço e no
meio ambiente. O crescimento da população nas cidades e, a descentralização econômicoespacial colaboram para que ocorra a realocação das atividades de comércio e serviços para
outras partes das cidades em um processo de ocupação das áreas periféricas, aumentando a
necessidade e complexidade dos deslocamentos da população, tornando os sistemas de
transporte necessários para a qualidade de vida nas cidades. Além disso, com o aumento da
frota veicular, intensificam-se os problemas ambientais, como a poluição sonora e do ar.
Uma cidade sem medidas de planejamento urbano, sistemas de transporte e
circulação precários e falta de ordenamento com as atividades de uso do solo, caracterizam
uma urbanização deficiente. Congestionamentos, conflitos entre diferentes modos de
transportes, redução na segurança dos pedestres, eliminação de parte de áreas verdes visando
ampliar espaços para circulação e estacionamentos de veículos, aumento no número de
acidentes de trânsito e nos níveis de poluição sonora e do ar, são alguns dos principais
problemas nas cidades, relacionados à mobilidade urbana. Tais problemas comprometem a
sustentabilidade urbana, a mobilidade, a acessibilidade, e o conforto espacial e ambiental,
causando queda na qualidade de vida cotidiana.
Sendo assim, se vê necessária a elaboração de políticas públicas atuantes, de forma
conjunta entre o planejamento urbano, o de transportes, a fim de garantir a população as
melhores condições de deslocamento, com eficiência e segurança.
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CAPÍTULO 1: DESENVOLVIMENTO URBANO
1.1 O QUE É DESENVOLVIMENTO URBANO
Desenvolvimento é tudo aquilo que foi progredido, portanto pode ser definido como
sendo uma ação ou efeito de desenvolver algo ou alguém, acrescentar, crescer, ou melhorar,
podendo ser de ordem física, intelectual ou moral. Desenvolvimento também faz referência
a explicação de uma teoria, levando a discussão de forma aprofundada de determinadas
questões.
Segundo o dicionário Michaellis, desenvolvimento é:
1) Ato ou efeito de desenvolver.
2) Crescimento ou expansão gradual.
3) Passagem gradual de um estádio inferior a um estádio mais aperfeiçoado.
4) Adiantamento, progresso.
5) Extensão, prolongamento, amplitude.
O desenvolvimento está presente em nossas vidas desde o momento em que
nascemos, até o momento da nossa morte. Por exemplo, na fase em que somos bebês, entre
9 e 12 meses começamos a dar os primeiros passos, já entre 1 e 2 anos, aprendemos a falar,
depois vamos para a escola para aprender a conviver com as pessoas e aprender a ler e
escrever, e assim, sucessivamente, vamos nos desenvolvendo e conquistando nosso espaço
no mundo.
Urbano tem como significado “pertencente à cidade”. É tudo aquilo que está
relacionado com a vida na cidade e com os indivíduos que nela habitam.
O meio urbano tem características específicas que contradizem com o meio rural,
como por exemplo o grande número de pessoas, infraestrutura moderna, áreas residenciais,
comerciais e industriais, opções de lazer e entretenimento, etc.
Conhecido como agitado e estressante, o modo de vida urbano no Brasil possui
grandes problemas sociais, como a violência, a discriminação e a pobreza. E, além disso,
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somente pessoas que habitam esse modo de vida são consideradas bem-educadas e
inteligentes, infelizmente.
Juntando “desenvolvimento” com “urbano” e suas definições, não conseguimos obter
um significado exato do que é desenvolvimento urbano, mas podemos considerar tudo aquilo
relacionado a cidade e sua estruturação. É, portanto, um bom transporte público, vias
expressas, largas avenidas que ligam diferentes partes da cidade, com um fluxo de veículos
controlados, planejadas, e sem congestionamentos, um bom ambiente para se morar, uma
cidade sem poluição, uma cidade sem violência e pobreza, uma cidade com conjuntos
habitacionais e não favelas, e por aí vai.
Em nosso país, as marcas de um modelo de desenvolvimento urbano excludente e
precário continuam presentes em várias dimensões do processo de urbanização.
A política nacional de desenvolvimento urbano (1960-1970), foi criada por meio da
montagem de um sistema de financiamento de habitação e saneamento. O financiamento de
habitação baseava-se no financiamento da produção privada e de companhias públicas,
incorporando posteriormente a oferta de crédito bancário para o consumidor. Já o
financiamento de saneamento foi canalizado para companhias estaduais. Estes sistemas
expandiram-se mais nas regiões de maior renda, onde o retorno financeiro era garantido,
portanto, nem na habitação, nem no saneamento, este modelo foi capaz de promover
condições adequadas de moradia para a maior parte da população.
O mercado formal de urbanização cria “cidade” somente para as classes média e alta,
já para os demais brasileiros, restou uma situação precária, sem condições básicas de
urbanidade e com chance de expulsões e remoções das terras que habitam. Estes problemas,
acarretam para um modelo insustentável do ponto de vista ambiental e econômico, já que a
ocupação extensiva de periferias densas e precárias impõem um padrão de circulação e
mobilidade dependente do transporte sobre rodas e, portanto, de alto consumo energético e
alto potencial poluidor.
Para articular a implementação das políticas de desenvolvimento urbano nas cidades,
a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, visa o pleno cumprimento das funções
sociais da cidade e ao bem-estar da população, e tem obrigação de:
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Coordenar as atividades de planejamento urbano e de implementação do Plano
Diretor do Município, em colaboração com as demais secretarias e órgãos da
Administração Municipal e em articulação com o planejamento metropolitano;



Coordenar a elaboração das políticas de controle urbano, habitação, estruturação
urbana, saneamento básico e drenagem no Município;



Elaborar, monitorar e avaliar a implementação dos planos, programas e projetos
de desenvolvimento urbano;



Coordenar a elaboração de proposta de legislação urbanística municipal;



Coordenar a elaboração dos projetos de requalificação urbana, em colaboração
com as demais secretarias e órgãos da Administração Municipal;



Gerenciar o Fundo Municipal de Habitação Popular;



Coordenar as atividades da Câmara Técnica de Políticas Urbanas e da Comissão
Permanente de Uso do Solo;



Apoiar a Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral na
elaboração do plano plurianual de ação governamental e do orçamento anual do
Município;



Gerir a articulação de programas e ações de órgãos de planejamento urbano de
municípios vizinhos e de outras esferas de governo com os do Município de
Contagem;



Gerir as ações necessárias à obtenção de recursos e ao gerenciamento de
convênios e contratos em sua área de atuação;



Coordenar a execução de suas atividades administrativas e financeiras;



Coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

A cidade de Brasília, planejada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, pode ser considerada
um exemplo de cidade que possui bom desenvolvimento urbano.
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Ao decorrer desta monografia, apresentarei alguns obstáculos que tem incidido na
capacidade da rede urbana brasileira de responder ao desafio de ampliar o direito à moradia,
e a cidade no geral.

1.2

COMO

O

DESENVOLVIMENTO

URBANO

INFLUENCIA

A

QUALIDADE DE VIDA?
Qualidade de vida no espaço urbano tem sido um tema bastante problemático, e um
dos maiores desafios encontrados na sociedade atual. É importantíssimo que haja um
planejamento urbano que leve em consideração o meio ambiente, e ao mesmo tempo, atende
o desenvolvimento sustentável. Mas, além disso, é importante também que haja
conscientização das pessoas sobre o espaço em que se vive.
Desde muitos anos, a poluição afeta diversos estados, principalmente o estado de São
Paulo, e a preocupação com os problemas ambientais, urbanos e sanitários só vem
aumentando. As paisagens urbanas atuais apresentam impossíveis condições de se promover
saúde para a população, e este fato acontece devido ao péssimo modo como seu território foi
estruturado. Os cenários de risco a saúde se conformam e se distinguem na lógica da
estruturação urbana, sendo elementos importantes para interpretar a qualidade de vida nas
grandes cidades.
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O processo de urbanização gerou um grande crescimento da população urbana, e
mudanças estruturais e sociais que interferiram nas condições de vida da população,
principalmente em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, como o Brasil. O
espaço urbano possui diversas relações e práticas, e assim, possui diversos conflitos, devido
principalmente a desigualdade ocupacional e social.
Sendo assim, os que possuem maior poder aquisitivo são supervalorizados, já os mais
pobres, que dependem dos meios de consumo coletivos são desvalorizados, o que acaba
comprometendo a melhoria da qualidade de vida nas cidades.
O capitalismo por mais que tenha ajudado na economia e no crescimento industrial
do nosso país, por outro lado contribuiu para o crescimento dos problemas ambientais e
sociais, como por exemplo, serviços públicos precários, aumento da violência e
criminalidade, trânsito intenso nas ruas, entre outros.
Diante disso, para que haja uma melhoria na qualidade de vida da população, é
fundamental que ocorra uma compreensão de cidade ligada a dimensão social e política das
contradições que moldam o cotidiano urbano. A referência à cidadania na configuração das
cidades aproxima a leitura do espaço urbano à dimensão política de sua produção, que
envolve o Estado, novos instrumentos, planos, projetos urbanísticos, novas pressões dos
movimentos sociais, aumento da participação social no planejamento urbano, visibilidade às
diferentes necessidades e demandas da população no espaço interurbano, entre outros. O que
acaba promovendo uma maior articulação entre a cidade, o Estado e seus próprios habitantes
na busca por uma vida com mais qualidade.
O desenvolvimento social no espaço urbano incorpora valores construídos para
proporcionar uma vida digna e cidadã, com ampliação das liberdades, possibilidades e
oportunidades dos indivíduos na garantia de seus direitos, em contraposição aos “direitos”
do mercado e da valorização dos meios técnicos voltados à difusão da racionalidade material.
Essencialmente, busca promover uma maior emancipação e autonomia de seus cidadãos.
A seguir, imagens sobre desenvolvimento urbano deficiente.
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Metro lotado no dia 2 de fevereiro de 2014, por volta das 18h na estação Pinheiros da linha
9-Esmeralda.

Transito intenso na Avenida 23 de Maio, em São Paulo.
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Favela da Rocinha, a maior do Brasil, situada no Rio de Janeiro, ao lado de arranha-céus e
de regiões nobres da cidade.

CARRO OFICIAL DO DEPUTADO ESTADUAL MILTON VIEIRA,
FLAGRADO ESTACIONADO EM CICLOVIA EM SÃO PAULO.
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1.3 EXEMPLOS DE MELHORIAS NAS CIDADES
Transportes públicos e Inter mobilidade
A utilização de transportes públicos e coletivos é um ponto positivo para a melhoria
na qualidade de vida urbana e para a diminuição da poluição. Quando trocamos o carro pelo
transporte público, além de diminuirmos a emissão de gases poluentes e o consumo de
energia, também diminuímos os congestionamentos nas ruas.
Atualmente, nas grandes cidades, os meios de transportes públicos são intermodais e
organizados, e com isso, facilita a vida da população no dia-a-dia e faz com que o uso do
transporte não seja penalizante, e sim, cômodo, fácil e agradável.
Há também, outras formas de realizar economias de energia, custos, diminuir os
congestionamentos nas cidades carentes de transporte público e responder as necessidades
de mobilidade variadas e imprevisíveis, como por exemplo, a adoção de “car-sharing”
(compartilhamento do carro, trata-se de uma forma mais racional de usar um automóvel,
você dirige quando realmente precisa, e não porque tem um carro à disposição), “carpooling” (é a carona solidária, ou seja, é o uso compartilhado em alternância de um
automóvel particular por duas ou mais pessoas, para viajar juntos durante o rush para o
trabalho ou para a escola), táxis coletivos e transportes flexíveis que o transporte público não
satisfaz.
Não devemos deixar de lado que todos estes sistemas dependem de sistemas de
informação e comunicação avançados, e que estes sistemas de transporte servem para
complementar os tradicionais, e assim, garantir melhorias no meio ambiente e na
flexibilidade da população.
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Mobilidade Elétrica
Visando a sustentabilidade do sistema de transporte, os veículos elétricos poderão
realizar um papel importantíssimo. Mas quando falamos de veículos elétricos, acabamos nos
esquecendo os que já existem, como o metrô.
A substituição dos automóveis ainda deve enfrentar outras questões, já que estes
veículos integram um sistema complexo de distribuição e gestão de energia elétrica, a que
estarão associados novos paradigmas de mobilidade. Outra questão é dependência
tecnológica, como a autonomia, o tempo de recarga da bateria ou sua durabilidade, o modelo
de negócio da bateria, o fato da rede de trocas ser vulnerável face a provável evolução
tecnológica

das

baterias

ou

os

sistemas

de

reciclagem

de

baterias.

De fato, um carro elétrico é uma prática sustentável, mas, por outro lado, as pessoas
abandonariam o transporte coletivo, e causariam grandes transtornos e congestionamentos
nas cidades. Para isso não ocorrer, é essencial que a adoção de veículos elétricos seja
acompanhada de medidas visando a integração intermodal com os transportes públicos e
coletivos.
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Transporte de mercadoria e logística urbana
Devido as alterações climáticas e o crescimento dos custos de energia, é necessário
um sistema de transporte de mercadoria mais eficiente, limpo e menos poluente. Atualmente,
os transportes são responsáveis por 23% das emissões de CO2.
Uma transferência modal e o recurso otimizado a inter mobilidade poderiam ter um
papel decisivo nos consumos energéticos e na eficiência destes sistemas. Essa eficiência
dependerá de sistemas mais sofisticados de gestão dos transportes e de rastreamento das
mercadorias, que passam por formas mais avançadas de colaboração e de partilha das
capacidades de transporte, com a otimização de custos e de tempos.
Estes sistemas serão mais eficientes, permitindo uma consciência dos aspectos
ecológicos, se tornarem visível, e em tempo real a informação detalhada associada a cada
produto que é transportado.
Este assunto tem todo sentido quando nos referimos a logística urbana, pelo fato de,
com o crescimento das cidades e das expectativas em qualidade de vida da população, tem
crescido bastante a quantidade e a variedade de produtos que chegam ao centro das cidades.
Os danos dos transportes que estão associados a esta logística são bastante
significativos, desde os congestionamentos até o aumento das emissões de gases poluentes.
É claro que, os veículos elétricos poderão diminuir estes danos, mas com a
multimodalidade destes sistemas, a sua complexidade, e as suas interações com o restante
da mobilidade urbana, é normal que a partilha de cargas, controle e rastreamento dos
materias e veículos, otimização das rotas possam ter uma grande importância na prática.

15

CAPÍTULO 2: A MOBILIDADE E A ACESSIBILIDADE
2.1 CONCEITOS DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE
São várias as definições de mobilidade e de acessibilidade, e por muitas vezes, esses
dois conceitos acabam sendo confundidos, ou até mesmo, um complementando o outro. Os
dois sempre caminharam juntos, e ao analisar e elaborar políticas públicas de uso do solo e
ações no espaço urbano, não podemos deixá-los de lado. A necessidade de deslocamento
está presente no dia-a-dia da população, portanto, deve haver preocupação em garantir esse
deslocamento de forma segura, eficiente e sustentável.
Sendo assim, mobilidade se baseia nos deslocamentos diários de pessoas e bens
dentro do espaço urbano, por exemplo, de casa ao trabalho, da escola ao parque, do trabalho
à igreja, não contando apenas com a sua ocorrência, mas também com a facilidade e a
possibilidade.

Já, acessibilidade, compreende-se no acesso da população para realizar tais
deslocamentos, possuindo dois níveis: macro acessibilidade, que se baseia na facilidade de
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acesso a pontos distantes do território por meio de conexões estruturais, e micro
acessibilidade, que depende de condições locais de acesso aos sistemas.
Acessibilidade, antes de tudo, é uma medida de inclusão social. O Plano de
Mobilidade Urbana (PlanMob) apresenta esses conceitos de forma articulada onde se tem
que “A mobilidade urbana para a construção de cidades sustentáveis será então produto de
políticas que proporcionem o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, priorizem os
modos coletivos e não motorizados de transporte, eliminem ou reduzam a segregação
espacial, e contribuam para a inclusão social favorecendo a sustentabilidade ambiental.”
É importante lembrar a relação entre o uso do solo, condição socioeconômica e
acessibilidade.
“A acessibilidade urbana é condicionada pela interação entre o uso do solo e o
transporte e se constitui como um importante indicador de exclusão social, ao lado. Entre
outros, da mobilidade, da habitação, da educação e da renda. Nesse sentido, a acessibilidade,
ao ser parte integrante e fundamental da dinâmica e do funcionamento das cidades, passa a
ser um elemento que contribui para a qualidade de vida urbana, na medida em que facilita o
acesso da população aos serviços e equipamentos urbanos, além de viabilizar sua
aproximação com as atividades econômicas.”
Mobilidade pessoal, segundo Morris, é compreendida como sendo a capacidade do
indivíduo de se locomover de um lugar ao outro, dependente principalmente da
disponibilidade dos diferentes tipos de modos de transporte, inclusive a pé. Para Tagore &
Sikdar, mobilidade é interpretada como a capacidade do indivíduo de se mover de um lugar
a outro dependendo da performance do sistema de transporte e características do indivíduo.
Mobilidade Urbana se baseia na quantidade e qualidade das viagens do conjunto da
população residente em uma cidade, e suas características são determinadas a partir da
população e seus movimentos, da infraestrutura e dos fluxos. Não só no Brasil, mas também
nas grandes metrópoles do mundo a mobilidade urbana se apresenta como um desafio. Esse
processo ocorre de forma divergente em cada ambiente urbano, pois cada cidade apresenta
seus dinamismos urbanos, devendo, portanto, ser analisados de acordo com as peculiaridades
de cada espaço. Alguns fatores podem induzir na mobilidade urbana, podendo ser
relacionados ao indivíduo, como por exemplo, o sexo, a idade, a renda, ou relacionados a
infraestrutura.
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O Índice De Mobilidade Urbana expressa o número de viagens por dia que um
indivíduo realiza, podendo ser agrupado por condições socioeconômicas ou por unidades
territoriais. No entanto, no Brasil, a realização de viagens pela sua extensão é muito pouco
utilizada. Em sua abordagem convencional, a mobilidade sempre foi tratada por meio de
uma abordagem quantitativa, significando os deslocamentos ou viagens que acontecem nas
cidades, que tem como referência um local de origem e outro de destino, sendo que muitas
vezes refere-se, tão somente, às viagens motorizadas. Mas, a atual complexidade urbana
ajudou a criar um conceito mais complexo que caracteriza a mobilidade como um fenômeno
multifacetado, com dimensões diferentes, em nível social, econômico e político.
A Política Nacional da Mobilidade Urbana Sustentável, desenvolvida pelo Ministério
das Cidades, por sua vez, define mobilidade urbana como atributo associado ás pessoas e
bens e, que está relacionada às necessidades de deslocamentos no espaço urbano, de acordo
com as atividades nele desenvolvidas.

2.2 POLÍTICAS DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE
Segundo a Política Nacional de Mobilidade Urbana (2012), mobilidade urbana vai
muito além dos serviços de transporte, incluindo a relação entre os deslocamentos de pessoas
e bens com o meio urbano.
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Matriz da Política Nacional de Mobilidade Urbana:

Estatuto da Cidade (lei 10.257/01) - Lei 12.587 de 03/01/2012

Fundamentos da Lei de Mobilidade Urbana:


Formulação e execução de uma política nacional de mobilidade urbana, em um
contexto de Estado democrático e baseado em cooperação federativa.



Compreensão de que seja um instrumento de desenvolvimento urbano e de promoção
do bem-estar social.



Constituição de uma política mais ampla que não engloba tão somente os serviços de
transporte urbano.



Superação de uma visão de que mobilidade urbana seja apenas um conjunto de
serviços estanques e desarticulados.



Destaque da relação dos deslocamentos das pessoas e bens com o meio urbano.

A Lei 12.587 de 03/01/2012 compreende que a Mobilidade é instrumento de
desenvolvimento urbano e de promoção do bem-estar social, em um contexto democrático
de gestão pública.

Princípios da Lei de Mobilidade Urbana:


Acessibilidade universal



Desenvolvimento sustentável



Equidade no acesso ao transporte coletivo



Transparência e participação no planejamento, controle e avaliação da política de
Mobilidade.



Segurança nos deslocamentos



Equidade no uso do espaço público e circulação, vias e logradouros



Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes meios e
serviços
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Prioridade dos meios de transportes não motorizados sobre os motorizados e, dos
serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado



Integração da política de mobilidade com a de controle e uso do solo



A complementaridade e diversidade entre meios e serviços (intermodalidade)



Alívio dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e
bens



O incentivo ao desenvolvimento tecnológico e ao uso de energias renováveis e não
poluentes



A priorização de projetos de transporte coletivo estruturadores do território

A Política de Mobilidade ainda, tem como objetivos:


Reduzir as desigualdades e promover a inclusão social



Promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais



Proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à
acessibilidade e à mobilidade



Promover o desenvolvimento sustentável com o alívio dos custos ambientais e
socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades



Consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua
do aprimoramento da mobilidade urbana.

Entretanto, o instrumento fundamental para a implantação da Política de Mobilidade
Urbana é o Plano de Mobilidade, já citado anteriormente, exigido para municípios com mais
de 20 mil habitantes.

A Lei indica os temas que devem ser priorizados no PlanMob:


Gestão da demanda de automóveis



Qualificação do sistema de ônibus convencional



Política tarifária



Atenção ao pedestre



Atenção aos ciclistas
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Prioridade dos modais não motorizados e transportes públicos



Participação social

Resumidamente, o Plano de Mobilidade tem a missão de organizar a disputa pelo
espaço que dá suporte aos deslocamentos urbanos, de modo a garantir a equidade no acesso
à cidade.

Ao

lado,

a

imagem de uma
cidade sem o
plano
mobilidade.

Já,

nesta

imagem, uma
cidade com o
plano
mobilidade.

de

de
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2.3 DESAFIOS ENCONTRADOS POR DEFICIENTES
“Acessível” é um adjetivo que indica aquilo a que se pode chegar facilmente, ao
alcance. Para pessoas deficientes, este termo muitas vezes não existe.
De dez a doze por cento da população mundial têm alguma deficiência física. Destas,
perto de 90% vivem em países em desenvolvimento, e o mesmo percentual vale para os que
estão em idade produtiva, mas vivem desempregados.
Na capital paulista, a estimativa é de que vivem cerca de 4,5 milhões de deficientes
físicos, sendo a maioria usuária de transporte público, no deslocamento para seus locais de
trabalho e lazer. Portanto, pode se considerar muita gente, para uma cidade cheia de
problemas e uma urbanização deficiente.
Além do desenvolvimento urbano, a compreensão de “deficiência” também está em
evolução. A deficiência depende do ambiente em que a pessoa vive, portanto, se as cidades
oferecessem condições para uma pessoa de cadeira de rodas sair de casa e chegar, no mesmo
tempo que as outras, ao seu local de trabalho, e depois ir ao cinema e achar um lugar bom
para assistir o filme, essa deficiência já não é considerada tão grave, nos índices de
mobilidade. Da mesma forma que, quando a cidade não é acessível, qualquer deficiência se
torna mais séria.
As leis de acessibilidade, citadas futuramente nesta monografia, estabeleceram
normas e critérios básicos no país, como por exemplo, todos os ônibus adquiridos para o
serviço público depois de 2004 devem conter adaptações para deficientes, e assim, melhorar
a acessibilidade de todos.
Segundo a prefeitura, e a empresa que gerencia os ônibus de São Paulo, a SPTrans,
a cidade tem uma frota de mais de 15.000 ônibus e microônibus, aonde 7.905 são acessíveis
para deficientes, ou seja, possuem piso rebaixado, sem degraus nas portas, e, ao chegar nos
pontos de parada, inclinam-se ainda mais ao solo pela ação de sistemas de suspensão.
A SPTrans informa, também, que todas as 1.300 linhas de ônibus municipais contam
com veículos adaptados, com intervalo variando de acordo com a demanda existente. Ainda
segundo a companhia, o tempo de embarque e desembarque para passageiros com
deficiência é de 3 minutos.
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A cidade também oferece o serviço Atende, criado em 1996, que é uma modalidade
de transporte gratuito, de casa em casa, para deficientes em cadeira de rodas. Funciona
diariamente, das 7h00 às 20h00, para clientes cadastrados e com uma programação préagendada de viagens. Além disso, reservando com pelo menos uma semana de antecedência,
oferece atendimento aos “eventos dos fins de semana” para grupos afiliados a instituições
que trabalham com pessoas com deficiência. Atualmente, segundo a SPTrans, o serviço
conta com uma frota de 372 vans acessíveis.
Mas, como dito acima, estes dados são oferecidos pela prefeitura, já para a deputada
estadual Mara Gabrilli, cadeirante, os números são enganosos, e aponta falta de ônibus
adaptados nas ruas de São Paulo, e falta de profissionais treinados para operar o equipamento
dos veículos adaptados.
Já para pessoas como deficiência visual ou auditiva, existem outros desafios, como
por exemplo a falta de avisos sonoros.
Mas, não acabam aí os problemas, os deficientes enfrentam outros desafios
relacionados a acessibilidade, como calçadas com muitos obstáculos, e também como a
escolaridade e pobreza. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, uma pessoa
com deficiência fisica possui em média apenas 2,8 anos de escolaridade, comparando com
3,7 para pessoas sem deficiências.
Para moradores urbanos, 62% das pessoas com deficiência tem grau de escolaridade
fundamental completo, já, pessoas sem deficiência, o número aumenta para 84%.
Na cidade de São Paulo, considerada uma das mais desenvolvidas do Brasil, segundo
a Secretaria de Educação, há cerca de 13 mil alunos com deficiência, e apenas 500 das 1.500
escolas da capital são acessíveis, e apenas 6 são para estudantes com deficiências auditivas.
Portanto, chegamos a conclusão de que pessoas com deficiência possuem muito mais
chances de viver na pobreza extrema, como indica um relatório do Banco Mundial. Segundo
a OMS, nas cidades brasileiras, 25% dos deficientes são pobres, contra 12% da população
sem deficiência.
A população global não para de crescer, principalmente a população urbana. Com
isso, não é surpreendente, então, que os problemas de mobilidade e acessibilidade urbana
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ganhem visibilidade e impulso, ainda mais para o funcionamento econômico e social
das cidades.

2.4 ALGUMAS LEIS DE ACESSIBILIDADE NO BRASIL
Decreto número 5.296 de 2 de dezembro de 2004
Regulamente as leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de
atendimento as pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece
normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas portadores
de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.
Capítulo II – Do atendimento prioritário
Art. 5o Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas
prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento
prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
§ 1o Considera-se, para os efeitos deste Decreto:
I - pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei no 10.690, de 16 de junho
de 2003, a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se
enquadra nas seguintes categorias:
a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo
humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de
paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia,
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia
cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;
b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou
mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;
c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor
olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e
0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida
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do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea
de quaisquer das condições anteriores;
d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de
habilidades adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais,
utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer,
trabalho.
e) Deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências; e
II - pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se enquadrando no conceito de pessoa
portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se,
permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade,
coordenação motora e percepção.
§ 2o O disposto no caput aplica-se, ainda, às pessoas com idade igual ou superior a sessenta
anos, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo.
§ 3o O acesso prioritário às edificações e serviços das instituições financeiras deve seguir os
preceitos estabelecidos neste Decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, no que não conflitarem com a Lei no 7.102, de 20
de junho de 1983, observando, ainda, a Resolução do Conselho Monetário Nacional
no 2.878, de 26 de julho de 2001.
Art. 6o O atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e atendimento
imediato às pessoas de que trata o art. 5o.
§ 1o O tratamento diferenciado inclui, dentre outros:
I - assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis;
II - mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e à condição
física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de
acessibilidade da ABNT;
III - serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por intérpretes
ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e no trato com aquelas que
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não se comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdocegas, prestado por guias-intérpretes
ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento;
IV - pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual, mental
e múltipla, bem como às pessoas idosas;
V - disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa portadora de
deficiência ou com mobilidade reduzida;
VI - sinalização ambiental para orientação das pessoas referidas no art. 5o;
VII - divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida;
VIII - admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de acompanhamento junto
de pessoa portadora de deficiência ou de treinador nos locais dispostos no caput do art. 5o,
bem como nas demais edificações de uso público e naquelas de uso coletivo, mediante
apresentação da carteira de vacina atualizada do animal; e
IX - a existência de local de atendimento específico para as pessoas referidas no art. 5o.
§ 2o Entende-se por imediato o atendimento prestado às pessoas referidas no art. 5o, antes de
qualquer outra, depois de concluído o atendimento que estiver em andamento, observado o
disposto no inciso I do parágrafo único do art. 3o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003
(Estatuto do Idoso).
§ 3o Nos serviços de emergência dos estabelecimentos públicos e privados de atendimento à
saúde, a prioridade conferida por este Decreto fica condicionada à avaliação médica em face
da gravidade dos casos a atender.
§ 4o Os órgãos, empresas e instituições referidos no caput do art. 5o devem possuir, pelo
menos, um telefone de atendimento adaptado para comunicação com e por pessoas
portadoras de deficiência auditiva.
Art. 7o O atendimento prioritário no âmbito da administração pública federal direta e
indireta, bem como das empresas prestadoras de serviços públicos, obedecerá às disposições
deste Decreto, além do que estabelece o Decreto no 3.507, de 13 de junho de 2000.
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Cabe aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, no âmbito de suas competências, criar
instrumentos para a efetiva implantação e o controle do atendimento prioritário referido
neste Decreto.
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Capítulo III – Das condições gerais da acessibilidade
Art. 8o Para os fins de acessibilidade, considera-se:
I - acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida,
dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte
e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de
deficiência ou com mobilidade reduzida;
II - barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de
movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou
terem acesso à informação, classificadas em:
a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público;
b) barreiras nas edificações: as existentes no entorno e interior das edificações de uso público
e coletivo e no entorno e nas áreas internas de uso comum nas edificações de uso privado
multifamiliar;
c) barreiras nos transportes: as existentes nos serviços de transportes; e
d) barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou
impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos dispositivos,
meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa, bem como aqueles que
dificultem ou impossibilitem o acesso à informação;
III - elemento da urbanização: qualquer componente das obras de urbanização, tais como os
referentes à pavimentação, saneamento, distribuição de energia elétrica, iluminação pública,
abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do
planejamento urbanístico;
IV - mobiliário urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos,
superpostos ou adicionados aos elementos da urbanização ou da edificação, de forma que
sua modificação ou traslado não provoque alterações substanciais nestes elementos, tais
como semáforos, postes de sinalização e similares, telefones e cabines telefônicas, fontes
públicas, lixeiras, toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga;
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V - ajuda técnica: os produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou
especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiência
ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida;
VI - edificações de uso público: aquelas administradas por entidades da administração
pública, direta e indireta, ou por empresas prestadoras de serviços públicos e destinadas ao
público em geral;
VII - edificações de uso coletivo: aquelas destinadas às atividades de natureza comercial,
hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social, religiosa, educacional,
industrial e de saúde, inclusive as edificações de prestação de serviços de atividades da
mesma natureza;
VIII - edificações de uso privado: aquelas destinadas à habitação, que podem ser
classificadas como unifamiliar ou multifamiliar; e
IX - desenho universal: concepção de espaços, artefatos e produtos que visam atender
simultaneamente todas as pessoas, com diferentes características antropométricas e
sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou
soluções que compõem a acessibilidade.
Art. 9o A formulação, implementação e manutenção das ações de acessibilidade atenderão
às seguintes premissas básicas:
I - a priorização das necessidades, a programação em cronograma e a reserva de recursos
para a implantação das ações; e
II - o planejamento, de forma continuada e articulada, entre os setores envolvidos.
Capítulo IV – Da implementação da acessibilidade arquitetônica e urbanística
Seção II – Das Condições Específicas
Art. 14. Na promoção da acessibilidade, serão observadas as regras gerais previstas neste
Decreto, complementadas pelas normas técnicas de acessibilidade da ABNT e pelas
disposições contidas na legislação dos Estados, Municípios e do Distrito Federal.
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Art. 15. No planejamento e na urbanização das vias, praças, dos logradouros, parques e
demais espaços de uso público, deverão ser cumpridas as exigências dispostas nas normas
técnicas de acessibilidade da ABNT.
§ 1o Incluem-se na condição estabelecida no caput:
I - a construção de calçadas para circulação de pedestres ou a adaptação de situações
consolidadas;
II - o rebaixamento de calçadas com rampa acessível ou elevação da via para travessia de
pedestre em nível; e
III - a instalação de piso tátil direcional e de alerta.
§ 2o Nos casos de adaptação de bens culturais imóveis e de intervenção para regularização
urbanística em áreas de assentamentos subnormais, será admitida, em caráter excepcional,
faixa de largura menor que o estabelecido nas normas técnicas citadas no caput, desde que
haja justificativa baseada em estudo técnico e que o acesso seja viabilizado de outra forma,
garantida a melhor técnica possível.
Art. 16. As características do desenho e a instalação do mobiliário urbano devem garantir a
aproximação segura e o uso por pessoa portadora de deficiência visual, mental ou auditiva,
a aproximação e o alcance visual e manual para as pessoas portadoras de deficiência física,
em especial aquelas em cadeira de rodas, e a circulação livre de barreiras, atendendo às
condições estabelecidas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT.
§ 1o Incluem-se nas condições estabelecida no caput:
I - as marquises, os toldos, elementos de sinalização, luminosos e outros elementos que
tenham sua projeção sobre a faixa de circulação de pedestres;
II - as cabines telefônicas e os terminais de auto-atendimento de produtos e serviços;
III - os telefones públicos sem cabine;
IV - a instalação das aberturas, das botoeiras, dos comandos e outros sistemas de
acionamento do mobiliário urbano;
V - os demais elementos do mobiliário urbano;
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VI - o uso do solo urbano para posteamento; e
VII - as espécies vegetais que tenham sua projeção sobre a faixa de circulação de pedestres.
§ 2o A concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, na modalidade Local,
deverá assegurar que, no mínimo, dois por cento do total de Telefones de Uso
Público - TUPs, sem cabine, com capacidade para originar e receber chamadas locais e de
longa distância nacional, bem como, pelo menos, dois por cento do total de TUPs, com
capacidade para originar e receber chamadas de longa distância, nacional e internacional,
estejam adaptados para o uso de pessoas portadoras de deficiência auditiva e para usuários
de cadeiras de rodas, ou conforme estabelecer os Planos Gerais de Metas de Universalização.
§ 3o As botoeiras e demais sistemas de acionamento dos terminais de auto-atendimento de
produtos e serviços e outros equipamentos em que haja interação com o público devem estar
localizados em altura que possibilite o manuseio por pessoas em cadeira de rodas e possuir
mecanismos para utilização autônoma por pessoas portadoras de deficiência visual e
auditiva, conforme padrões estabelecidos nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT.
Art. 17. Os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar equipados
com mecanismo que sirva de guia ou orientação para a travessia de pessoa portadora de
deficiência visual ou com mobilidade reduzida em todos os locais onde a intensidade do
fluxo de veículos, de pessoas ou a periculosidade na via assim determinarem, bem como
mediante solicitação dos interessados.
Art. 18. A construção de edificações de uso privado multifamiliar e a construção, ampliação
ou reforma de edificações de uso coletivo devem atender aos preceitos da acessibilidade na
interligação de todas as partes de uso comum ou abertas ao público, conforme os padrões
das normas técnicas de acessibilidade da ABNT.
Também estão sujeitos ao disposto no caput os acessos, piscinas, andares de recreação, salão
de festas e reuniões, saunas e banheiros, quadras esportivas, portarias, estacionamentos e
garagens, entre outras partes das áreas internas ou externas de uso comum das edificações
de uso privado multifamiliar e das de uso coletivo.
Art. 19. A construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público deve garantir,
pelo menos, um dos acessos ao seu interior, com comunicação com todas as suas
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dependências e serviços, livre de barreiras e de obstáculos que impeçam ou dificultem a sua
acessibilidade.
§ 1o No caso das edificações de uso público já existentes, terão elas prazo de trinta meses a
contar da data de publicação deste Decreto para garantir acessibilidade às pessoas portadoras
de deficiência ou com mobilidade reduzida.
§ 2o Sempre que houver viabilidade arquitetônica, o Poder Público buscará garantir dotação
orçamentária para ampliar o número de acessos nas edificações de uso público a serem
construídas, ampliadas ou reformadas.
Art. 21. Os balcões de atendimento e as bilheterias em edificação de uso público ou de uso
coletivo devem dispor de, pelo menos, uma parte da superfície acessível para atendimento
às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme os padrões das
normas técnicas de acessibilidade da ABNT.
No caso do exercício do direito de voto, as urnas das seções eleitorais devem ser adequadas
ao uso com autonomia pelas pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida
e estarem instaladas em local de votação plenamente acessível e com estacionamento
próximo.
§ 1o Nas edificações de uso público a serem construídas, os sanitários destinados ao uso por
pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida serão distribuídos na razão de,
no mínimo, uma cabine para cada sexo em cada pavimento da edificação, com entrada
independente dos sanitários coletivos, obedecendo às normas técnicas de acessibilidade da
ABNT.
§ 4o Nas edificações de uso coletivo já existentes, onde haja banheiros destinados ao uso
público, os sanitários preparados para o uso por pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida deverão estar localizados nos pavimentos acessíveis, ter entrada
independente dos demais sanitários, se houver, e obedecer as normas técnicas de
acessibilidade da ABNT.
Art. 23. Os teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, casas de espetáculos,
salas de conferências e similares reservarão, pelo menos, dois por cento da lotação do
estabelecimento para pessoas em cadeira de rodas, distribuídos pelo recinto em locais
diversos, de boa visibilidade, próximos aos corredores, devidamente sinalizados, evitando-
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se áreas segregadas de público e a obstrução das saídas, em conformidade com as normas
técnicas de acessibilidade da ABNT.
Art. 24. Os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou modalidade, públicos
ou privados, proporcionarão condições de acesso e utilização de todos os seus ambientes ou
compartimentos para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida,
inclusive salas de aula, bibliotecas, auditórios, ginásios e instalações desportivas,
laboratórios, áreas de lazer e sanitários.
Art. 25. Nos estacionamentos externos ou internos das edificações de uso público ou de uso
coletivo, ou naqueles localizados nas vias públicas, serão reservados, pelo menos, dois por
cento do total de vagas para veículos que transportem pessoa portadora de deficiência física
ou visual definidas neste Decreto, sendo assegurada, no mínimo, uma vaga, em locais
próximos à entrada principal ou ao elevador, de fácil acesso à circulação de pedestres, com
especificações técnicas de desenho e traçado conforme o estabelecido nas normas técnicas
de acessibilidade da ABNT.
§ 1o Os veículos estacionados nas vagas reservadas deverão portar identificação a ser
colocada em local de ampla visibilidade, confeccionado e fornecido pelos órgãos de trânsito,
que disciplinarão sobre suas características e condições de uso, observando o disposto na Lei
no 7.405, de 1985.
Art. 26. Nas edificações de uso público ou de uso coletivo, é obrigatória a existência de
sinalização visual e tátil para orientação de pessoas portadoras de deficiência auditiva e
visual, em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT.
Art. 27.

§ 1o No caso da instalação de elevadores novos ou da troca dos já existentes,

qualquer que seja o número de elevadores da edificação de uso público ou de uso coletivo,
pelo menos um deles terá cabine que permita acesso e movimentação cômoda de pessoa
portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, de acordo com o que especifica as
normas técnicas de acessibilidade da ABNT.
§ 2o Junto às botoeiras externas do elevador, deverá estar sinalizado em braile em qual andar
da edificação a pessoa se encontra.
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CAPÍTULO 3:

HOME OFFICE, ACESSIBILIDADE E

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL
3.1 O QUE É HOME OFFICE?
Home Office, também conhecido como Small Office and Home Office, significa
basicamente escritório em casa. De forma genérica, se baseia no trabalho realizado em
espaço alternativo ao escritório da empresa. Pode ser considerado como uma nova forma

de trabalhar, usada normalmente por trabalhadores independentes. Além disso, algumas
empresas possuem esse sistema de trabalho quando os funcionários não precisam ou não
podem trabalhar no escritório.
Este tipo de trabalho profissional, é desenvolvido em ambientes diferenciados e que
possuem uma infraestrutura do ambiente doméstico.
O mesmo, foi adotado devido a globalização da economia e aumento da terceirização
de serviços, o que acabou mudando o perfil do emprego e do local de trabalho, e também,
pode ser caracterizado como uma medida sustentável.

3.2 VANTAGENS E DESVANTAGENS
O número de empresas que começam seus negócios em casa tem aumentado cada
vez mais, sendo assim, o home office pode ser considerado como uma alavanca do setor
empresarial e da economia.
O home office está em grande crescimento, principalmente pelo fato das empresas
acreditarem que seus profissionais conseguem ter mais foco no trabalho em casa, além de
não perder tempo deslocando-se.
Deve-se sempre criar um ambiente de trabalho mesmo estando em casa, e atribuir
regras, caso more com mais pessoas, pois dessa forma, não se perde, tempo com distrações
e, produtividade.
O home office oferece vantagens tanto para o funcionário, quanto para a empresa,
mas também, oferece desvantagens. A principal vantagem deste tipo de serviço é o conforto,
pois o profissional não enfrenta o trânsito diário, e não precisa estar vestido formalmente.
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Isso não significa poder usar pijama e pantufa, muito pelo contrário, pijama e pantufa não
combinam com home office. Home office exige profissionalismo, começando pelo modo de
se vestir. Trabalhar de pijama acaba refletindo um desleixo na qualidade das tarefas. Mas
também não há a necessidade de se colocar terno e gravata, e sim, uma roupa confortável,
que aparente uma atitude profissional, como por exemplo, uma camisa polo e jeans.
As novas tecnologias permitem que uma pessoa que trabalhe no regime de home
office esteja em contato direto e permanente com colegas de trabalho e mesmo com
superiores, podendo receber instruções mesmo não estando na sede da empresa.

Muitas pessoas enxergam o home office como moleza, onde o profissional irá dormir
até as onze horas da manhã, passear no shopping, beber uma cerveja, e trabalhar no meio
tempo.
Para produzir com eficiência, o home office exige um grande auto controle e
disciplina, principalmente para lidar com tentações como a geladeira e a televisão.
As desvantagens encontradas no home office podem variar desde a pessoa perder o
foco no trabalho, pelo fato do horário variado, que pode ser uma folga durante um dia todo,
mas em compensação ter de trabalhar em dobro depois, até a intervenção de assuntos
domésticos, que podem tomar parte do seu tempo e interferir na velocidade e qualidade do
trabalho.
Mesmo com estes desafios, o profissional que consegue administrar o tempo e a
qualidade do trabalho, consegue trabalhar melhor e aproveitar muito mais a vida. Ao escapar
de congestionamentos, o profissional usa o tempo que sobra para curtir sua família, praticar
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esportes, e assim, diminuir o estresse e melhor a saúde. Além do fato de trabalhar em casa
dar muito mais motivação na carreira.

3.3 ACESSIBILIDADE URBANA E MOBILIDADE SUSTENTÁVEL
Um fator importante, que deve estar presente na mobilidade, é a sustentabilidade
urbana e ambiental. Ela pode ser promovida por meio da restrição de meios de transporte
que causam altos níveis de poluição, tanto a sonora, quanto a do ar, que comprometem a
qualidade de vida da população, e trazem problemas para o meio ambiente.
A tempos já vem sendo bastante discutido o conceito de mobilidade urbana
sustentável, onde se parte do princípio de sustentabilidade e de sua relação com o sistema de
transportes e uso do solo.
“A mobilidade sustentável no contexto socioeconômico da área urbana pode ser vista
através de ações sobre o uso e ocupação do solo e sobre a gestão dos transportes, visando
proporcionar acesso aos bens e serviços de uma forma eficiente para todos os habitantes, e
assim, mantendo ou melhorando a qualidade de vida da população atual sem prejudicar a
geração futura”.
“De acordo com as dimensões do desenvolvimento sustentável, pode-se considerar
que a mobilidade dentro da visão da sustentabilidade pode ser alcançada sob dois enfoques:
um relacionado com a adequação da oferta de transporte ao contexto socioeconômico e outro
relacionado com a qualidade ambiental. No primeiro, se enquadram medidas que associam
o transporte ao desenvolvimento urbano e a equidade social em relação aos deslocamentos;
no segundo, se enquadram a tecnologia e o modo de transporte a ser utilizado. ”
Na visão de Boareto, a sustentabilidade é para a mobilidade urbana uma extensão do
conceito utilizado na área ambiental, ou seja, a realização de viagens ecologicamente
sustentáveis com os menores gastos de energia e impactos no meio ambiente.
Já, para Brasil, a mobilidade urbana sustentável deve ser pensada como o resultado
de um conjunto de políticas de transporte e circulação que visam proporcionar o acesso
amplo e democrático ao espaço urbano, através da priorização dos modos de transporte
coletivo e não motorizados de maneira efetiva, socialmente inclusiva e ecologicamente
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sustentável. Esta abordagem centraliza o deslocamento das pessoas, e não dos veículos,
considerando principalmente aquelas que possuem mobilidade reduzida. Políticas urbanas
que privilegiam o automóvel acabam trazendo problemas não somente relacionados ao meio
ambiente, mas também impactos indiretos, como por exemplo, acidentes de trânsito,
congestionamentos, e a baixa qualidade nos outros tipos de transporte, como o coletivo, a pé
e por bicicletas, que na busca de um espaço nas ruas, possuem posições menos avantajadas,
correndo maiores riscos, e comprometendo a mobilidade e a acessibilidade.
Para assegurar mobilidade e acessibilidade urbanas com qualidade, é preciso que as
políticas busquem atuar de forma articulada entre o ambiente natural e o construído com o
sistema de transportes, ou seja, uma atuação articulada entre o planejamento urbano, de
transportes e o ambiental.
“Pensar a mobilidade urbana é, portanto, pensar sobre como organizar os usos e a
ocupação da cidade e a melhor forma de garantir o acesso das pessoas e bens ao que a cidade
oferece, e não apenas pensar os meios de transporte e trânsito. É necessário se alterar a forma
de ordenação do sistema viário, deixando esse espaço de ter como prioridade o uso do
automóvel. Ele deve ter como objetivo central à garantia de um espaço urbano voltado para
as necessidades de deslocamentos dos pedestres, ciclistas, usuários dos transportes
públicos.”
Para pensar em mobilidade urbana sustentável e acessibilidade universal, os
automóveis particulares devem deixar de ser prioridade. Portanto, se faz necessária uma
política urbana que apresente um conjunto de princípios que oriente as ações sobre a
mobilidade urbana, visando à eficiência, segurança e sustentabilidade nos deslocamentos.

3.4

COMO

O

HOME

SUSTENTABILIDADE,

OFFICE
NA

PODE

INFLUENCIAR

NA

URBANA,

E

MOBILIDADE

CONSEQUENTEMENTE NA QUALIDADE DE VIDA?
É evidente que o mundo não para de mudar, e que a portabilidade está cada vez mais
presente no nosso dia-a-dia. Dentro deste conceito, o home office se faz cada vez mais
presente e se confirma não só como uma necessidade, mas como um estilo de vida.
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Atualmente, com tamanha conectividade, estamos sempre por dentro de tudo,
praticamente 24 horas por dia, nos sete dias da semana, e isso, graças a tecnologia. Sendo
assim, não precisamos ficar no escritório para produzir. Além disso, o trabalho remoto se
confirma como tendência, pois muitos profissionais preferem trabalhar em horários não
convencionais.

O home office também nos traz um alinhamento na vida pessoal e profissional, pois
através de tecnologias, o profissional consegue trabalhar de casa, e manter-se conectado com
a

empresa

ao

mesmo

tempo

em

que

atende

as

demandas

pessoais.

A geração atual, está cada dia mais próxima de dominar o mercado de trabalho, pois
sendo uma geração que nasceu e cresceu com a tecnologia presente, conseguem simpatizar
com um estilo de vida mais autônomo. Isso significa trabalhar com projetos, e não ter uma
carreira fixa. Fora isso, esta geração questiona a formatação de horários de trabalho, além
do próprio espaço físico de escritório. Portanto, futuramente, o trabalho terá um novo
formato, ajustado a geração atual.

Toda cidade grande sofre com congestionamentos, poluição e estresse. Analisando o
ponto de vista sustentável, o home office é apresentado como a solução destes problemas,
fazendo com que haja diminuição do uso de combustíveis fósseis, e redução das pegadas de
carbono coletivas.

Além dessas contribuições para o meio ambiente, quando trabalhamos de casa
podemos contribuir ainda mais, com ações simples, como por exemplo: abrir as cortinas e
aproveitar a luz natural, utilizar equipamentos energeticamente eficientes, em especial
monitores, configurar o computador para economia de energia, usar sempre copo de vidro e
evitar os materiais descartáveis, otimizar seu trabalho, ou seja, trabalhar de forma inteligente
e rápida, e assim, gerar economia de energia.

Ao analisar o home office do ponto de vista da qualidade de vida, podemos concluir
que ao evitar deslocamentos até o trabalho, conquista-se horas extras para outras atividades,
sem falar na redução do estresse diário.
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CONCLUSÃO
Com esta monografia, podemos concluir que as metrópoles brasileiras sofrem com
congestionamentos, elevado custo no preço das tarifas, serviços precários, ineficientes e
defasados que acarretam significativa diminuição da qualidade de vida.
Com o intuito de melhoria e aperfeiçoamento da mobilidade, as iniciativas públicas
e privadas devem priorizar o gerenciamento de transportes de massas, principalmente, os
transportes sobre trilhos, desenvolvendo assim, logística de integração local, regional,
nacional e internacional.
A mobilidade urbana sustentável envolve a implantação de sistemas de transporte
sobre trilhos (metrô, trem, bondes), ônibus, com integração a ciclovias, esteiras rolantes,
elevadores de grande capacidade, e soluções modernas como os teleféricos de Medellin,
encontrados na Colômbia, sistemas de bicicletas públicas, encontrados em Paris, Barcelona,
e Bogotá, por exemplo. Além disso, a mobilidade urbana eficiente necessita de calçadas
confortáveis, niveladas e sem obstáculos, para pessoas que realizam viagens a pé, ou em
cadeira de rodas.
A acessibilidade pode ser caracterizada como direito humano, pois todos os seres
humanos devem ter as mesmas oportunidades, as mesmas condições na realização de seus
direitos e necessidades. Devemos então nos conscientizar e defender a inclusão social, mudar
a sociedade, a estrutura dos sistemas sociais comuns, as atitudes, os produtos e bens, e as
tecnologias, ou seja, mudar a educação, o trabalho, a saúde, o lazer, a mídia, a cultura, o
esporte e o transporte.
Com o intuito de agrupar trabalho, sustentabilidade e qualidade de vida, o Home
Office vem obtendo sucesso. Considerado como uma nova forma de trabalhar, nos oferece
maior tempo para cuidados com a família e saúde, e eficiência na produção. Além de oferecer
melhorias na qualidade de vida do profissional, oferece melhoria na produção da empresa.
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INTRODUÇÃO
Neste trabalho abordaremos a importância da educação na sociedade em que
vivemos, como está influência a vida e o ambiente que ocupamos. Para um melhor
desenvolvimento do país com menos desigualdade e mais oportunidades para todos deve se
investir e buscar capacitação por meio da educação.
Hoje nosso país sofre pela falta de planejamento nos investimentos referentes a
educação, o ensino público deixa a desejar, falta investimento em locais adequados,
materiais atualizados e profissionais qualificados para o ensino.
Este trabalho tem como objetivo explanar sobre a importância e os benefícios do
ensino de qualidade. Está organizado em três capítulos: No primeiro veremos a educação em
contraste com a sociedade. No segundo, os processos de ensino no Brasil. No terceiro
optámos por abordar uma tentativa de avanço na educação do país por meio de políticas
educacionais voltadas para a inclusão.
A metodologia utilizada foi de pesquisa em sites da internet, enriquecida com dados
de sites governamentais e publicações de revistas como a ÉPOCA.
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CAPÍTULO 1: EDUCAÇÃO E SOCIEDADE
1.1 O QUE É EDUCAÇÃO?
A educação se constitui como direito fundamental e essencial ao ser humano e
diversos são os documentos que corroboram com tal afirmação. A Lei de Diretrizes e Bases
para a Educação Nacional, afirma que “é direito de todo ser humano o acesso à educação
básica”, assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos que estabelece que “toda
pessoa tem direito à educação”.
Apesar de estarmos em pleno século XXI, nos deparando com inúmeras inovações
tecnológicas, onde diversos ramos são modernizados, seja economicamente ou
culturalmente, ainda convivemos com um grande problema que impede o pleno
desenvolvimento do nosso país: a falta de investimento na área educacional, gerando a má
qualidade da mesma.
Paulo Freire (1921-1997) foi o mais célebre educador brasileiro, com atuação e
reconhecimento internacionais. Conhecido principalmente pelo método de alfabetização de
adultos que leva seu nome, ele desenvolveu um pensamento pedagógico assumidamente
político. Para Freire, o objetivo maior da educação é conscientizar o aluno. Isso significa,
em relação às parcelas desfavorecidas da sociedade, levá-las a entender sua situação de
oprimidas e agir em favor da própria libertação.
Ao propor uma prática de sala de aula que pudesse desenvolver a criticidade dos
alunos, Freire condenava o ensino oferecido pela ampla maioria das escolas (isto é, as
"escolas burguesas"), que ele qualificou de educação bancária. Nela, segundo Freire, o
professor age como quem deposita conhecimento num aluno apenas receptivo, dócil. Em
outras palavras, o saber é visto como uma doação dos que se julgam seus detentores. Tratase, para Freire, de uma escola alienante, mas não menos ideologizada do que a que ele
propunha para despertar a consciência dos oprimidos. "Sua tônica fundamentalmente reside
em matar nos educandos a curiosidade, o espírito investigador, a criatividade", escreveu o
educador. Ele dizia que, enquanto a escola conservadora procura acomodar os alunos ao
mundo existente, a educação que defendia tinha a intenção de inquietá-los.
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1.2 QUAL IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO PARA A SOCIEDADE
A comunidade internacional já reconheceu que não há desenvolvimento sem
educação e fez desta constatação uma exigência política. A segunda meta do milênio das
Nações Unidas determina que todas as pessoas do mundo devem ter a possibilidade de obter
uma educação básica.
A Educação é um direito fundamental que ajuda não só no desenvolvimento de um
país, mas também de cada indivíduo. Sua importância vai além do aumento da renda
individual ou das chances de se obter um emprego. "Perguntar a importância da Educação é
como perguntar qual a importância do ar para nós. É pela Educação que aprendemos a nos
preparar para vida", disse a socióloga e pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, Sandra
Unbehaum.
Por meio da Educação, garantimos nosso desenvolvimento social, econômico e
cultural. Sandra explica que o direito à Educação de qualidade é básico porque assegura o
cumprimento de outros direitos. "Sem conhecimento ou acesso a informações, como posso
saber que tenho direito à saúde e bem-estar, ao meio ambiente sadio, a condições adequadas
de trabalho, a ser tratada com dignidade?", questionou.
Os impactos da Educação são extensos e profundos, uma educação de qualidade
beneficia indivíduo e o país:










Combate à pobreza.
Faz a economia crescer.
Promove a Saúde.
Diminui a violência.
Garante o acesso a outros direitos.
Ajuda a proteger o meio ambiente.
Aumenta a felicidade.
Fortalece a democracia e a cidadania.
Ajuda a compreender o mundo
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1.3 A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO NA DESIGUALDADE SOCIAL
BRASILEIRA
O Brasil, como se sabe, é um dos países mais desiguais do mundo. Tal desigualdade
reduziu um pouco nos últimos anos, em função dos aumentos dos ganhos reais do salário
mínimo, da geração de empregos formais e das transferências governamentais para
programas sociais. Mas é ainda muito elevada.
Um dos elementos fundamentais entre as causas da desigualdade brasileira reside na
desigualdade no acesso à educação. Segundo pesquisas, a chance de um filho de um pai com
menos de um ano de estudo repetir a escolaridade do pai é muito alta: 34%. Além disso, a
probabilidade desta criança fazer o ensino superior é de apenas 1%. No outro extremo, uma
criança cujo pai tenha o ensino superior, tem 60% de probabilidade de obter também um
curso superior. Aqueles em melhor condição financeira, portanto, têm enorme vantagem em
termos de aproveitamento das oportunidades do mercado de trabalho, o que acaba
perpetuando a desigualdade social.
Esta desigualdade no acesso à educação é especialmente grave em um país que paga
um prêmio elevado à escolaridade. Em média, um ano a mais de escolaridade no Brasil
representa um acréscimo no salário de 15%. Para efeitos comparativos, nos Estados Unidos
este percentual é de 10%. No nível superior, este prêmio é ainda maior no Brasil, chegando
a 18,7% em média para cada ano de estudo.
A desigualdade decorrente do acesso à escolaridade se manifesta, além do
rendimento, também nas oportunidades de obtenção de emprego. Segundo pesquisa do
Departamento intersindical de estatística e estudos socioeconômicos - DIEESE, a taxa média
de desemprego em São Paulo em 2006, do trabalhador com apenas o ensino fundamental
completo foi de 19,4%, enquanto que para o trabalhador com ensino superior completo esta
taxa está em 5,8%, extremamente baixa para os padrões brasileiros. Nas demais Regiões
Metropolitanas onde o DIEESE realiza a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), este
mesmo padrão se repete.
Há forte correlação entre o nível educacional de uma população e o crescimento do
país. Atualmente em quase todas as tarefas o trabalho envolve, em algum grau, trabalho
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intelectual. Assim, quanto mais escolarizado o trabalhador maior a facilidade para absorção
de novas tecnologias, base do crescimento econômico nos dias atuais.
Mas os benefícios de uma maior educação não se circunscrevem à produção
econômica, obviamente. Uma população escolarizada pode exercer mais plenamente os seus
direitos políticos e de cidadania de uma forma geral. Vários estudos comprovam que a
escolarização também reduz os indicadores de criminalidade: a conclusão do ensino médio
reduz significativamente a probabilidade de o jovem cometer crime contra as pessoas e o
patrimônio.
No Brasil, cerca de metade dos desempregados são jovens que estão entre 16 e 24
anos. O fenômeno decorre de várias causas, com destaque para a falta de experiência
profissional e baixa escolaridade. O maior acesso à educação ao jovem menos favorecido
economicamente irá tornar um pouco mais justa a disputa por um espaço no mercado de
trabalho, já que são indiscutíveis as relações entre escolaridade e capacidade de obter e se
manter em um emprego. Na medida em que um jovem trabalhador se escolariza, ele melhora
a sua capacidade de obter um emprego e desenvolver um trabalho mais sofisticado,
absorvendo inovação tecnológica, que é o segredo da produção com qualidade nos dias de
hoje.

8

1.4 COMO A EDUCAÇÃO AFETA O PAÍS?
A educação influencia e muito na formação da sociedade. Atualmente há a
necessidade de investir-se um sistema educacional moderno, adequado, que possa preparar
nossa população para um mundo onde haja o manejo adequado da língua falada e escrita, do
raciocínio formal e abstrato e da informação.
Como a educação influencia na sociedade? Para iniciarmos esta discussão, é
importante relatar que o que não falta ao país são jovens inteligentes, cheios de curiosidade,
plenos de energia, e com muito espírito de iniciativa.
Não podemos crucificar a sociedade por algumas questões éticas educacionais.
Diante de problemas sociais, políticos e da própria educação brasileira, possuímos uma gama
de cidadãos capazes e competentes para racionar de forma educada e eficaz sobre diversas
situações.
Mas e a sociedade num contexto geral? A realidade é que o Brasil de hoje precisa,
mais do que nunca, de um sistema educacional moderno, adequado, que possa preparar nossa
população. Não basta simplesmente construir escolas, é preciso atenção, cuidados com os
alunos, iniciando a carreira estudantil, partindo dos níveis infantis, enfim, educar para a
cidadania.
Sem dúvida, não é um ponto fácil de dizer, fatores como respeito mútuo, justiça,
diálogo, solidariedade, devem sem dúvida fazer parte de um contexto educacional que
transmita esses fatores à sociedade.
Na atual sociedade, o preconceito, o desrespeito, a criminalidade, a violência, o
roubo, furto, os conflitos gerados por adolescentes principalmente, refletem à falta de
educação tanto social quanto familiar e educacional.
É preciso acreditar na reestruturação educacional do país, assim como de alguns
professores que se sustentam de serviço público, mas que não se preocupam em formar
cidadãos pensantes e críticos. Não é uma tarefa fácil para o professor, porém, alguns
necessitam de uma reciclagem pedagógica e também financeira.
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É naturalmente importante que o futuro professor passe por um processo de formação
que irá prepará-lo para uma atividade docente onde todos nós buscamos um mesmo
propósito, uma sociedade mais justa e humana com melhor qualificação, que irá contribuir
na formação do futuro profissional.
A educação na sociedade tem como propósito desenvolver iniciativas que contribuam
para o desenvolvimento humano, na medida em que vá de encontro às necessidades e
interesses daqueles em questão. A escola sozinha tão pouco dará conta dessas demandas, ela
precisará propor ações e condições educativas que envolvam todos (sociedade, professor,
aluno e família) se tivermos essa interação, certamente teremos competência e com a
inovação formaremos melhores cidadãos no futuro, com profissionais de qualidade, sendo
os mesmos preparados e abertos as para novidades.
Por fim, temos que acreditar nos jovens, para que sociedade e educação possam
caminhar em harmonia.
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1.5 LIBERDADE X EDUCAÇÃO
A liberdade somente pode ser promovida educando o povo de modo a desenvolver a
autonomia dos indivíduos e capacitá-los para perceber as estruturas sociais, compreender
suas racionalidades e agir para modificá-las em direção à liberdade.
A educação libertadora é crítica e criativa - e não pode ser de outro modo. O
conhecimento não basta: é necessário decidir o que conhecer em função de objetivos que são
criados e devem ser criticados. O que pretendemos? Por que queremos uma coisa ao invés
de outra? Como devemos alcançar nossos objetivos? Quais são as alternativas? O que é
necessário saber para poder fazer...?
Segundo Amartya Sen, em seu livro: O desenvolvimento como Liberdade, para obter
o desenvolvimento almejado que visa à liberdade como último fim, deve-se considerar cinco
tipos de liberdades instrumentais:
1. As liberdades políticas, concebidas de modo lato (incluindo os chamados direitos
cívicos), referem-se às oportunidades que as pessoas têm de decidir quem e segundo que
princípios devem governar e incluí também a possibilidade de vigiar e criticar as autoridades,
de gozar da liberdade de expressão política e de uma imprensa sem censura prévia, de dispor
da liberdade de escolher entre diferentes partidos políticos, etc.
Compreendem as competências politicas inerentes à democracia no sentido mais lato
(diálogo político, discordância e critica direitos de voto e de participação).
2. Os dispositivos económicos dizem respeito às oportunidades respectivas de que os
indivíduos dispõem para utilizar recursos económicos para fins de consumo ou de produção
de troca.
Na medida em que o processo de desenvolvimento económico aumenta o rendimento
e a riqueza de um país, estes se refletem num crescimento das capacidades económicas da
população. Deverá ser óbvio que, na relação entre rendimento e riqueza nacionais, por um
lado, é as capacidades económicas dos indivíduos (e das famílias), por outro, as
preocupações distributivas também são, ademais das globais, importantes.
O modo como for distribuída a crescente riqueza gerada fará claramente a diferença.
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3. As oportunidades sociais respeitam aos indivíduos que as sociedades organizam
em favor da educação, dos cuidados de saúde, etc., que tem influência na liberdade concreta
de os indivíduos viverem melhor.
Esses serviços são importantes, não apenas para conduzir a vida privada (como o
viver uma vida saudável, prevenindo as doenças evitáveis e a mortalidade precoce), mas
também para uma participação mais eficaz nas atividades econômica e política. Por exemplo,
a falta de capacidade, de compressão e entendimento pode ser um obstáculo de monta à
participação nas atividades económicas que exigem uma laboração assente em instruções
rigorosas ou que requerem um minucioso controlo de qualidade (o que acontece cada vez
mais no comércio globalizado).
De modo idêntico, a participação política pode ser prejudicada pela incapacidade de
ler jornais ou de comunicar por escrito com outros envolvidos na ação política.
4. Passando agora à quarta categoria, tenha-se presente que, na interação social, os
indivíduos lidam uns com os outros com base numa certa presunção relativa ao que lhes é
proposto e ao que podem esperar obter. Neste sentido, a sociedade funciona segundo uma
presunção básica de confiança.
As garantias de transparência respeitam à necessidade de abertura que as pessoas podem
esperar: a liberdade de lidar uns com os outros sob a garantia de clareza e de esclarecimento.
As garantias de transparência (incluindo o direito à clareza) podem, assim, ser uma
categoria importante de liberdades instrumentais. Tais garantias têm um evidente papel
instrumental na prevenção da corrupção, da gestão irresponsável etc.
5. Finalmente, por muito bem que funcione um sistema económico, algumas pessoas
podem apresentar características de quem está à beira da vulnerabilidade e pode sucumbir
realmente a grande miséria em resultado de mudanças concretas que afetaram negativamente
as suas vidas. É necessária previdência social para proporcionar uma rede de proteção social
que evite que a população afetada se veja reduzida a uma miséria abjeta e até, nalguns casos,
exposta à fome e à morte.
O domínio da previdência social inclui dispositivos institucionais permanentes, tais
como subsídio de desemprego, e prestações suplementares de rendimento regulamentadas

12

para os indigentes, bem como esquemas ocasionais, como os bancos alimentares ou emprego
público de emergência para rendimento aos desempregados.
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CAPÍTULO 2: PROCESSOS DE ENSINO
2.1 COMO FUNCIONA O SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO?
A educação brasileira é regulamentada pelo Governo Federal, através do Ministério
da Educação (MEC), que define os princípios orientadores da organização de programas
educacionais. Os governos locais são responsáveis por estabelecer programas educacionais
estaduais e seguir as orientações utilizando os financiamentos oferecidos pelo Governo
Federal. As crianças brasileiras têm que frequentar a escola no mínimo por nove anos, porém
a escolaridade é normalmente insuficiente.
A educação brasileira é dividida em três níveis, com diversos graus em cada divisão.
O Ensino fundamental (o primeiro nível educacional) é gratuito para todos (incluindo
adultos), e obrigatório para crianças entre as idades de seis e quatorze anos. O ensino médio
é também gratuito, mas não é obrigatório. O Ensino superior é gratuito apenas em
universidades públicas. Apesar de serem oferecidos gratuitamente pelo Estado, existem
escolas privadas (não-gratuitas) que tentam oferecer o acesso ao conhecimento com um nível
maior de qualidade em seu ensino.


Ensino Fundamental
O Ensino Fundamental é dividido em duas fases, denominado Ensino
Fundamental I (1º a 5º anos) e Ensino Fundamental II (6º a 9º anos). Durante o Ensino
Fundamental I cada grupo de alunos geralmente é assistido por um único professor.
Como para Ensino Fundamental II, há tantos professores como disciplinas.
O Conselho Federal de Educação define uma grade curricular constituída de
Língua Portuguesa, Matemática, história, geografia, ciências, artes e educação física
(do 1º ao 5º ano). A partir do 6ª ano as línguas estrangeiras como o inglês também
são adicionadas. Algumas escolas também incluem informática como uma matéria.
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Ensino Médio
O Ensino Médio dura três anos. Com mínimo de 2200 horas de aula ao longo
desses três anos. Os estudantes devem ter concluído o Ensino Fundamental antes de
serem autorizados a inscrever-se no Ensino Médio.
O Ensino Médio compreende a grade curricular em Português (incluindo o
idioma Português e as literaturas portuguesa e brasileira), língua estrangeira (Inglês
geralmente, também espanhol e francês hoje muito raramente), História, Geografia,
Matemática, Física, Química e Biologia. Recentemente Filosofia e Sociologia, que
foram proibidos durante a ditadura militar (1964-1985), tornaram-se obrigatórios
novamente.



Ensino Superior
O ensino médio é obrigatório para aqueles que pretendem prosseguir com os
estudos universitários. Além disso, os estudantes devem passar um exame vestibular
para o seu curso específico de estudo. O número de candidatos por vaga na
universidade pode ser superior a 30 ou 40 para um dos mais competitivos em cursos
de universidades públicas. Em alguns cursos com pequeno número de vagas
disponíveis, este número pode ser tão alto quanto 200.
A norma brasileira para o grau de licenciatura, ou “bacharelado”, é atribuída,
na maioria das áreas das artes, humanidades, ciências sociais, ciências exatas, ou
ciências naturais, e exige normalmente quatro anos de estudos pós-secundários em
uma universidade certificada.

2.2 O ENSINO PÚBLICO NO BRASIL
Ruim, desigual e estagnado, esse é o retrato do ensino das escolas públicas
brasileiras, de acordo com o resultado da Prova Brasil, que avalia alunos da educação básica.
Mais de 65% dos alunos brasileiros no 5º ano da escola pública não sabem reconhecer
um quadrado, um triângulo ou um círculo. Cerca de 60% não conseguem localizar
informações explícitas numa história de conto de fadas ou em reportagens. Entre os maiores,
no 9º ano, cerca de 90% não aprenderam a converter uma medida dada em metros para
centímetros, e 88% não conseguem apontar a ideia principal de uma crônica ou de um
poema. Essas são algumas das habilidades mínimas esperadas nessas etapas da escola, que
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nossos estudantes não exibem. É o que mostram os resultados da última Prova Brasil,
divulgados pelo governo federal no final de novembro.
A prova avalia, a cada dois anos, o desempenho de alunos do 5º e do 9º ano em
português e matemática. É usada para compor o principal indicador de qualidade
da educação do país, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Os
resultados revelam, no entanto, algo ainda mais perigoso que o baixo desempenho: a
desigualdade. Enquanto em alguns Estados do Sul, como São Paulo e Santa Catarina, metade
dos alunos tem aprendizado adequado em português, Estados como Alagoas e Maranhão não
chegam a ter 20%.
“Se a educação é um direito de todos, o direito de cada aluno que não aprende o
considerado adequado vem sendo negado”, diz Ernesto Martins Faria, coordenador de
projetos da Fundação Lemann, organização sem fins lucrativos que atua para melhorar a
qualidade da educação.
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Diminuir a desigualdade no aprendizado é um desafio até para os Estados que
bateram a meta de qualidade do governo, medida pelo Ideb. Em 2013, apenas quatro Estados
bateram todas as metas de qualidade do Ideb, Goiás entre eles. Quando olhamos para o
aprendizado dos alunos desse Estado, medido pela Prova Brasil, percebemos que apenas
24% dos alunos aprenderam o que deveriam em português, e somente 41% em matemática
(no 5º ano). Goiás teve Ideb 5,5, acima da meta de 4,9. Isso acontece porque o Ideb não mede
apenas o aprendizado. Inclui também o fluxo de alunos, medido pela aprovação.
A percentagem dos alunos com aprendizado adequado se mantém a mesma na
maioria dos Estados desde 2011 (leia os gráficos abaixo). A desigualdade entre os que
aprendem e os que não aprendem continua estável. O que fazer para diminuí-la?
“No Brasil, a desigualdade está ligada à infraestrutura das escolas”, afirma Daniel
Cara, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. “Redes maiores,
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com estruturas adequadas, laboratórios e bibliotecas e professores com melhor formação,
são mais eficientes”, diz. Além do investimento em infraestrutura e nos professores, outra
medida necessária é a adoção de um currículo nacional comum a todas as redes, que indique
o que cada aluno deve aprender em cada etapa da escola.
Ao contrário de outros países, o Brasil não tem currículo nacional. Alguns Estados e
algumas grandes cidades têm seus próprios currículos. A maioria, não – embora todos os
Estados façam a mesma Prova Brasil, aplicada pelo governo federal. As questões são
padronizadas, mas os conteúdos ensinados não. Não faz sentido. O governo também não tem
critérios do que é um aprendizado adequado para cada série. O critério usado nos gráficos
desta reportagem é do Movimento Todos Pela Educação, uma organização não
governamental que acompanha o desempenho da qualidade da educação nacional. O
Ministério da Educação (MEC) deu início a uma discussão sobre a elaboração de uma base
curricular comum. Ela está prevista no Plano Nacional de Educação, lei sancionada em
junho, que estipula metas de qualidade para a área.
A ausência de critérios para o aprendizado leva a uma segunda discussão sobre a
Prova Brasil e o Ideb: até que ponto esse tipo de avaliação, chamada de avaliação
padronizada, pode ser a única referência de qualidade para o governo (na elaboração de
políticas públicas) e para as escolas (que precisam saber em que precisam melhorar)?
O Ideb, criado em 2007, é um dos maiores avanços em políticas públicas
educacionais no Brasil. Os bons sistemas de educação, com raras exceções, usam esse tipo
de avaliação como termômetro da qualidade. Como mostram os gráficos da página anterior,
ele pode não ser suficiente para avaliar o ensino. “Esse tipo de prova não avalia nada, apenas
mede”, afirma Ocimar Alavarse, especialista em avaliação da Faculdade de Educação da
Universidade de São Paulo (USP). Ele é um retrato da vida real, não conta se ela é boa ou
ruim. “Só o Ideb ou a Prova Brasil não dão subsídios para a discussão sobre políticas
públicas”, diz Cara.
 O professor é o fator que mais influência na educação das crianças
Para eles, uma avaliação padronizada precisa ser complementada com avaliações
específicas em cada escola. O Plano Nacional de Educação prevê a análise de aspectos que
podem captar a eficiência de cada escola – como a formação dos professores, a localização
da escola, o perfil dos alunos e o envolvimento da comunidade. “São fatores que não estão
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voltados apenas ao aprendizado do aluno, mas acabam influenciando a qualidade do ensino”,
diz Cara.
Desde que a educação se tornou um direito garantido pela Constituição, há mais de 25
anos, duas grandes políticas públicas foram responsáveis pelo tímido avanço da educação
brasileira: a universalização do ensino básico, que garantiu a matrícula de toda criança na
escola, e o sistema de avaliação do ensino. A partir de agora, para dar o passo que falta na
qualidade, o país precisa de ferramentas mais sofisticadas do que apenas vagas e uma prova
padronizada.

2.3 ENSINO PRIVADO NO BRASIL
A educação é considerada a principal garantia de conquista de liberdade e igualdade
de oportunidade a todos os cidadãos independentemente de sexo, etnia ou classe social. Mas
a diferença entre a qualidade do ensino público e privado ainda é uma grande barreira para
vencer a desigualdade.
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O sistema brasileiro de educação demonstra uma enorme diferença entre a qualidade
do ensino público e privado em todos os estados. Com isto a rede de ensino privada cresce
ano após ano, enquanto a educação pública está encolhendo. Os dados do Censo da Educação
Básica de 2013 mostram que o número de alunos matriculados em escolas particulares subiu
14% de 2010 a 2013, passando de 7,5 milhões para 8,6 milhões. No mesmo período, a
quantidade de estudantes em instituições públicas recuou 5,8%, caindo de 43,9 milhões para
41,4 milhões.
Em 2010, havia 51,5 milhões de estudantes no ensino básico. Desse total, 85,3%
eram de matrículas na rede pública. Atualmente, as escolas públicas ainda educam a grande
maioria dos alunos, mas o percentual caiu para 82,8% das atuais 50 milhões de matrículas
no ensino básico nacional.
Para o coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara,
essa tendência é explicada pela ascensão da nova classe média, que, diante dos problemas
da educação pública no país, matricula seus filhos em instituições particulares. De acordo
com o especialista, esse fenômeno acaba por prejudicar ainda mais as famílias de menor
renda, relegadas ao estudo no sistema público, esquecido e carente de investimentos.
À medida que as famílias da classe C ganham renda, elas tiram seus filhos da escola
pública, pensando que, em escolas particulares, o ensino estará garantido e terá melhor
qualidade.
Em quase todas as unidades da federação, a rede pública encolheu e a privada
avançou. Em Roraima, por exemplo, o número de matrículas em escolas privadas aumentou
42,6%, enquanto o ensino público cresceu apenas 0,7%. Na Bahia, a quantidade de
estudantes pagando mensalidades saltou 20,5%, ao passo que, nas instituições dos governos,
a queda foi de 7,8%. O Rio de Janeiro é o estado onde se verifica a maior perda de matrículas
no ensino público: 11,8% de 2010 para 2013. No mesmo período, a rede particular aumentou
21,3%. O Acre foi o único estado onde houve retração do ensino privado (2,1%).
O Censo não forneceu os dados das diversas etapas do ensino divididos entre as redes
públicas e privadas. Assim, não há como saber se há uma fase da formação puxando essa
queda nas matrículas de escolas públicas.
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CAPÍTULO 3: GOVERNO E EDUCAÇÃO
3.1 O QUE É POLÍTICA PÚBLICA E EDUCACIONAL?
A Política Educacional pertence ao grupo de Políticas Públicas sociais do país. Este
instrumento de implementação dos movimentos e referenciais educacionais se faz presente
através da Legislação Educacional.
Para que possamos compreender melhor o significado dessa política, se faz
necessário saber o que é Política Pública. Essa Política é de responsabilidade do Estado, com
base em organismos políticos e entidades da sociedade civil, se estabelece um processo de
tomada de decisões que derivam nas normatizações do país, ou seja, nossa Legislação.
As Políticas Públicas envolvem todos os grupos de necessidades da sociedade civil,
que são as Políticas Sociais, estas determinam o padrão de proteção social implementado
pelo Estado, voltadas em princípio, à redistribuição dos benefícios sociais (INEP, 2006, p.
165), dentre eles o direito a educação. Para que este direito seja garantido com qualidade e
de forma universal é implementada a Política Educacional.
No decorrer dos anos no Brasil a Política Educacional fora definida de formas
diferentes, por ser um elemento de normatização do Estado e que envolve interesses políticos
diversos, no entanto, a Política Educacional de um país deve ser guiada pelo povo,
respeitando o direito de cada indivíduo e assegurando o bem comum.
Compreende-se, que de fato o exercício de construir uma Política, não trata-se de um
trabalho fácil de ser realizado, pois circunda uma nação, seus anseios, objetivos e valores, e
estes elementos não podem ser esquecidos por aqueles que assim fazem nascer o molde da
educação de um povo.
Trazendo a memória alguns dos documentos que foram elementares a produção das
Políticas Educacionais do nosso país, faz-se presente e ainda atual às dificuldades
educacionais do Brasil o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932, marco na
definição de prioridades e metas educacionais que necessitavam ser efetivadas. O
documento, como o próprio título faz referência, foi o pioneiro e notável instrumento de
regulamentação da situação educacional brasileira, não funcionando apenas como um alerta
a sociedade, mas também, como inspiração ao surgimento das Leis que regem a nossa
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educação, para fazer valer a todos o direito ao acesso de uma educação de qualidade, com
estruturação e planejamento diferentemente do que encontramos hoje.

3.2 INCLUSÃO EDUCACIONAL – PROGARAMAS DE ACESSO A
EDUCAÇÃO
Por meio das políticas públicas educacionais surgiram vários programas voltados
para a inclusão educacional de jovens e adultos, estes projetos tem como finalidade
desenvolver a sociedade por meio da educação, assegurando formação indispensável para o
exercício da cidadania e garantindo meios para prosperar no mercado profissional, além de,
contribuir para a redução das desigualdades sociais. Assim surgiram programas como: EJA,
Enem, Fies, Prouni, Sisu, Sisu-Tec, Ciências sem Fronteiras etc.


Educação de Jovens e Adultos - EJA:

Os jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de terminar o Ensino Fundamental
ou o Ensino Médio na idade correta podem conquistar o certificado de conclusão dessas
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etapas da escolaridade por meio de diversos cursos e avaliações. Entre eles estão o Enem
(Exame Nacional do Ensino Médio), e o EJA - Educação de Jovens e Adultos.
Cerca de 1,6 mil escolas estaduais paulistas oferecem as aulas da Educação de Jovens e
Adultos (EJA). Nesse modelo é possível concluir tanto o Ensino Fundamental quanto o
Ensino Médio.
As aulas do Ensino Fundamental são abertas para alunos a partir de 15 anos. Já os
interessados em concluir o Ensino Médio precisam ter, no mínimo, 18 anos. Os módulos de
6 meses cada são equivalentes aos anos e séries do ensino regular. O curso conta com quatro
horas diárias, de segunda à sexta-feira.


ENEM:

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi criado em 1998 com o objetivo de
avaliar o desempenho do estudante ao fim da educação básica, buscando contribuir para a
melhoria da qualidade desse nível de escolaridade.
A partir de 2009 passou a ser utilizado também como mecanismo de seleção para o
ingresso no ensino superior. Respeitando a autonomia das universidades, a utilização dos
resultados do Enem para acesso ao ensino superior pode ocorrer como fase única de seleção
ou combinado com seus processos seletivos próprios. O Enem também é utilizado para o
acesso a programas oferecidos pelo Governo Federal, tais como o Programa Universidade
para Todos – PROUNI.


PROUNI:

O Programa Universidade para Todos - Prouni tem como finalidade a concessão de
bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação
específica, em instituições de ensino superior privadas. Criado pelo Governo Federal em
2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005 oferece, em
contrapartida, isenção de tributos àquelas instituições que aderem ao Programa.
Dirigido aos estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede particular
na condição de bolsistas integrais, com renda familiar per capita máxima de três salários
mínimos, o Prouni conta com um sistema de seleção informatizado e impessoal, que confere
transparência e segurança ao processo. Os candidatos são selecionados pelas notas obtidas
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no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem conjugando-se, desse modo, inclusão à
qualidade e mérito dos estudantes com melhores desempenhos acadêmicos.
O Programa possui também ações conjuntas de incentivo à permanência dos estudantes
nas instituições, como a Bolsa Permanência, os convênios de estágio MEC/CAIXA e
MEC/FEBRABAN e ainda o Fundo de Financiamento Estudantil - Fies, que possibilita ao
bolsista parcial financiar até 100% da mensalidade não coberta pela bolsa do programa.
O Prouni já atendeu, desde sua criação até o processo seletivo do segundo semestre de
2014, mais de 1,4 milhão de estudantes, sendo 70% com bolsas integrais.


FIES:

O Fundo de Financiamento Estudantil(Fies) é um programa do Ministério da Educação
destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em
instituições não gratuitas. Podem recorrer ao financiamento os estudantes matriculados em
cursos superiores que tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério
da Educação.
Em 2010 o FIES passou a funcionar em um novo formato. O Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) passou a ser o Agente Operador do Programa e os
juros caíram para 3,4% ao ano. Além disso, passou a ser permitido ao estudante solicitar o
financiamento em qualquer período do ano.


CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS:

Ciência sem Fronteiras é um programa que busca promover a consolidação, expansão e
internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por
meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. A iniciativa é fruto de esforço conjunto
dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação
(MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento – CNPq e Capes –, e Secretarias
de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC.
O projeto prevê a utilização de bolsas para promover intercâmbio, de forma que alunos
de graduação e pós-graduação façam estágio no exterior com a finalidade de manter contato
com sistemas educacionais competitivos em relação à tecnologia e inovação. Além disso,
busca atrair pesquisadores do exterior que queiram se fixar no Brasil ou estabelecer parcerias
com os pesquisadores brasileiros nas áreas prioritárias definidas no Programa, bem como
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criar oportunidade para que pesquisadores de empresas recebam treinamento especializado
no exterior.


SISU

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o sistema informatizado gerenciado pelo
Ministério da Educação (MEC) no qual instituições públicas de ensino superior oferecem
vagas para candidatos participantes do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). O
processo seletivo do Sisu é realizado duas vezes ao ano, sempre no início do semestre letivo.
A inscrição é gratuita, em uma única etapa e é feita pela internet.
A cada edição, as instituições públicas de ensino superior que optam por participar do
Sisu ofertam vagas em seus cursos. Ao final do período de inscrições, são selecionados os
candidatos mais bem classificados dentro do número de vagas ofertadas.


SISUTEC:

O Sisutec (Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica), é
uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) para melhorar a capacitação dos brasileiros
e aumentar as chances de emprego. O programa tem instituições públicas e privadas como
parceiras para oferecer vagas gratuitas em cursos; Foi criado em 2013, baseado no Sistema
de Seleção Unificada (Sisu), programa para jovens que buscam ingressar no ensino superior.
Com a falta de mão de obra qualificada o governo viu a necessidade de levar aos brasileiros
um programa que oferecesse cursos de qualificação técnica gratuita. Com a necessidade e o
sucesso do Sisu, foi criado o programa Sisu técnico. O programa se destaca como uma
iniciativa relativamente nova na área de educação profissional. No processo seletivo do
segundo semestre de 2013, foram ofertadas 239.792 vagas gratuitas para cursos técnicos.
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3.3 AVANÇOS NA EDUCAÇÃO - INDICADORES MOSTRAM MELHORIA
DO ACESSO E DA QUALIDADE
O investimento total em educação em todos os
níveis de ensino, abrangendo a União, os estados
e municípios, passou de 4,8% do PIB em 2001
para 6,1% do PIB em 2011.
Esse

aumento

do

investimento

público

resultou não só na ampliação do acesso a todos os
níveis de ensino, mas também na melhoria da
qualidade.


Cresce o acesso à educação em todas as
faixas etárias

Nos últimos anos, o acesso à educação vem crescendo de forma consistente em todos os
níveis de ensino. Destaque para a universalização do ensino fundamental (6 a 14 anos), com
98,3%* das crianças nessa faixa etária frequentando a escola em 2011.Nas faixas de idade
correspondentes à creche (até 3 anos), a taxa de frequência à escola praticamente dobrou
entre 2001 e 2011, ao passar de 10,6% para
21,3%. Na pré-escola (4 e 5 anos), a taxa de
frequência aumentou de 55% para 78,2%.
Na faixa de 15 a 17 anos, a taxa de
frequência,

calculada

com

base

na

comparação do número de matrículas no
ensino médio com a população de 15 a 17
anos, passou de 81,1% em 2001 para 83,8%
em 2011. Na educação superior, comparando
o número total de matrículas com a população
de 18 a 24 anos, a taxa aumentou de 15,1%
para 28,3%.



Em 10 anos, o acesso ao ensino superior cresce 122%
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Entre 2001 e 2011, o número de matrículas no ensino superior passou de 3,04 milhões para
6,74 milhões. Na rede pública, a expansão foi de 87,7%, passando a 1,77 milhão de
matrículas, enquanto na rede privada foi de 137,5%, chegando a 4,97 milhões de matrículas.
O número de matrículas no ensino superior cresceu em todas as regiões do País. Na região
Norte, cresceu 267%, passando de 142 mil em 2001 para 520 mil em 2011. No Nordeste, o
crescimento foi de 188%, de 461 mil para 1,33 milhão no período.


Aumenta a escolaridade da população

A escolaridade média da população brasileira aumentou em todas as faixas etárias entre
2001 e 2011. Na faixa de 15 a 17 anos, passou de uma média de 6,5 para 7,5 anos de estudo.
Na faixa de 25 a 29 anos, aumentou de 7,5 para 9,7 anos de estudo.

29

30



O analfabetismo vem se reduzindo no Brasil em todas as faixas etárias.

O número de analfabetos com 15 anos ou mais caiu de mais de 15 milhões de pessoas em
2001 para 12,9 milhões em 2011. A faixa etária de 50 anos ou mais concentra, em 2011,
63,7% dos analfabetos; a faixa de 15 a 19 anos representa 1,6%; e a faixa de 20 a 29 anos,
5,9% dos analfabetos. **63,7% DOS ANALFABETOS TÊM MAIS DE 50 ANOS

Observação: Dados harmonizados, excluída a população rural da Região Norte, não
pesquisada até 2003
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CONCLUSÃO
Ao longo desta pesquisa pudemos observar que é por meio da educação que
garantimos o desenvolvimento social, econômico e cultural. A busca pela educação é direito
e dever de todo cidadão, através dela despertamos a consciência social, curiosidade, espirito
investigador e criatividade.
Sem o acesso à educação e ao conhecimento temos uma sociedade alienada e
inconsciente de seus direitos, com isto, incapaz de reivindicá-los; a liberdade de um povo
depende de sua educação, para que possa desenvolver autonomia, capacitar-se e agir para
modificar o necessário. O acesso à educação de qualidade proporciona a redução das
desigualdades sociais, diminui os índices de criminalidade e inseri no mercado de trabalho
mão de obra qualificada.
Hoje o Brasil é carente de um sistema de educação de qualidade que garanta aos
cidadãos o acesso a uma educação digna, nosso sistema de ensino é ruim, desigual estagnado,
podemos observar a insatisfação da população brasileira enquanto a isto, pois, com a
ascensão de classes observamos uma migração do sistema público de ensino para o sistema
privado. A medida que as famílias ganham dinheiro investem na formação, acreditando que
a educação do sistema privado é superior e garantida.
Vimos também alguns avanços afim de melhorar esta situação, como a criação de
políticas públicas educacionais, que estimulam o acesso à educação através de projetos de
inserção de jovens, adultos e da população de baixa renda.
Contudo, pode-se concluir que a educação é fator essencial para o convívio em
sociedade, pois, através da educação formamos cidadãos pensantes e conscientes de seus
direitos e obrigações. É visível que o Brasil sofre por um déficit de qualidade em seu sistema
educacional, porém, estamos fazendo pequenos avanços em direção a um ensino de
qualidade e acessível a todos.
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INTRODUÇÃO
Com a desenfreada exploração econômica mundial, principalmente pelos países
como a China e EUA, questões como a poluição, o desmatamento tornam-se cada vez mais
recorrentes em fóruns sobre desenvolvimento econômico sustentável ao redor do mundo.
Foi com essa preocupação em relação ao meio ambiente que surgiram modelos econômicos
sustentáveis como Mercado Ético e Economia Azul. Essa pesquisa tem o objetivo de tentar
mostrar que é perfeitamente possível os países realizarem suas atividades econômicas sem
prejudicar o meio ambiente.
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CAPÍTULO 1: MEIO AMBIENTE VERSUS ATIVIDADES
ECONÔMICAS
1.1 O QUE É O MERCADO ÉTICO
Ethical Market – no Brasil Mercado Ético – a plataforma multimídia criada por Hazel
Henderson, é hoje a maior e mais completa do planeta sobre sustentabilidade. Enquanto é
lançado o portal aqui no Brasil (www.mercadoetico.com.br), Hazel também o lançava na
China, na Austrália e na Europa, cobrindo todos os continentes. Hoje, a barra de ferramentas
via Internet (www.ethicalmarket.ourtoolbar.com) é visitada no mundo todo por 80 milhões
de pessoas. No Brasil, Mercado Ético se expandiu rapidamente para rádio, TV e revista.
Do ponto de vista prático, Mercado Ético, ajuda a despertar, sentir, compreender e
rever uma série de coisas do cotidiano. É possível entender, por exemplo, a aberração do
discurso consumista, possuído pela esquizofrenia que o faz indiferente à Mãe Terra,
saqueada e impossibilitada de continuar saciando a voraz frivolidade de todos homens, os
privilegiados.
Depois de ler um pouco mais sobre os estudos da Hazel Henderson é possível, por
exemplo, descobrir as bizarrices da economia tradicional. Essas bizarrices se dão pelo
desenvolvimento do Produto Interno Bruto (PIB) que não inclui o grande patrimônio
humano, social e ecológico da nação, seu nível de educação

e saúde e a imensa

produtividade do trabalho não – renumerado.
Por outro lado, os cálculos financeiros do setor privado e, consequentemente, das
bolsas no mundo todo – com poucas exceções, como é o no caso dos índices de
sustentabilidade Dow Jones, Bovespa etc. – demonstram resultados ilusórios, sem incluir
nos custos o valor de sua pegada ecológica e o circuito destrutivo, em efeito dominó, da
superutilização dos recursos humanos e naturais para servir ao grande regente, o dinheiro.
Como se os recursos naturais como a água, a terra, o ar, o capital humano e social, o nível
da educação e saúde, a capacidade de adaptação a novos desafios, a flexibilidade, a
criatividade não tivessem valor.
Em julho de 2007, a BBC mostrou milhares de pessoas morrendo no calor de verão
da Itália, Grécia, Turquia e Espanha, enquanto outras tantas lutavam por um corpo d’água
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durante as mais impressionantes enchentes que a Inglaterra viveu nos últimos 563 anos.
Analisando, por todo o lado, ricos e pobres igualados no desespero, surpreendidos pelas
consequências de sua própria ignorância , acreditam que o chamado não é para eles e que a
ética se resume somente a pagar impostos e atirar migalhas.
Hazel e o Mercado Ético estão aqui para lembrar o conceito original de mercado
como mecanismo de trocas humanas e justas, criado para propiciar oportunidades a todos os
atores do mundo produtivo, independentemente de seu tamanho e localização. O mercado
de hoje suga as energias dos trabalhadores sem trégua e empurra os líderes a participar de
um jogo que vem custando a vida de bilhões de seres (sem pagar de volta, pois não há lastro),
esse mercado, alimenta-se de sangue humano. Seu instinto genocida o conduz claramente ao
colapso.
Mercado Ético é simplesmente o mercado resgatado em sua função original: pessoa
produzindo para pessoa, com critérios de produção e troca que colocam em primeiro plano
os verdadeiros grandes interessados: as pessoas, todas; os seres vivos, todos; os recursos
naturais, todos.
Mercado Ético é um audacioso empreendimento em algo que logo será considerado
o maior e mais importante movimento da história humana, o esforço para vislumbrar um
modo de vida que aumente tanto o bem-estar humano quanto a integridade ecológica. Nesse
sentido Hazel Henderson tem sido uma das mais importantes pensadoras desse movimento
desde seus primórdios, no início da década de 1970. Seria possível afirmar, porém, que essa
seja uma corrente de pensamentos que remonta aos mais antigos líderes religiosos, filósofos
naturalistas e certamente escritores como Thoreau, Jonh Muir, Aldo Leopold e, mais
recentemente, Rachel Carson, David Brower e Dana Meadows.
O movimento é talvez ainda mais importante nos dias de hoje, quando se tornou claro
que os seres humanos são capazes de destruir ambientes inteiros. Essa é uma constatação
relativamente nova. Na década de 1930, o físico Robert Milikin opinou: “Não existe risco
de que a humanidade possa causar um dano definitivo a algo tão gigantesco quanto a Terra”.
Ironicamente, aquele foi o mesmo ano em que o engenheiro Thomas Midgely inventou o
clorofluorcarbono, o elemento químico que vem abrindo um buraco na camada de ozônio da
estratosfera do planeta.
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1.2 COMO SURGIU
Atualmente a humanidade tem se preocupado cada vez mais com as questões de
preservação e diminuição dos impactos ambientais. Com o início da Revolução Industrial e
a massificação das atividades econômicas, no século XIX, temos assistido paulatinamente à
degradação dos ecossistemas, ao esgotamento das resevas naturais; a poluição da atmosfera;
a destruição da camada de ozônio; a contaminação do solo, dos oceanos e das fontes de água
doce; o desmatamento das florestas; e a extinção de inúmeras espécies animais e vegetais. É
indubitável que o progresso nos traz uma melhor qualidade de vida, seja nos transportes,
saúde, comunicação, dentre outros setores. Porém, da forma como vem sendo feito, tem
acabado com o ambiente ou, em poucas palavras, destruído o planeta Terra e a Natureza. A
finitude do planeta e dos recursos naturais é uma óbvia e preocupante realidade;
ambientalistas e economistas discutem maneiras de equilibrar desenvolvimento com
proteção ambiental.
As ameaças de ordem ambiental, que estão trazendo sérios danos à natureza,
prejuízos incalculáveis a economia mundial, e colocando em risco a sobrevivência da
humanidade, são o resultado direto da contínua agressão que a atual civilização vem
causando ao meio ambiente. Medidas alternativas de preservação ambiental precisam ser
efetivadas com celeridade e comprometimento, pois corremos o risco de esgotarem-se todas
as fontes de recursos naturais, o que levará ao caos social, econômico e ambiental.
Diferentemente dos ambientalistas, os economistas clássicos não acreditam na
escassez dos recursos e na finitude dos recursos naturais. Criticam a noção de um limite
natural e aduzem que a disponibilidade muda com o tempo. Ademais, ainda que esse limite
exista, não há como defini-lo ou prevê-lo economicamente. Ressaltam não haver limitações
sequer para a terra arável, sendo esta indefinível. No entanto, tais argumentos são facilmente
combatidos. Não há como ter noção precisa da quantidade de carvão ainda disponível, no
entanto, as estimativas apontam serem baixas. Por outro lado, podemos ter,
surpreendentemente, logo na primeira milha de superfície terrestre, uma reserva de metais
bem maior que a conhecida. Tais exposições não comprovam a inesgotabilidade dos
recursos, porém, deixam de lado o argumento da acessibilidade e da disponibilidade.
Uma vez que todos os recursos são em quantidades limitadas, nenhuma teoria,
classificação ou nomenclatura científica, pode esgotar com essa finitude. “Tanto terra arável
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quanto recursos que serão necessários a um tempo ou outro vão consistir em baixa entropia
e disponibilidade”.
Sustentam ainda que a tecnologia não conhece limites e que é capaz de driblar a
escassez de algum recurso, substituindo-o. Ledo engano! Segundo esta linha de raciocínio,
não deveria o ser humano se preocupar com a morte, pois para toda doença haveria um
medicamento ou tratamento, e a mortalidade inexistiria.
Por fim, advogam a tese de que não há limites para a substituição, ou seja, tudo pode
ser substituído. Contudo, tal assertiva é frágil, pois, "muitos componentes da crosta terrestre
incluindo terras cultiváveis são tão específicos que não admitem substitutos".

1.3 LIMITES AO CRESCIMENTO FÍSICO
Conforme mencionado, os problemas ambientais remontam aos tempos do início da
industrialização e vem se intensificando gradativamente. É comum, infelizmente, assistir na
televisão notícias sobre aumento do buraco na camada de ozônio, poluição e escassez da
água doce, desmatamento, espécies em extinção etc. Em seu texto "Desenvolvimento
Sustentável", Marina Ceccato Mendes, reportando-se a um estudioso do assunto ensina "que
é mais difícil o mundo acabar devido a uma guerra nuclear ou a uma invasão extraterrestre
(ou uma outra catástrofe qualquer) do que acabar pela destruição que nós, humanos, estamos
provocando em nosso planeta".
A finitude do planeta e dos recursos naturais é um tema que causa debates e
discussões há quase quarenta anos. Em 1968 nascia o Clube de Roma, hoje uma ONG,
formado na época por trinta pessoas sendo cientistas, educadores, economistas, humanistas,
industriais e funcionários públicos de nível nacional e internacional. Em 1972, um estudo
desse Clube apontou, pela primeira vez, "Os limites do crescimento". Quase quatro décadas
depois, a destruição das florestas, a degradação ambiental e a poluição aumentaram de forma
assustadora, ocasionando o aquecimento do planeta pelas emissões de gases causadores do
efeito estufa.
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O Conselho do Clube de Roma dizia o seguinte em seus comentários finais: "quanto
mais próximo chegarmos dos limites materiais do planeta, mais difícil de resolver ficará o
problema" (ABRANCHES, 2007)
O mundo arrisca-se a forçar seus limites físicos. Consoante leitura do texto "Meio
ambiente e desenvolvimento sustentável: o mundo na encruzilhada da História", escrito por
Henrique Rattner, pode-se apontar os seguintes limites:
a) A crescente escassez de água potável com uma demanda crescente em
consequência do aumento da população, o desenvolvimento industrial e a expansão da
agricultura irrigada verifica-se uma oferta limitada de água potável distribuída de forma
muito desigual. Estima-se que 40% da população mundial sofre de escassez de água;
b) A degradação dos solos por erosão, salinização e o avanço contínuo da
agricultura irrigada em grande escala e os desmatamentos, remoção da vegetação natural,
uso de máquinas pesadas, monoculturas e sistemas de irrigação inadequados, além de
regimes de propriedade arcaicos, contribuem para a escassez de terras e ameaçam a
segurança alimentar da população mundial;
c) A poluição dos rios, lagos, zonas costeiras e baías tem causado degradação
ambiental contínua por despejo de volumes crescentes de depósitos de resíduos e dejetos
industriais e orgânicos. O lançamento de esgotos não tratados aumentou dramaticamente nas
últimas décadas, com impactos eutróficos severos sobre a fauna, flora e os próprios seres
humanos;
d) Desmatamentos contínuos, destruição da biodiversidade, mudanças climáticas,
extração predatória de recursos naturais e minerais, transformações no uso de solos estão
dizimando a fauna e a flora em diversas regiões do mundo.
O alerta dado pelo Clube de Roma em 1972, parece mais atual e realista do que nunca.
Sustentou-se naquela época que "as tendências atuais de crescimento não são sustentáveis.
A população global e as atividades econômicas crescem de um modo exponencial, que levará
a ultrapassar os limites físicos dos recursos, que são finitos" (extraído do texto "A beira dos
limites", agosto, 2006).
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No cenário contemporâneo, lamentavelmente, está constatado que o meio ambiente
não suporta as agressões feitas a qualquer preço em nome do desenvolvimento econômico e
da melhoria do bem estar material da população mundial. Quem poderia imaginar, por
exemplo, a seca na Amazônia? A resposta à intervenção desmedida do homem na natureza
são os problemas noticiados com frequência e o comprometimento (escassez/limitação) dos
recursos naturais.

1.4 POSSÍVEIS SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
O momento presente é marcado profundamente pela necessidade de mudanças
estruturais e pela busca de novos caminhos que levem à manutenção do crescimento
econômico para satisfazer a população mundial com uma disponibilidade de bens
compatíveis com a dignidade humana, sem, entretanto, esgotar os recursos naturais.
É possível conciliar preservação ambiental e crescimento econômico, através de um
desenvolvimento sustentável, definido como: "equilíbrio entre tecnologia e ambiente,
relevando-se os diversos grupos sociais de uma nação e também dos diferentes países na
busca da equidade e justiça social" (MENDES), o qual acredito ser uma possível solução.
Ensina Marina Ceccato Mendes que o Desenvolvimento Sustentável pressupõe
prioritariamente:
a) A satisfação das necessidades básicas da população (educação, alimentação,
saúde, lazer, etc)
b) A solidariedade para com as gerações futuras (preservar o ambiente de modo que
elas tenham chance de viver);
c) A participação da população envolvida (todos devem se conscientizar da
necessidade de conservar o ambiente e fazer cada um a parte que lhe cabe para tal). A
educação ambiental é parte vital e indispensável, pois é a maneira mais direta e funcional de
se atingir a participação da população. Deve-se efetivar programas educativos.
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Outra possível solução para os problemas ambientais diz respeito a adoção de uma
política de gestão ambiental dentro das organizações, de forma que estas comecem a atuar
de uma maneira ambientalmente mais sustentável. Preleciona Ana Cláudia Pericaro (2005)
em seu texto "Gestão e Marketing Ambiental para as Empresas: Uma oportunidade
Mercadológica": "As portas do mercado e do lucro se abrem cada vez mais para as empresas
que não poluem, poluem menos ou deixam de poluir – e não para as empresas que desprezam
as questões ambientais na tentativa de maximizar seus lucros e socializar o prejuízo"
(NOVAES, 1991, apud DONAIRE, 1999, p. 34).
A autora supra mencionada aduz que a implantação de uma política de gestão
ambiental dentro das empresas pode trazer benefícios econômicos (por exemplo: redução do
consumo de água, energia e outros insumos, economia devido á reciclagem, venda e
aproveitamento de resíduos e diminuição de efluentes, redução de multas e penalidades por
poluição, etc.) e benefícios estratégicos (por exemplo: melhoria da imagem institucional,
melhor adequação aos padrões ambientais,melhoria das relações com os órgãos
governamentais, comunidade e grupos ambientalistas, etc.).
O protocolo de Kyoto, sobre o aquecimento global, sugeriu como possível solução
(...) "um comércio de licenças de emissões de dióxido de carbono em que os países teriam
uma cota de redução de emissões de poluentes a atingir. Caso não atinjam esta cota eles
podem comprar as cotas reduzidas de outros países (países emergentes como o Brasil)"
(VALDEZ, 2008).
A tecnologia também é vista como uma provável solução, uma vez que pode ser
usada contra a devastação. Existem softwares tão modernos que permitem planejar, a partir
da antecipação das possíveis consequências, o que é fundamental para a preservação do
planeta. "Entre os aparatos da tecnologia analítica, estão ferramentas capazes de avaliar as
consequências de transposições de rios, construções de hidrelétricas, desmatamentos. Um
bom exemplo de aplicação da análise avançada em projetos é o grau de interferência na
natureza que a construção de uma estrada provoca. É possível antever, por exemplo, se a
estrada vai prejudicar a mobilidade dos indivíduos ou reduzir a oferta de alimentos. Esses
aspectos estão ligados, respectivamente, à reprodução e a mortalidade dessa população"
(BRITO, 2005).
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É sob essa perspectiva pessimista em relação ao planeta que surge o Mercado Ético
que visa defender o desenvolvimento sustentável, liderado pela pensadora Hazel Henderson.
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CAPÍTULO 2: EVOLUÇÃO DO MERCADO VERDE
2.1 POR DENTRO DA TRANSIÇÃO VERDE GLOBAL
No 3º trimestre de 2011, o Green Transition Scoreboard® totalizou $2,4 trilhões de
investimentos

privados

em

setores

verdes

no

mundo

desde

2007.

O

total

de $3.306.051.439.680 confirma a expectativa de que esta transição está a caminho de atingir
os $10 trilhões até 2020. Essa transição global ocorre depois de várias fases anteriores da
evolução das sociedades humanas à medida que às tecnologias se desenvolveram das Idades
do Ferro e do Bronze através das transições de energia da madeira para o carvão, do óleo de
baleia para o petróleo. Esta transição atual dos combustíveis fósseis para uma energia e
recursos mais eficientes e renováveis é simplesmente uma nova etapa do conhecimento
humano e progresso científico. Isso foi previsto pelo Departamento Norte-Americano de
Avaliação de Tecnologia desde os anos 70. Como afirmou recentemente o Secretário-Geral
da OCDE: "As estratégias de crescimento verde se concentra em assegurar que os ativos
naturais possam proporcionar todo o seu potencial econômico”. Quando este relatório foi
para impressão, o fundo de aposentadoria APG anunciou um investimento de $1bilhão
em um parque eólico no México.
Isso e a revisão de mais de 100 estudos desde 2010 foi à base da recomendação que
os fundos de pensões e outros investidores institucionais aloquem pelo menos 10% dos seus
ativos para investimentos verdes. O relatório Mercer de fevereiro de 2011 recomenda uma
alocação de 40%: metade para proteger contra os riscos climáticos e ambientais e máximo
para tirar proveitos das oportunidades oferecidas pelo setor verde. A pesquisa de follow-up
do Mercer de 14 parceiros proprietários de ativos descobriu que mais da metade já havia
realizado o processo de ou planejado revisar a sua participação com base nos resultados do
relatório.
Foi observado um acentuado crescimento desde o relatório do Green Transition
Scoreboard® (GTS) de 2011 de preocupação dos governos e dos órgãos das ONU de
promover a transição verde global. Os mercados privados e setores financeiros andaram em
roletas russas e correram riscos geopolíticos, muitos deles auto-infligidos: desde disputas
políticas até o fracasso dos políticos da EU em abordar as agruras do euro. Tudo isso
alimentou o surgimento de uma raiva cívica contra os resgates de bancos grandes demais
para falhar enquanto se impunha cortes e austeridade dos seus cidadãos, que ecoou no mundo

13

todo nos 99% daqueles que estavam enfrentando o poder concentrado de 1%, verificado pelo
ETH5.
O mês de janeiro de 2012 observou um novo nível de preocupação por parte dos
investidores da Reunião de Cúpula sobre Investidores em Risco Climático e Soluções de
Energia na ONU em Nova York. O Secretário-Geral Ban Ki Moon comissionou um painel
de alto nível sobre Sustentabilidade Global que endossou o seu Energia Sustentável para
Todos até 2030 no seu relatório "Pessoas Resistentes: Planeta Resistente: Um Futuro que
Vale a Pena Escolher" 2012. Ban Ki Moon exortou esses investidores, que representavam
um patrimônio de cerca de $10 trilhões aumentar os seus investimentos em energia renovável
e mais eficiência já que os governos estavam lutando com cortes no orçamento "enquanto
não há escassez de capital no mundo".

Os oradores do Deutsche Bank, Goldman Sachs, GE, Bank of America e outros
financiadores tradicionais pouco falaram sobre a transição verde. Os riscos dos
investimentos em reservas de carvão que compõem 25% do Índice FTSE de Londres estão
aumentando à medida que vão sendo encarados menos como ativo do que futuros passivos
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futuros em um mundo restrito pelo carbono. Um grupo de alto nível avisou o Banco da
Inglaterra e o Banco Central Europeu que esses agora são ativos "sub-prime", que
representam um risco sistêmico aos fundos de aposentadoria e à estabilidade financeira.
Embora vários outros investidores institucional tenham se concentrado no risco climático
(na maior parte dos fundos de aposentadoria, doações e fundos mútuos), eles agora deram o
salto para ver oportunidades na reorganização global para a inevitável transição, estimada
pelos capitalistas de especulação comercial como um novo mercado global de $45 trilhões.
Consequentemente, o termômetro GTS está calibrado para um investimento global anual
privado de $1 trilhão até 2020 para assegurar essa transição.
Enquanto isso, as mudanças geopolíticas globais redistribuíram o poder na Ásia,
particularmente na China, Indonésia e a influência crescente dos países em desenvolvimento,
principalmente o Brasil – o "gigante verde" rico em recursos agora a 7ª. economia industrial
do mundo. As economias maduras da Europa e da América do Norte estagnaram junto com
o Japão, todas em várias formas de suporte básico de vida dos seus bancos centrais e cidadãos
revoltados. A natureza acrescentou uma série sem precedentes de crises: o Japão, o Chile e
a Nova Zelândia sofreram terremotos seguidos de tsunamis no Japão e no Chile, ambos
localizados no Anel de Fogo do Oceano Pacífico.
O Paquistão, a Tailândia e a Austrália sofreram enchentes devastadoras, enquanto
que os EUA passaram por secas, uma onda de tornados destruidores, enchentes enormes ao
longo da baía do Mississipi e vendavais fora do comum no Nordeste. A perda de vidas e os
problemas na produção foram enormes, assim como foram os custos estimados pelo Munich
Re – $378 bilhões em 2011. A intimidação por aqueles que negam o consenso científico
quanto a Darwin, a evolução e os efeitos antropogênicos (isto é, humanos) na biosfera do
nosso planeta (incluindo os 75 membros do Congresso Americano) foi confirmado pelo site
360.org, que encontrou cidadãos americanos por trás de 26 outros países avançados na sua
crença na evolução. Não é de se admirar que a mídia e o debate público foram calados quanto
à necessidade dos EUA mudaram para uma economia mais ecologicamente sustentável,
socialmente justa, limpa e verde. Consequentemente, o relatório do Ethical Markets Media
do Green Transition Scoreboard® foi uma surpresa para a maioria da mídia tradicional e da
opinião pública impulsionadas pelas receitas publicitárias dos setores de combustíveis
fósseis em atividade atualmente.
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Simultaneamente, a China, Índia, Coreia do Sul, Brasil e vários outros países,
incluindo até os assediados investidores e empresas europeus foram dando passos a frente
em direção à mudança para economias mais verdes. O relatório do Banco para o
Desenvolvimento Asiático- UNESCAP vê a Ásia surgindo como um líder da economia
verde10. .A pesquisa de Pew descobriu que os EUA estavam bem atrás entre os G-2011. O
ímpeto para a transição verde global foi acelerada pelo grupo de 37 economias avançadas da
OCDE e os seus relatórios Towards Green Growth (Rumo ao Crescimento Verde) e vários
outros indicando mais esforços para "descarbonizar" suas economias e fazer os setores
verdes crescerem para simplesmente modernizar, criar empregos e investir em mais
eficiência das energias e dos recursos. O trabalho do Fundo Monetário Internacional "Who's
Going Green and Why?" ("Quem Está se Tornando Verde e Porque") surgiu em dezembro
de 2011.
Os mercados tradicionais se defrontaram com "Pricking the Finance Carbon
Bubble" (Furando a Bolha Financeira de Carbono), baseado em um relatório do Carbon
Tracker, que mostrava que cerca de 40% das empresas listadas no Índice FTSE de Londres
haviam tolamente investido demais em "reservas comprovadas" de combustíveis fosseis que
provavelmente nunca serão exploráveis. Tais investimentos ruins ilustram novamente a
necessidade de uma nova métrica, tanto para incorporar fatores externos aos preços e
modelos de investimento quanto para corrigir o PIB. Green Transition Scoreboard®
(GTS) foi pioneiros com Calvert em 2000 com o painel: os Indicadores de Qualidade de
Vida Calvert-Henderson , que é regularmente atualizado no site www.calverthenderson.com e imitado o pela OCDE no seu Better Life Índex (Índice de Uma Vida
Melhor).
Desde 2008, grandes maiorias em 22 países concordam que caminhar na direção da
energia renovável é fundamental para evitar mudanças climáticas. A Green Growth
Knowledge Platform (Plataforma do Conhecimento do Crescimento Verde), lançado em
2012 pela OCDE, UNEP e o Banco Mundial vai ajudar os governos a elaborarem e
implantarem políticas referentes ao crescimento verde.
Em 2012, o impulso para o impulso verde está vindo também da Organização das
Nações Unidas à medida que os seus 193 membros forem apresentando os seus planos para
a transição verde na Comissão da ONU para o Desenvolvimento Sustentável (UNCSD) no
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Encontro da ONU +20 in Rio de Janeiro, Brasil, em 20-22 de junho de 2012 (Minuta Zero).
Somente dois países continuam céticos quanto a essa transição global para uma economia
verde: Venezuela e Bolívia, que a encaram como uma tomada capitalista dos recursos
ambientais para transformá-los em commodities para lucro privado. Realmente, a terra
agrícola é descrita como a mais nova “categoria de ativos” em uma conferência para fundos
de

hedge,

fundos

soberanos

e

outros

investidores

institucionais

(www.globalaginvesting.com). O Paquistão, México, Gana, Egito e Argentina expressaram
ressalvas de que os povos pobres e as dimensões sociais sairiam perdendo. Alguns países
caribenhos menores e Honduras até agora não têm posições políticas – ao contrário da Costa
Rica, um dos países líderes da economia verde. Enquanto isso, 27 países da União Europeia
aumentaram a sua parcela de consumo de energia renovável de 11,5% em 2009 para 12,4%
em 2011. Como mostram os gráficos da página a seguir, os países em desenvolvimento do
sul têm vantagens específicas na corrida para as economias verdes do mundo16. Os
relatórios da UNEP-FI sobre o financiamento de energia renovável nos países em
desenvolvimento se concentram na África17. A Índia e a África são países ricos em recursos
solares. Todos esses países têm menos legado e indústrias em atividades nos setores
fossilizados, menos infraestrutura obsoleta e menos ativos irrecuperáveis (por ex.: o
descomissionamento de usinas nucleares que estão envelhecendo, investimentos ruins em
reservas comprovadas de combustíveis fósseis que têm pouca probabilidade de serem
recuperados por vários motivos: os custos líquidos da energia, os preços, a poluição adicional
etc.). Consequentemente, são preferíveis as estratégias do “salto tecnológico”,
particularmente pela China, Brasil, Índia e vários outros gigantes emergentes, incluindo a
iniciativa DESERTEC na África do Norte.
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"Salto" dos Países em Desenvolvimento


Menos ativos abandonados



Inovação da Infraestrutura



Energia – eficiência
Esse "salto" assume várias formas: por ex.: telefones celulares suplantando as linhas

fixas caras para dar o salto; usinas e redes solares, eólicas, geotérmicas e hidráulicas de baixa
pressão locais e distribuídas suplantando as redes nacionais esbanjadoras e usinas elétricas
centralizadas caras; mais eficiência da energia e recursos levando a um redesenho das
cidades para os pedestres, tráfego de bicicleta e das massas, iluminação municipal com LED
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e geradores solares e eólicos com fontes locais. Como observado em vários estudos, os países
em desenvolvimento agora têm essas vantagens de “ultrapassar”, que permite que o 1,6
bilhão de pessoas morando longe das redes de eletricidade usufruam de energia solar simples
graças a inovadores tais como a DT Power, com sede na Suíça. Muitas delas se juntaram ao
Green Transition Scoreboard® para ressaltar que a maioria dos países em desenvolvimento
não podem arcar com os custos de energia nuclear ou grandes usinas elétricas e sistemas de
rede centrais mas por outro lado abundam em recursos solares e renováveis e estão
culturalmente atentas à preservação e eficiência.

Como a equipe do Mercado Ético rastreou todas essas mudanças geopolíticas desde
a atualização do Green Transition Scoreboard® de 2011, Mercado Ético está enfatizando as
pesquisas no tocante a como as tecnologias verdes estão sendo desenvolvidas e distribuídas
de formas menos descentralizadas nessas regiões em desenvolvimento. As redes de
tecnologias inteligentes podem ser centralizadoras ou descentralizadoras. O Mercado Ético
continua excluindo do Green Transition Scoreboard® várias tecnologias anunciadas pelas
indústrias de legado e em atividade como “mais limpas” ou “mais verdes”, incluindo:

19

energia nuclear (também desqualificada só pelos custos, agora que a energia solar
local e a energia eólica são mais baratas)20; carvão e CCS (ainda não comprovado, caro e
que impõem um enorme fardo termodinâmico, o que torna a geração de eletricidade por
carvão cerca de 40% menos eficiente); biocombustíveis, particularmente os derivados de
cultivos de alimentos, aqueles que desperdiçam terras produtivas e água ( o Mercado Ético
acredita que eletrificar o transporte movido a combustível líquido utilizando energias
renováveis é mais eficiente).
O Mercado Ético mantem foco em P&D e negócios abaixo de $100 milhões e vai
rastrear o interesse crescente na reciclagem e na energia geotérmica, tanto para eletricidade
à carga de base e utilizações superficiais no aquecimento. O Fórum sobre o Financiamento
de Energia Geotérmica projetou um crescimento contínuo deste recurso ignorado nos EUA
e no mundo todo.

O armazenamento de energia é fundamental, principalmente para as características
intermitentes das energias solar e eólica. Além das tecnologias atuais e maduras:
armazenamento de água bombeada, ar comprimido e baterias ácidas de chumbo, novos
sistemas, volantes de inércia, supercapacitadores, lítio-ion, sódio-enxofre, baterias de fluxo
estão nas etapas iniciais de adoção pelo mercado.
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Uma questão-chave diz respeito ao potencial de criação de empregos. A questão do
emprego foi politizada, como no projeto adiado Tubulação XL EUA-Canadá, com grandes
discrepâncias nas estimativas de criação de emprego, receios de danos ambientais e
revelações de que o petróleo provavelmente seria exportado dos EUA. Enquanto isso, a
maioria dos estudos sobre a transição verde que foi revisado cita milhões de novos empregos.
Um estudo do Departamento de Energia americano descobriu em agosto de 2010 46.500
trabalhadores permanentes só em energia solar. A confusão conceitual e política quanto a
questão do emprego tem a sua raiz nos interesses especiais e nas teorias econômicas
obsoletas ("Jobs: Let's Get Real"). Um relatório do Next 10 da Califórnia descobriu que as
perdas de empregos verdes na recessão americana foram de 3%, comparado com perdas de
7% no resto da economia (GreenBiz.com). "Making It Happen", um relatório da OCDE,
cobre empregos "verdes e decentes", estimando que a China terá 4,5 milhões de empregos
na área de energia eólica e solar até 2020.
O Mercado Ético está incluindo pesquisas sobre as tecnologias mais eficientes de
todas: aquelas que utilizam a ciência do biomimetismo. Essas novas tecnologias imitam os
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designs da natureza para produzir materiais, preservar energia – otimizada em 3,8 bilhões de
anos de experiências. O design do biomimetismo também está ajudando a redesenhar vários
métodos e produtos industriais, tais como tingir tecidos utilizando CO2 em vez de água.
Ajudar as empresas a se reequipar oferece alternativas seguras de biomimetismo em várias
áreas, incluindo as nanotecnologias, que ainda não foram avaliadas quanto aos seus possíveis
impactos sociais e ambientais. A Ethical Markets Media, LLC está profundamente envolvida
na tarefa de acelerar a transição verde e, para revelar tudo, os diretores da Ethical Markets
Media, investem pessoalmente em várias tecnologias verdes. Ethical Markets Media esta
fazendo parceria com a Associação de Biomimetismo para ampliar a sua pesquisa de forma
que ela inclua essa nova ciência nos produtos e serviços (oferecido como um mestrado de 2
anos em sete universidades).
Junto com os cientistas do Biomimetismo, a Ethical Markets Media, LLC, vai
elaborar protocolos e critérios de Ethical Biomimicry Investing© (Investimento Éticos em
Biomimetismo) para aqueles que investem em empresas de biomimetismo e ao mesmo
tempo promover uma agricultura, floresta e pesca sustentáveis. No mundo todo as empresas
estão adotando métodos de biomimetismo na produção. Ethical Markets Media são parceiros
na Coalizão para a Economia Verde.
A eficiência energética e redução da produção de materiais em todas as economias
locais visam atingir metas de baixa entropia. Por exemplo, o potencial de 120 milhões de
edifício nos EUA poderia triplicar ou quadruplicar a sua produção de energia com um retorno
médio de 33%. As projeções do Departamento de Energia Americano, com base na melhor
tecnologia disponível, mostram que é possível reduzir o consumo básico de energia até 2030.
Houve uma evolução comprovada em vários países, como foi relatado em 2011 e os
potenciais para enormes melhoras na eficiência continuam existindo no mundo todo. A
"Annual Energy Outlook: Early Release Overview 2012" (Perspectiva Anual da Energia:
Publicação Inicial Visão Geral 2012) da ACEEE, ECEEE e a Administração Americana de
Informações sobre Energia observa declínios da utilização de energia per capita a uma taxa
média de 0,5% ao ano de 2010 a 2030.
A oposição de retaguarda da indústria de fósseis à transição verde continua
poderosa, principalmente nos EUA, como mostrado abaixo, e o governo canadense focado
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no combustível fóssil e o problema de mais de $400 bilhões em subsidia tanto os agricultores
quanto os consumidores.

Mesmo as metas de sociedades mais eficientes em termos de energia e recursos
foram atacadas. Os que defendem a manutenção do status quo muitas vezes adotam as teorias
propostas pelo economista britânico Stanley Jevons em 1865 no seu famoso "rebound effect"
na Inglaterra do séc. 19: de que utilizar o carvão mais eficientemente, que economizava
dinheiro, geralmente levava a um uso ou gasto maior com bens ou serviços relacionados à
energia. A observação sensata de Jevons no séc. XIX não pode ser extrapolada para
economias muito diferentes e mais complexas no séc. XXI. O CO2 Scorecard apresenta uma
constatação detalhada de um estudo recente do "boomerangue” de energia com análise e
ampla documentação das provas concretas da redução bem-sucedida do uso de energia (e
emissões de CO2 ) nos EUA e Canadá.36
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Uma nota positive do avanço da eficiência em termos de energia e materiais é o
relatório "Long-term Efficiency Potential" (Potencial de Eficiência no Longo Prazo), que
compara a previsão de uso de energia nos EUA 2050 de 220 quads com um Cenário
Avançado utilizando somente 70 quads e o Cenário super-eficiente de uma Phoenix
utilizando meros 50 quads, que requer um "redesign" mais profundo. Eles oferecem uma
economia líquida de $255 bilhões por ano e uma quantidade líquida de 1,3 milhões de
empregos no Cenário Avançado e 1,9 milhões de emprego in Cenário de Phoenix.

As tecnologias eficientes em termos de energia e de informações estão intimamente
ligadas, não só monitorando o uso e as redes inteligentes, como descreve o analista Jeremy
Rifkin. A concorrência entre a Intel e a iniciante britânica ARM (Advanced RISC Machines)
busca aumentar a eficiência em termos de energia dos chips de computador e as prateleiras
do servidor alojado em fazendas de servidores de computador. A sua ineficiência tem sido
comparada a geladeiras gigantes cheias de prateleiras de fornos quentes! Os chips da ARM
são menos potentes do que os da Intel', mas utilizam 1/10 da potência dos sistemas de
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servidores atuais e custam 60% menos. A Gartner Research observa que “o consumo de
potência vai se tornar cada vez mais importante".
Uma ferramenta útil é a Pesquisa sobre os Eletrônicos Verdes. Como vários
produtos eletrônicos requerem elementos terrestres raros que não são mais produzidos nos
EUA, o Serviço de Pesquisa do Congresso: "Rare Earth Elements: The Global Supply
Chain", (Elementos Raros da Terra: A Cadeia de Abastecimento Global), lançado em
setembro de 2011, examina a dependência global atual da China. Naturalmente, uma
variável-chave no consumo de energia e recursos é o aumento da população – porém, como
mostram os estudos, mais do que continuar “desmaterializando” e se desassociando do
consumo de energia e materiais do PIB e do aumento da população é ainda mais importante
ir em frente. A evolução na eficiência elétrica dos EUA em 2010 economizou 112 TWh,
uma quantidade suficiente para fornecer eletricidade para mais de 9,7 milhões de casa por
um ano e ao mesmo tempo evitar 78 milhões de toneladas de emissões de CO2.
As notícias sobre subsídios para combustíveis fósseis e energia nuclear mostram
algum progresso no debate à medida que os países do G-20 e da OCDE cogitam em e
implantam cortes. A questão-chave continua sendo cortar os subsídios aos agricultores em
vez dos subsídios aos consumidores. Embora a maior parte da oposição tenha vindo das
indústrias fósseis protegendo os subsídios à sua produção, os protestos quanto aos cortes dos
subsídios ao consumidor do petróleo levou a grandes demonstrações na Nigéria, o que
desestabilizou o seu governo. O Mercado Ético continua apoiando a eliminação gradativa
dos subsídios à produção para os combustíveis fósseis e energia nuclear, o que está se
revelando ainda mais caro do que nunca depois do colapso de Fukushima no Japão. É
evidente que simplesmente devolver esses enormes subsídios aos contribuintes no mundo
todo irá ajudar a recuperar os orçamentos espremidos e nivelar os campos onde vai-se jogar
para uma transição mais rápida. No entanto, cortar os subsídios ao consumidor,
principalmente nos países em desenvolvimento, pode provocar reais dificuldades, a não ser
que os mesmos sejam compensados por políticas governamentais para baixar os custos de
outros serviços-chave para promover um desenvolvimento mais sustentável. O problema é
a amplamente difundida falta de confiança nos governos, como mostraram os recentes
protestos na Nigéria, que forçaram o retorno parcial dos subsídios aos combustíveis.
Enquanto isso, entre os países da OCDE, o país que lidera a eficiência energética nos
edifícios e nas indústrias é o Japão.
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Evidentemente, apesar das recessões provocadas pelas crises financeiras, o objetivo
de conseguir uma transição verde global dos setores fossilizados está em andamento. A
China no momento é a líder de tecnologias de pouco carbono no mercado mundial, incluindo
a tecnologia nuclear. Mesmo assim, ela fornece um cenário positivo para a estabilização do
mercado global que vai além das decepções de se concentrar apenas na redução da emissão
de carbono. A ONU e o IPCC no momento promovem a economia verde e também se
concentram em outros poluentes tais como metano e fuligem que podem ralentar o
aquecimento global de uma maneira mais barata e rápida e ao mesmo tempo proporcionar
benefícios positivos para a saúde48. O Mervado Ético vai continuar observando os países
dependentes de carvão, particularmente a Índia e a Austrália, dois países que possuem
recursos solares abundantes (os preços das células solares caíram 51% em 2011 para 88¢),
para detectar sinais de transição.
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Consequentemente, a atualização do Green Transition Scoreboard® 2012 mostra
claramente como essa tendência global está se acelerando no novo total de $3,3 trilhões –
tudo isso explicado e documentado neste relatório.
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CAPÍTULO 3: TRANSIÇÃO DA ECONOMIA VERDE PARA
A ECONOMIA AZUL
3.1 DEPOIS DA ECONOMIA VERDE, AGORA É A VEZ DA ECONOMIA
AZUL
Uma das novidades que estavam em debate na tão esperada Rio+20 é o conceito de
“Economia Azul”. Nos moldes da velha conhecida Economia Verde, essa propostas está
baseada no potencial gerado pelos oceanos para promover a sustentabilidade na produção de
bens e serviços.
Se bem administrados, os mares e oceanos - que formam boa parte do território do
planeta – podem gerar empregos e oportunidades de negócios. Isso tudo, claro, estando
atento aos impactos que causa essa exploração para impedir que ela se torne insustentável.
Conceito criado pelo fundador do Zero Emissions Research and Initiatives, Gunter
Pauli, a Economia Azul está voltada ao ambiente, ao social e, segundo ele, requer poucos
gastos. Em seu livro “A economia azul: Dez anos, centenas de inovações, centenas de
milhões de postos de trabalho”, Pauli lista 100 tecnologias consideradas realizáveis e que
usam as leis da física, da química e da biologia para inventar novos processos que eliminem
a poluição e se transformem também em um bom negócio. ele define a Economia Verde
como a economia do presente, e a Azul como economia do futuro.
Para que a Economia Azul avance, é necessário enfrentar problemas atuais como
poluição marinha, a erosão costeira, a queda de arrecifes de corais e o aumento do nível dos
oceanos. Outra preocupação dos defensores desse modelo de economia sustentável em todo
o mundo são a pesca excessiva, as ações prejudiciais aos ecossistemas e as comunidades de
países-ilha.
O tema da Economia Azul foi apresentado no encontro preparatório para Rio+20
realizado no final de março em Nova York. A Conferência das Nações Unidas para
Desenvolvimento Sustentável foi realizada entre os dias 20 e 22 de junho e marca os 20 anos
da ECO-92, que também teve como sede a capital carioca. A diferença da conferência do
ano de 2012 para a de 1992 é a participação da sociedade civil que, com a ajuda das redes
sociais, poderiam enviar sugestões aos líderes mundiais que estavam na reunião.
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3.2 ECONOMIA AZUL NA PRÁTICA, SUAS IMPLICAÇÕES NO
EMPREGO, ECONOMIA E NO PLANETA
Em tempos de crise, as mentes positivas procuram por soluções, seja lá onde elas
estiverem. Existem sempre possibilidades de crescimento, mesmo quando a economia
tradicional está em recessão. Saúde, nutrição e o controle da poluição são três áreas em que
os custos aumentam, mesmo em tempos de crise. E são poucos os mercados que
exemplificam tão bem esse potencial quanto a crescente demanda mundial por cogumelos
comestíveis e medicinais.
Desde a emergência de uma classe média com poder de compra na China, a
demanda por cogumelos shiitake (Lentinula edodes) e outros, tem sido explosiva. Um
crescimento com taxas de dois dígitos tem se mantido pelas últimas duas décadas. A Europa
e a América do Norte também estão descobrindo as propriedades nutricionais e medicinais
únicas de uma série de cogumelos com nomes pouco familiares como “orelha-de-Judas”
(Auricularia auricula), “enoki”(Flamminula velutipes), “maitake”(Grifola fondosa), ou
“reishi” (Ganoderma lucidum). Em pouco tempo, essas palavras podem estar fazendo parte
do nosso vocabulário, como foi o caso de “espresso,” “latte,” “spaghetti”e“pizza”.
A demanda por cogumelos e o número de empregos necessários para satisfazer a
demanda tem crescido visto que estas “delicatessen” podem ser produzidas à vontade. Wu
Sangong, cientista e agricultor chinês que viveu no século treze, foi o primeiro a perceber e
difundir na China as qualidades saudáveis da proteína obtida a partir dos fungos, um dos
cinco reinos da natureza. A capital mundial do shiitake é Qingyuan, localizada no Delta do
Rio Pérola, na China. Qingyuan é menor que a baia de São Francisco, e assim mesmo
envolve 120.000 pessoas no cultivo do cogumelo shiitake, com um mercado no ocidente em
torno de um bilhão de dólares. Segundo o Prof. Shuting Chang, micólogo da Universidade
de Hong Kong, um dos principais responsáveis pela expansão e o sucesso do cultivo
internacional de cogumelos, o valor total das exportações chinesas chegaram a 17 bilhões de
dólares, e propiciavam trabalho a dez milhões de pessoas em 2007. Mesmo que este fato
surpreenda a muitos especialistas das relações entre população e alimentação, os cogumelos
cultivados com a palha de arroz claramente contribuem para a segurança alimentar da
população da China.
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Os restos da colheita de plantas, frutas e vegetais (Reino das Plantas) servem de
alimento para galinhas, patos, porcos e peixes (Reino Animal). Estas fontes de alimento
podem ser complementadas com proteínas obtidas a partir dos cogumelos (Reino dos
Fungos), que de forma prodigiosa convertem resíduos de plantas, especialmente palhas, em
alimento. As bactérias (Reino de Monera) são também utilizadas em biodigestores para
converter esterco num meio de cultivo para produção de algas (Reino Protista).
A demanda por cogumelos tropicais nos Estados Unidos é de apenas 175 gramas
por pessoa por ano. O consumo no Canadá é o dobro. Já em Hong Kong o consumo alcança
surpreendentes 13,5 kg por pessoa por ano. Se os consumidores dos Estados Unidos
passassem a consumir pelo menos a mesma quantidade que os canadenses, isto se traduziria
num acréscimo de dois bilhões de dólares de receitas. Se a população estadunidense mudasse
seus hábitos alimentares de forma a comparar-se ao consumo de Hong Kong, a indústria de
cogumelos tropicais alcançaria o topo dos negócios, comparada a outros tipos de negócio no
mundo, mesmo o petróleo, considerando-se os preços atuais de mercado para o petróleo e
para os cogumelos. À importância desta estatística deve-se acrescentar que os cogumelos
são cultivados tradicionalmente utilizando-se resíduos agrícolas, que são considerados por
muitos sem valor e, frequentemente, são simplesmente queimados.
A biomassa das cascas das plantas, das espigas, ou da palha onde os cogumelos são
cultivados e prosperam, não contém proteínas nem polissacarídeos de importância. Os
cogumelos, no entanto, são ricos em proteína. Considerando o peso seco, algumas variedades
de “cogumelos ostra” (Pleurotos ostreatus) compete com a carne em seu conteúdo proteico,
bem como na presença de aminoácidos essenciais, É interessante observar que o
Champignon (Agaricus bisporus) segue sendo o cogumelo mais consumido no Ocidente,
mesmo que seja menos rico em proteína, e exija o uso de esterco de cavalo pasteurizado para
seu cultivo. Incrivelmente, alguns países importam esterco de cavalo de países distantes, até
de além-mar, para cultivar seus próprios champignons. Imagine, temos um comércio
internacional de esterco de cavalo para produzir um alimento de escassa qualidade proteica.
Este modelo de negócio não é sustentável, nem competitivo, se realmente desejamos
oferecer os nutrientes necessários para uma população mundial em expansão.
A dinâmica existente nos sistemas naturais é capaz de assegurar o fornecimento de
uma ”cascata” de proteínas de múltiplas fontes, e assim não há a dependência de uma única
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fonte. Isto nos dá uma indicação sobre de que forma podemos obter a segurança alimentar,
em todo planeta, e utilizando aquilo que está localmente disponível. Os fungos convertem
os resíduos das plantas em cogumelos comestíveis. A porção do fungo que permanece no
substrato após a colheita é o micélio, que é altamente nutritivo para os animais. Os animais,
por sua vez, geram o esterco que as bactérias irão digerir, e desta forma enriquecem o solo
aonde os microrganismos, e as plantas irão se desenvolver e prosperar. Esse fluxo de
nutrientes, de uma espécie de um reino para outra espécie de outro reino, é uma dádiva dos
ecossistemas6. É por isso que não há fome nem desemprego num ecossistema. Todos estão
ocupados contribuindo com o seu melhor, recebem o sustento a partir daquilo que era resíduo
para outros, e desta forma são satisfeitas as necessidades básicas de todos.
O modelo de negócios necessário para a produção de cogumelos tropicais é simples.
Em primeiro lugar, a biomassa fibrosa é esterilizada utilizando-se pressão e alta temperatura,
embora se possa pular esta parte do processo em alguns casos. Na maioria das vezes o meio
para crescimento é constituído de matéria orgânica morta, ou em decomposição. A seguir,
esporos dos fungos são introduzidos, em pequenas quantidades. Como a maioria das
bactérias foram eliminadas no processo de esterilização, o micélio pode rapidamente se
disseminar, e o faz em poucas semanas. Quando o substrato estiver totalmente populado, um
choque térmico ou hídrico é aplicado. Os fungos buscam se reproduzir rapidamente quando
sua sobrevivência é ameaçada, e assim frutificam com os cogumelos brotando rapidamente
para realizar a disseminação dos esporos.
Os chineses utilizam toda a palha disponível para cultivar os fungos, principalmente
a Volvariella volvacea. Infelizmente, muitas palhas são oriundas de cultivos que foram
modificados geneticamente, como o caso do arroz, onde o resultado são caules mais curtos
e assim uma menor quantidade de palha. Na maior parte dos locais do planeta a palha é
queimada, gerando uma massiva poluição do ar. A queima da palha de arroz é um problema
muito grande no Egito, afetando mais de 20 milhões de pessoas ao longo do Delta do Nilo.
Aqueles que estudam as imensas necessidades das populações mundiais deveriam imitar a
sabedoria chinesa de converter palha em proteína, e o substrato do cultivo em alimento para
os animais. De fato, países como o Egito tem adotado o cultivo do arroz geneticamente
modificado com caule curto, ao mesmo tempo em que tem sofrido um declínio da segurança
alimentar, e hoje é necessário lançar mão do trigo importado para compensar estas perdas.
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As atuais práticas de cultivo de cogumelos nem sempre são sustentáveis. Quando o
carvalho é utilizado como meio preferencial de crescimento, ele é transformado em toras,
retalhado e convertido num substrato de alta qualidade para o cultivo de shiitake, um dos
cogumelos mais saudáveis e de melhor preço no mercado internacional. A demanda
crescente por shiitake tem pressionado a capacidade de recomposição das florestas de
carvalho na China.
Nos últimos quinze anos, o cultivo inovador e eficiente de cogumelos tropicais
locais se converteu num negócio de baixo custo, competitivo e que pode se realizar durante
todo o ano. As inovações são múltiplas, e levaram à criação de um novo modelo de negócios
para a produção e a comercialização. O cultivo de cogumelos inspirado na cascata de
nutrientes nos ecossistemas é uma referência na África e na América Latina. O crescimento
da demanda por cogumelos exóticos no Ocidente, associado a uma tendência de maior
acessibilidade de preços, será crítica para a adoção internacional deste excelente alimento,
que é livre de colesterol e de gorduras. A demanda crescente incentivará os cultivadores a
buscar fontes mais abundantes de resíduos para utilização como meio de cultivo. Como o
cultivo de cogumelos é uma atividade com características intensivas de utilização de
trabalho, a cadeia Resíduo-para-Comida poderá criar milhares, talvez milhões de empregos.
Cabe aos empreendedores locais perceber este potencial que criará oportunidades de
emprego, particularmente em áreas onde o acesso ao mercado de trabalho é um grande
desafio.
Na virada do século 21, em todo o mundo, os cogumelos superaram o café como a
segunda commodity mais negociada mundialmente. Agora, surge uma nova oportunidade
que reforçará o valor dos dois produtos: os cogumelos podem crescer utilizando os resíduos
do café. O café produz dois tipos de resíduos: o primeiro, o grosso, a polpa, representa a
maior parte dos resíduos e é produzido na fazenda. O segundo resíduo, é conhecido como
borra, e é gerado quando fazemos o café que vamos beber. Desde o momento em que os
grãos deixam a fazenda até o momento em que, moídos e processados por uma infusão,
chegam às xícaras, 99,8% foi transformado em resíduo e somente se ingere 0,2%. Como é
evidente, e já citamos antes, isto agrava decisivamente as dificuldades do gerenciamento dos
resíduos. No entanto, quando fazemos uma abordagem positiva e criativa, podemos ver uma
alternativa poderosa para utilizar os resíduos das fazendas e das cafeterias como nutrientes
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para o cultivo de cogumelos. E Isto tudo abre uma oportunidade de negócios sem
precedentes.
O fazendeiro lucra aproximadamente um décimo de centavo de dólar em cada
expresso vendido em uma cafeteria, que o vende por três dólares, ou seja, uma margem de
comercialização de 3000 vezes. Considerando que o consumo mundial anual de café foi de
134 milhões de sacas (uma saca equivale a 60 kg) em 2008, a quantidade de biomassa que é
deixada para apodrecer é de 23,5 milhões de toneladas. Se o valor do grão de café pudesse
ser igualado, ou superado, pelo valor dos resíduos da colheita e da produção de café, se
ganharia uma verdadeira fortuna.
Os cogumelos crescem sobre lignocelulose. O grande volume de resíduos gerados
no processo de converter uma cereja que está no pé de café numa bebida que tomamos na
nossa xícara, é predominantemente lignocelulose. Acrescente-se o fato que o pé de café
apresenta uma madeira dura, como o carvalho. No ano de 1990, o professor Shuting Chang,
demonstrou que o pé de café é o substrato ideal para o cultivo de cogumelos, especialmente
o pleurotus oeo shiitake. Até o caro e medicinal Ganoderma lucidum (ou reishi) floresce em
substrato de café. Desde a fazenda, passando pela torrefadora, e chegando ao consumidor, o
grão de café, é um produto perfeitamente monitorado. Raramente você vai encontrar
qualquer produto agrícola que esteja sujeito a controles de qualidade mais rigorosos.
Preparamos o café por infusão, colocando o grão torrado e moído em água fervente, ou
vapor, e depois filtrando. A esterilização da borra é uma grande vantagem para os propósitos
de cultivo de cogumelos porque simplifica processo de produção. Os resíduos esterilizados
e úmidos, depois de acondicionados adequadamente, podem ser inoculados diretamente. Isto
reduz custos e permite fornecer imediatamente o substrato para cultivo aos empreendedores
locais. Ainda, como a cafeína estimula alguns cogumelos a frutificar mais rápido, o uso deste
substrato gera um fluxo de caixa mais interessante do que o cultivo com substrato tradicional.
Tudo isto se encaixa perfeitamente em nosso ideal econômico: menor investimento, maior
fluxo de caixa, uma iniciativa, múltiplos benefícios. Tudo isto se traduz em menores custos,
resultados mais rápidos, maior fidelidade dos consumidores, e melhor fluxo de caixa.
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Múltiplos Benefícios Do Modelo de Conversão
da “Polpa-em-Proteína” Utilizando Resíduos do
Café Como Nutrientes De Cogumelos
(Apoiando a atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Do Milênio
Das Nações Unidas)
PARA CONSUMIDOR E
PRODUTOR

PARA O PLANETA

Mais riqueza

O café fornece os
nutrientes e o meio de
cultivos ideias para
cogumelos

Baixa energia

Os meios de cultivo
estão esterilizados e
nenhum processo
adicional é
necessário

Mais limpo

Tanto a infusão
quanto a inoculação
exigem somente água
quente

Menos
metano

Os meios de cultivo
não são
decompostos em
aterros sanitários
reduzindo o efeito
estufa

Mais rápido

A cafeína estimula os
cogumelos a crescer
mais rápido

Menos
pastoreio

Depois da colheita
dos cogumelos, o
substrato pode ser
utilizado como
alimento para os
animais

Mais barato

As matérias primas
são gratuitas

Menos corte
de árvores

O pé de café possui
madeira dura e é
um substituto ideal
para carvalho

Mais saúde

Os cogumelos são
ricos em proteínas e
livres de colesterol e
de gorduras

Menos
aterros
sanitários

As cafeteiras
reduzem seus
custos de
disposição e
diminuem a pressão
sobre os aterros
sanitários

Segurança
alimentar

Os resíduos do cultivo
comercial asseguram
alimento para a região

Segurança
alimentar

Os resíduos do
cultivo comercial
asseguram alimento
para a região
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Um empreendimento que converte resíduos em um alimento altamente nutritivo,
mais barato e mais saudável para todos, é atraente nestes tempos cheios de desafios. A partir
de uma perspectiva de negócios, a melhor mensagem é que este método oferece um melhor
fluxo de caixa, o que interessa aos investidores e banqueiros. Depois que o Prof. Chang
realizou seus estudos científicos, Carmenza Jaramillo passou seis anos estudando a
utilização dos resíduos do café para o cultivo de cogumelos no CENICAFE, o Centro
Nacional de Investigaciones de Café de la Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia.
Carmenza publicou mais de vinte artigos tratando deste tema em diversas publicações
científicas internacionais, para relatar e documentar suas descobertas. A Dra. Ivanka
Milenkovic, na Universidade de Belgrado, analisou cientificamente a utilização do substrato
dos cogumelos para alimentação animal, e não encontrou qualquer perda na produção de
carne e de leite. Claramente este método de conversão de “Polpa-em-Proteína” oferece
grandes benefícios econômicos.
É lamentável que a polpa de café seja, em geral, simplesmente deixada para
apodrecer com a justificativa de que é um bom fertilizante. Anualmente, 16 milhões de
toneladas de resíduos orgânicos são deixados para decompor-se nas plantações de café,
enquanto os aterros produzem milhões de toneladas de gases de efeito estufa. A conversão
da polpa em proteína reduz também a necessidade do corte de árvores para obtenção de
madeira. Isto permite que as árvores, como o carvalho, continuem a fixar o carbono, o que
reduz os efeitos sobre as mudanças climáticas. Ao se reintroduzir os resíduos no ciclo de
nutrientes, simplificamos a gestão dos resíduos, e cortamos a emissão do gás metano a partir
de matérias em decomposição. A integração entre os cogumelos e o café se traduz numa
redução dramática de todos os efeitos negativos.
Quando observamos a atividade cafeeira dentro da perspectiva do desenvolvimento
global, percebemos que o uso da polpa nas fazendas de café apresenta diversas vantagens
que poderão compensar o impacto negativo que tem maculado esta atividade como uma
monocultura comercial, durante décadas. O modelo de cultivo atual mostra que o café
oferece resultados financeiros adequados para os fazendeiros, e suas comunidades, somente
quando os preços de mercado estão altos. No momento que os preços caem abaixo de um
determinado patamar, os agricultores, suas famílias e comunidades sofrem. Declínios
significativos dos preços do café resultam em uma pobreza tão severa que muitos produtores
aram seus pés de café, pondo-os abaixo, e partem para a agricultura de subsistência, com
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duas vacas por acre na sua parcela de terra, e com pouca ou nenhuma chance de fazer frente
às próprias despesas. Incapaz de alimentar sua família, e preparado para fazer qualquer coisa
para evitar a fome, o agricultor muda-se com sua família para a periferia das cidades,
juntando-se a milhões de outros e procurando por trabalhos mal remunerados e com uma
perspectiva de futuro sombrio.

A CONVERSÃO “POLPA EM PROTEÍNA” PARA
MITIGAR AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Impacto Nas
Progressos Em
Mudanças Climáticas Relação Aos
Objetivos do Milênio
Baixo consumo de energia

Segurança Alimentar

Preservação das florestas

Mais poder para as mulheres

Redução da energia envolvida em
transporte

Melhorias da Saúde Infantil

Ausência de aterros sanitários

Sustentabilidade Ambiental

Ausência de gás metano

Alianças globais

Eliminação do uso de carvão vegetal

Luta contra a AIDS

Fomento da Slow Food

Aprendizagem de Autosuficiência

No final do século vinte, o Vietnã tornou-se o segundo maior exportador de café no
mundo, criando um caos econômico em muitos países, particularmente na África. No
entanto, tão logo o café e os cogumelos tornem-se um ecossistema unificado, a dicotomia
entre cultivos comerciais e segurança alimentar se evapora. Podemos vislumbrar a
possibilidade de terminar com a pobreza nas regiões produtoras de café a partir de uma
cascata de nutrientes envolvendo plantas, fungos e animais. Cada quilo de resíduos agrícolas
produzido gera pelo menos meio quilo de alimento rico em proteína para a família do
agricultor. Como o substrato de cultivo de cogumelos é um alimento excelente (e grátis) para
os animais, os agricultores serão capazes de manter uma criação de gado, o que vai contribuir
ainda mais para sua segurança alimentar. É uma oportunidade única para observar como os
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resíduos de uma cultura comercial podem fornecer segurança alimentar e muitos benefícios
adicionais. Estas técnicas agrícolas podem atrair aos jovens, os desempregados e os
desfavorecidos, bem como aos gestores com seus MBA´s que verão a oportunidade de
ganhar dinheiro a partir do que hoje é considerado nada. Uma década de experiência de
campo no Zimbawe nos oferece uma brilhante demonstração destes benefícios.
O programa “Orphan Teaches Orphans” (Órfãos ensinam órfãos), iniciado por
Chido Govera, ela mesma órfã desde os sete anos, ensina outros órfãos como cultivar
cogumelos utilizando um resíduo agrícola local, e incluindo o aguapé (jacinto d´água), uma
espécie exótica que se proliferou na África. O aguapé já foi considerado o inimigo público
“numero um” em Zambia, e foi atacado, buscando exterminá-lo, com métodos químicos e
biológicos, até mesmo com a mportação de besouros. Mas um quilo de aguapé pode oferecer
os nutrientes necessários para produzir dois quilos de cogumelos. Chido coletou cogumelos
silvestres durante a estação de chuvas e aprendeu técnicas de cultura de tecidos para manter
um estoque de esporos. Pela inspiração de Chido e com a sua liderança, as meninas órfãs,
que sofreram muito em suas vidas, encontraram a motivação e adquiriram as habilidades
para construir um futuro sem abusos, e prover sua subsistência e seu próprio sustento. E
conseguindo a segurança alimentar que permite que as pessoas possam pensar além da
comida.

3.3 POLPA PARA COMER
Com base na experiência que tivemos na Colômbia, cada fazenda de café pode gerar
dois empregos com o cultivo de cogumelos. Com um número estimado de 25 milhões de
fazendas de café em 45 países, há potencial para gerar 50 milhões de postos de trabalho, ao
mesmo tempo em que se gera segurança alimentar não só para os trabalhadores como
também para suas famílias. Se incluirmos outros resíduos como a palha, as cascas, as aparas
de podas e o aguapé, rapidamente chegaremos a números realmente surpreendentes. A
capacidade de fornecer alimento localmente para as populações aumenta as receitas e a
estabilidade no campo. Em vez de gastar tempo e dinheiro para obter uma dieta de
subsistência, com apenas os nutrientes mais básicos, obtém-se uma quantidade considerável
de alimentos saudáveis e ricos em proteínas, bem como alimentação animal, derivadas da
produção de cogumelos.
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Essa é apenas um dos fluxos do modelo em cascata da emergente Economia Azul.
Proporciona um estímulo econômico para a geração de empregos no meio rural. Tem o
potencial para se tornar um dos motores do relançamento da economia mundial. Se o campo
oferece empregos que valem a pena, pagos adequadamente, e que asseguram que o
conhecimento e tradição sejam utilizados em seu pleno potencial, ninguém será tentado a
sair em busca de um futuro sombrio nas favelas de uma das cidades próximas.
Existem outros fluxos capazes de gerar empregos mesmo nas cidades. Por todo o
planeta, a borra de café é produzida em mais de 100.000 cafeterias. Desde as cidades árabes
do Oriente Médio, passando pelos “kohi shoppu” em Tóquio, indo aos tradicionais cafés
franceses e chegando aos vorazes consumidores de café na América do Norte, a conversão
da borra de café em cogumelos tem um potencial de 100.000 novos empregos nas zonas
urbanas. Este esforço pioneiro já ocorreu em Berlim, na Alemanha, e na região da baía de
São Francisco, nos Estados Unidos, e não se mostrou difícil. Conhecendo os órfãos do
Zimbabwe, que conseguiram fazer isto com praticamente nada, a não serem os resíduos
locais, a garantia de sucesso nas cidades está assegurada. Cálculos utilizando dados de
pesquisa e da experiência prática indicam que o potencial de geração de renda a partir do
cultivo de cogumelos na borra de café, considerando as atividades rurais e urbanas
associadas, pode gerar um adicional de 16 milhões de toneladas de nutrientes adicionais para
consumo humano. Estas quantidades representam metade da proteína fornecida pela
produção mundial de peixes em cativeiro. É uma fonte de recursos segura, e uma grande
fonte para o mercado mundial de alimentos que está sob uma severa pressão devido ao
aumento da população no planeta. A cascata de nutrientes e de energia, sem modificações
genéticas, é o que nos permitirá responder as necessidades humanas básicas.
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A Conversão Da Polpa-Em-Proteína
Empregos rurais

Uma fazenda de 0,47 ha (1 acre) = 2 empregos x 25 milhões
de fazendas de café = 50 milhões de empregos

Empregos Urbanos

10- 15 cafeterias = 1 unidade de cultivo = 10 empregos x
21.000 cafeterias nos EUA + 100.000 ~ no restante do
mundo =2,1 milhões de empregos

Resultados

16 milhões de toneladas de proteína em mais de 45 países
Vendas multiplicadas por 5 entre 2000 – 2010 – 51.2
milhões de empregos

Os resíduos são bem impopulares. Além daquilo que nós contribuímos como pessoa
para a “corrente de resíduos”, os grandes desastres ambientais nos chamam a atenção
também para os resíduos nucleares, os derramamentos de petróleo e as contaminações por
cloro. Por tradição, os resíduos são vistos universalmente como algo negativo. Imagine agora
como se pode entender um resíduo que gera empregos e comida saudável. Isto só pode ser,
e certamente é, uma boa notícia. Como a polpa e a borra de café podem representar um
substrato ideal para ao cultivo de cogumelos, e geram tantos benefícios como já foi descrito,
os resíduos devem vir a fazer parte da boa imagem do café, com uma chamada como: “Do
café se obtém comida saudável e empregos seguros”. Ao café pode-se associar eficiência
energética, modo de vida sustentável, mitigação das mudanças climáticas, e até mesmo
alimentos nutritivos a preços baixos. O ganho de capital social seria significativo e se
estenderia a todos. Considerando que isso tudo se origina de algo que é tido como um
resíduo, por todas estas razões o café poderia estar em posição muito mais positiva. Então,
podemos perguntar de onde vem e a quem pertence este resíduo?
Seria um ato admirável de responsabilidade social coorporativa se todos os
comerciantes de café, em todo o mundo -desde o “Neumann Kaffe Group” até a “Nestlé
Foods”– se assegurassem que todas as plantações que lhes fornecem café utilizassem todos
os seus resíduos em meios de cultivo para o crescimento de cogumelos. Isto geraria
empregos e fortaleceria a segurança alimentar. Essa pode se tornar uma ferramenta
estratégica para a firmação de contratos de fornecimento de longo prazo com fazendeiros,
importadores e responsáveis pela torrefação do café.
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Indo um passo além, os comerciantes e consumidores que já dão suporte aos
movimentos de produção orgânica e do mercado justo podem se conscientizar que a
verdadeira arena para a justiça, a oportunidade real de crescimento e desenvolvimento
sustentáveis, pode vir dos 99,8% do café colhido que possui pouco valor para aqueles que o
colhem, vendem e consomem o grão. Este ponto de vista vai além do cultivo orgânico e do
comércio justo. Se os proponentes do comércio justo fornecessem aos produtores a
assistência técnica necessária para converter resíduos em cogumelos, para quem você acha
que o fazendeiro preferiria vender? Se os importadores estão apoiando os produtos orgânicos
e o comércio justo, ainda assim eles estão apoiando apenas essa pequena parcela (0,2%), que
é consumida. O real potencial para crescimento e desenvolvimento é dos 99,8% que
permanecem inutilizados. Esse potencial vai muito além dos orgânicos e do comércio justo,
e permite que o comércio de café abranja o desenvolvimento sustentável de maneira nunca
antes imaginada. O selo “orgânico” somente certifica a ausência de fertilizantes químicos e
de pulverizações com pesticidas e não informa nada sobre a eficiência na utilização dos
recursos. O selo de Comercio Justo (Fair trade Label) garante um pagamento justo para os
agricultores, mas não assegura o valor adicionado para o meio ambiente. Poucos
consumidores de café são conscientes da pequena quantidade de biomassa que consomem
comparada ao que foi produzida na fazenda que eles consomem, ou da quantidade de
resíduos que seus hábitos de consumo geram. Se os comerciantes e distribuidores ajudassem
a promover o modelo “Polpa-para-Proteína” nas fazendas de onde obtém seus grãos, esta
colaboração resultante se traduziria em comunidades autossuficientes que teriam a
experiência de possuir seu sustento e alimentação assegurados, deixando para trás a
desnutrição e o desamparo. Que imenso potencial poderia ser direcionado para o benefício
dos pobres, dos desempregados e do nosso planeta Terra.
A iniciativa de converter Polpa-em-Proteína é baseada no poder dos ecossistemas,
e se constrói a partir das valiosas iniciativas da agricultura orgânica e do comércio justo.
Gera valor para 100% dos nutrientes. Se for desenvolvida em todas as comunidades
produtoras de café, tornando uma fonte de resíduos numa fonte de renda, este modelo de
negócios poderia gerar um incrível aumento de 1,5 milhões de vezes mais renda do que o
café produz hoje em dia. Imagine! Ganhos multiplicados por 1,5 milhões de vezes. É nesta
linha que os empreendedores da emergente Economia Azul olharão para as fontes de
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resíduos, e irão prosperar, tanto as eliminando quanto as convertendo em afluentes da cascata
de sustento, segurança alimentar e abundância para todos.
Imagine quão mais saboroso seria, para aqueles que vivem bem, beber uma ta aça
de café e saber que aquilo que eles compra aram impulsiona uma comunidade de agricultores
para adquirir autodeterminação, sustentabilidade, e segurança de alimentação e sustento pelo
trabalho. Ao efeito estimulante do café seria acrescido o sabor desta satisfação, e sem
nenhuma despesa adicional. O consumidor tem m o poder de canalizar o que paga para
aqueles que praticam a sustentabilidade e a equidade, , usando o que está disponível
localmente, fornecendo comida para todos, e reforçando o poder das comunidades.
Os programas de cultivo de cogumelos foram testados em campo e desenvolvidos
completamente da Colômbia a ao Zimbabwe. Desde São Francisco até a Alemanha. O estado
colombiano de El Huila possui mais de cem empresas dedicadas ao cultivo de cogumelos a
partir da polpa de café, uma atividade que rapidamente substitui os cultivos ilegais por
alimento nutritivo. A conclusão de todos os envolvidos é de que a iniciativa funciona. O
conhecimento especializado e a capacidade técnica estão totalmente desenvolvidos e
disponíveis.
A força de um modelo econômico justo e sustentável é que gera maior valor
agregado a todas as partes interessadas. O modelo de negócio Polpa-para-Proteína não
consiste em investir mais para economizar dinheiro, ou para recuperar despesas adicionais,
mas é, isto sim, uma forma de reduzir os custos para todos e ao mesmo tempo gerar um
retorno adicional. Quando o resíduo se torna nutriente, se cria valor que pode ser medido em
empregos, fluxo de caixa e lucro. Os negócios verdes e o comércio justo são trampolins. As
economias que fazem fluir os ganhos em cascata, como os ecossistemas, atingem a meta de
oferecer benefícios múltiplos para todos os envolvidos.

3.4 DO RESÍDUO AO SUPERALIMENTO
Continuando a refletir sobre o potencial de nosso modelo Polpa-para-Proteína,
imaginemos uma iniciativa empreendedora que torna o café e os consumidores de café mais
saudáveis: uma infusão de cogumelos medicinais com o expresso ou latte. A maioria dos
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cogumelos é rica em proteína. O reishi e shiitake são cogumelos muito valorizados por suas
maravilhosas propriedades medicinais. Na Antiguidade o reishi vermelho silvestre era
reservado exclusivamente para o Imperador da China. Ainda que existam poucos dados
clínicos publicados, os efeitos benéficos destas variedades de cogumelos para a saúde vão
desde o diabetes até a hipertensão, propriedades conhecidas pela medicina tradicional. Se o
preço destes cogumelos exóticos pudesse ser reduzido pelo sistema de produção que estamos
descrevendo, um pouco de Ganoderma no café da manhã poderia se constituir numa oferta
para os consumidores que desejam reforçar seu sistema imunológico.
A aritmética é atratativa para todas as partes envolvidas. Além do emprego, da renda
e da boa nutrição, se a “Starbucks Coffe” oferecesse aos seus clientes, em todo o mundo, o
acréscimo da infusão do Ganoderma ao café, haveria um massivo incremento na demanda
por este cogumelo, que em japonês significa “um milhão de vidas”. Se somente uma centena
de clientes, a cada dia, em cada uma das 19.000 lojas Starbucks ao redor do mundo, pedissem
uma colherinha de Ganoderma no seu expresso, macchiato, latte, ou chai, no valor de US$
0,50 cada, isto representaria um expressivo adicional de renda na ordem de US$ 365 milhões
de dólares anuais.
Considere ainda o caso em que a Starbucks decidisse apoiar a iniciativa Polpa-paraProteína nas plantações de café e nas áreas urbanas, e se decidissem doar 10% do aumento
dos seus ganhos – 36,5 milhões de dólares – para apoiar a iniciativa. Esta opção se pagaria
por si mesma em termos de capital social e despesas dedutíveis nos impostos, sem falar na
geração de empregos, renda, e alimento possíveis de se obter a partir do consumo de duas
toneladas de Ganoderma por dia. Este valor se obtém considerando o preço de 55 dólares
por quilo de cogumelos para o plantador de café. Num modelo usual de negócios em que a
transferência de renda do consumo de café cabe uma parte para o plantador de café, e 2999
para os demais, no caso do Ganoderma a proporção é de uma parte para o agricultor e dez
para os demais. Este fato novo permitiria um fluxo líquido de renda nas comunidades rurais
e urbanas envolvidas que efetivamente estimularia a oferta e a demanda, o capital social,
gerando confiança por parte do consumidor, e oferecendo oportunidades para empregos e
educação raramente vislumbradas, ou mencionadas, em qualquer tempo.
A propaganda negativa existente sobre os resíduos dá-se também em razão das listas
negras que apresentam os piores poluidores no planeta, e assim chamam a atenção do grande
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público. Com o modelo da Polpa-para-Proteína teremos uma mudança completa na forma
como as pessoas percebem os resíduos. Um produto associado de forma negativa com a
exploração e a pobreza das pessoas pode transformar-se em meio para erradicar a injustiça
e gerar condições seguras de subsistência. A chance para uma realização tão positiva vem
num momento oportuno. Uma mudança para uma imagem positiva em relação aos resíduos
implica numa mudança nos modelos de negócios. Empreendedores que estiverem
preparados para adotar este modelo de negócios podem desempenhar um papel crucial na
sociedade mostrando aos seus clientes que podem fazer escolhas e se expressar ao utilizar
seu poder de compra.
O chá, tal como o café, pode conceber uma iniciativa Polpa-para-Proteína própria.
A quantidade de biomassa de chá que é consumida numa xícara é somente metade do que é
consumido de café, meros 0,1 %. As aparas e materiais oriundos das podas de árvores
frutíferas são outra possibilidade para se conseguir um excepcional meio de cultivo para
cogumelos. Estas aparas de madeira dura não possuem o estímulo da cafeína presente nos
resíduos do café, mas ainda assim apresentam qualidades que não indicam a incineração
como solução, como é feito usualmente. Ivanka Milenkovic, cientista da Universidade de
Belgrado, pesquisou o crescimento de cogumelos utilizando como meio de cultivo de aparas
e restos da poda de pomares de macieiras. Nem mesmo o frio do inverno pareceu retardar o
crescimento dos cogumelos. Nos testes de campo, o substrato residual foi utilizado para
alimentar cabras, e inclusive, ainda antes que os pesquisadores determinassem os
aminoácidos presentes. Como já vimos antes, os bisões do Novo México possuem o mesmo
apetite pelo substrato fúngico. São infinitas as possibilidades e os recursos a nossa
disposição. A chave é simplesmente descobrir o valor que está oculto nos resíduos. O aguapé
é uma planta ornamental na América Latina que provoca estragos nos lagos, rios e represas
tropicais, proliferando a partir do fluxo massivo de nutrientes oriundos da erosão dos solos
e do uso excessivo de fertilizantes que se acumulam nos corpos d´água. A o invés de tentar
destruir esta planta aquática invasiva, ela pode ser colhida e convertida em meio de cultivo
para cogumelos. Mesmo que os ruminantes forrageiros não sejam capazes de se alimentar
do aguapé diretamente, o substrato fúngico resultante que permanece após a colheita dos
cogumelos se torna um alimento ideal. Somente com os resíduos oriundos do café, do chá,
das aparas de madeira dura oriunda das podas, aguapé e palhas, volumes astronômicos de
nutrientes podem ser obtidos.
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Os ecossistemas nos inspiram a ver muito além dos modelos convencionais,
concebendo modelos em cascata, onde o resíduo de um se torna a matéria-prima de outro. A
geração de benefícios múltiplos para os diversos componentes do sistema, dentro do modelo
da Economia Azul, ocorre de forma justa e positiva, e evolui para maiores níveis de
eficiência e maior diversidade. É desta forma que as florestas tropicais podem regenerar as
savanas exauridas. Isto é o mesmo que uma colheita de dinheiro onde o café não apenas
fornece as necessidades básicas por água limpa, ar fresco e solo saudável, mas pode também
aumentar substancialmente a renda local e o aumento do capital social. Enquanto a geração
de 10.000 empregos é considerada um sucesso, o modelo de aproveitamento dos diferentes
resíduos na cadeia produtiva do café permitiria apoiar e desenvolver 25 milhões de fazendas
de café. Tomando consciência da magnitude destas possibilidades, talvez até mesmo a
Nestlé, um dos gigantes na comercialização do café, que considera a iniciativa muito distante
de seu negócio principal (core business), poderia reconsiderar sua posição de rechaço. Com
um pouco de visão, é provável que o maior objetivo seja obter a lucratividade unida com a
segurança alimentar e a preservação do meio ambiente como uma motivação mais que
suficiente.
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CONCLUSÃO
A atual exploração econômica, que deve como origem a Revolução Industrial, vai
acabar com os recursos disponíveis na natureza se nada for feito. Nesse sentido é preciso
repensar a forma de os países, empresas se desenvolverem sem esgotar os recursos ainda
restantes. Os modelos econômicos sustentáveis mais conhecidos são: Economia Verde e
Economia Azul.
O primeiro procura a melhoria do bem-estar humano e da igualdade social ao
mesmo tempo em que reduz significativamente os riscos ambientais e a escassez ecológica.
Sustenta-se sobre três pilares: diminuir a emissão de carbono, ser eficiente no uso dos
recursos naturais e ser socialmente inclusiva.
Enquanto a Economia Azul, termo utilizado por especialistas para designar todo o
potencial de riqueza contido nos oceanos. Criado por Gunter Pauli, fundador do Zero
Emissions Research and Initiatives, a Economia Azul é diferente da Economia Verde ao
estruturar-se na sustentabilidade social, econômica e ambiental e requerer menos gastos e
investimentos.
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INTRODUÇÃO
O esporte esteve presente em diversas civilizações e em diferentes momentos ao
longo da história. Na antiga Grécia existia um jogo com bola, chamado “harpaston”, cujo
objetivo era transportar uma bola feita de couro de animais para um local delimitado.
Esse jogo é visto como a origem de outros jogos, praticados por toda a Europa ao
longo do Império Romano e mais tarde, durante a Idade Média. Na Inglaterra, as regras
foram modificadas durante os anos, influenciando no surgimento de um esporte que mais
tarde seria muito popular em todo mundo, o football (futebol) (ANTUNES, 1992; DUARTE,
2000).
O esporte, apesar de ainda pouco difundido no Brasil, é hoje uma das modalidades
com maior número de praticantes espalhados pelo mundo, em especial entre ex-colônias
britânicas. Países com maior tradição no esporte movimentam milhares de pessoas em
função de eventos e partidas de rugby.
Recentemente reincorporada ao programa Olímpico, a modalidade fará sua reestréia
nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016, com a expectativa de superar públicos de esportes
mais tradicionais e conhecidos pelos brasileiros. Como outros jogos de invasão, para pontuar
no rugby é preciso conquistar “território” da equipe adversária. Para isso, o time atacante
deve se preocupar em desorganizar a defesa adversária para assim conseguir marcar pontos.
As regras possibilitam a utilização do contato físico como estratégia para provocar
desorganização defensiva e tornam a participação coletiva como algo imprescindível, tendo
em vista a manutenção da posse de bola para oferecer continuidade ao jogo e conquistar o
objetivo de marcar mais pontos do que o adversário. Essas características fazem do rugby
um esporte onde a participação coletiva seja indispensável.
Por ser caracteristicamente um esporte de muito contato físico, são necessárias regras
que visem à segurança dos jogadores, e mais do que isso, valores. Atitudes como lealdade,
união, respeito mútuo, trabalho em equipe, cooperação, responsabilidade, igualdade e
disciplina são aspectos intrínsecos dessa modalidade esportiva, podendo assim ser
considerado um esporte intrinsecamente formativo. Essa “essência” de caráter formativa é
nomeada pelos praticantes do rugby de “Espírito do Rugby”.
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Tradicionalmente amador, o esporte foi visto durante muitos anos como um esporte
elitista, mas como o passar do tempo foi se tornando muito popular em alguns países da
Oceania, Europa e África. Em 1995, a entidade máxima do esporte passou a permitir o
profissionalismo, até aquele momento proibido, ocasionando um enorme crescimento no
número de praticantes, público e clubes de rugby pelo mundo.
No Brasil, o rugby teve mesmas raízes que o futebol. Inicialmente, foi trazido por
marinheiros ingleses e teve sua difusão relacionada a um personagem em comum, Charles
William Miller, que mais tarde seria conhecido como o pai do futebol brasileiro. Restrito em
um primeiro momento a alguns membros da elite brasileira e principalmente à juventude
inglesa que vivia no Brasil, o rugby começou a ser jogado nesse país nos últimos anos do
século XIX.
Mas, apesar de ser praticado há tantos anos, ainda não alcançou a mesma
popularização de modalidades como o futebol, vôlei, basquete e outros de maior tradição no
território brasileiro. Na atualidade o esporte vem crescendo muito no Brasil, com grande
aumento no número de equipes e jogadores. Um dos motivos pelo crescimento é devido à
recente inclusão da modalidade nos Jogos Olímpicos, e conseqüente exposição na mídia.
Segundo levantamento da recém criada CBRu (Confederação Brasileira de Rugby), o
número de associados nessa entidade aumentou de quatro mil e quinhentos em 2008 para
cerca de dez mil em 2010, sendo que ainda são contabilizados cerca de vinte mil jogadores
de rugby no país que não são associados. A modalidade conta com 220 clubes e 60 times
universitários no país.
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CAPÍTULO 1: HISTÓRIA DO RUGBY
O Rugby é um esporte de origem inglesa do século XIX. Pode ser praticado tanto por
homens quanto mulheres, mas costuma-se ser jogado mais pelos homens.
Os esportes com bola e contato físico são exercitados há muitos anos pela a sociedade
humana. Podemos ter como exemplo os romanos que praticavam um jogo chamado
Harpastum que era muito
Jogos com bola e contato físico são exercitados pela sociedade humanas há milênios.
Os romanos, por exemplo, praticavam o Harpastum, muito idêntico ao rubby jogado
atualmente. Este jogo os atletas jogavam em equipes e buscavam sempre levar a bola á outra
extremidade da quadra, empurrando os oponentes para que conseguisse chegar ao seu
objetivo.
Outro país que também ocorreu à prática de um jogo semelhante ao rugby foi à Itália
na região de Florença em 15890 quando suas regras foram formalizadas e ficou conhecido
como Calcio. As regras estabelecidas para o jogo era das quais duas equipes com vinte e sete
jogadores deveriam levar a bola até o outro lado do campo adversário, em dois tempos de
cinquenta minutos, com campo de linha e sendo vistoriado por juízes, como ocorre na
atualidade.
Com todas essas influências o que atribuiu grande influência sobre o rugby foi os
Celtas que praticavam o Caid, pois segundo o historiador Hilário Franco Junior, “os jogos
com bola são manifestações antropológicas, comuns a diversas sociedades humanas ao longo
dos séculos”. E a origem constatada historicamente do rugby é na Inglaterra industrial entre
os séculos XVIII e XIX.
O surgimento do rugby na Inglaterra ocorreu por um evento ocorrido, que não se sabe
o certo, pois se encontra duas versões de seu surgimento, a história de William Webb Ellis
um aluno que em um jogo de futebol em seu colégio, pegou a bola com as mãos e saiu em
direção ao campo do adversário enquanto os outros tentavam para-lo, e assim surgiu o rugby.
A segunda versão é que este esporte não surgiu apenas pelo o fato do aluno de uma escola
ter tido a atitude de segurar a bola em suas mãos e ir em direção ao campo adversário mais
sim por jogos com bolas que já havia ocorrido na idade medieval chamado football, que foi

6

instituído no sistema de ensino britânico como parte da educação física e da recreação dos
garotos.
As escolas e universidades britânicas tinham a sua própria maneira de jogar, as suas
próprias regras, mais que ainda não eram escritas. Não ocorria apenas um football mais
vários e de forma desorganizada.
Segundo o historiador Tony Collins o aluno William Webb Ellis não inventou o
rugby. Ellis viveu sua vida na obscuridade como clérigo, e apenas em 1872 foi apontado por
Matthew Bloxham, um ex-aluno de Rugby como o garoto que havia corrido com a bola nas
mãos. O jogo da escola de Rugby tornou-se antes notório por meio de outro garoto: Tom
Brown, personagem fictício do livro Tom Brown’s Schooldays, de Thomas Hughes.
Com isso, a história o ex-aluno real de Rugby, William Webb Ellis, não
desempenhou grande papel no desenvolvimento do jogo até os anos 1880, segundo Collins.
Ainda que o jogo de Rugby tenha sido praticado pelo menos desde os anos 1820, foi em
1846 que as primeiras regras foram escritas, formalizando-se o Rugby Football.
Thomas Arnold, diretor da escola desde 1828, foi um dos que apoiou o esporte e a
sua formalização, reconhecendo nele valores pedagógicos. No ano de 1863 as leis do jogo
foram escritas pela a Universidade de Cambridge para a unificação das diversas formas de
football, mas não foram aceitas pelos representantes do Rugby Football, mantendo-o
separado do novo Footbal Association.

1.1 RUGBY NO SÉCULO XX
Os primeiros anos do século XX se caracterizaram pela expansão do rugby no mundo
e pela crise no rugby inglês, em virtude da separação entre a Rugby Union e a Rugby League.
Nesse período, as competições entre diferentes países se tornaram corriqueiras, e os países
europeus presenciaram a força de Nova Zelândia e África do Sul, cujas seleções mantiveram
períodos longos de invencibilidade frente às equipes européias.
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Esse mesmo período representou o aparecimento da França para o mundo do rugby,
através da medalha de ouro conquistada nos Jogos Olímpicos de 1900, onde a inclusão do
rugby foi estimulada pelo Barão de Coubertin, idealizador dos Jogos Olímpicos Modernos .
Durante a edição de 1900, a competição de rugby contou com apenas três
delegações: França, Reino Unido e Alemanha. Segundo Jones (1958), o rugby na França
começou a ser praticado de maneira tardia com relação aos países do Reino Unido, sendo o
primeiro relato de uma partida datado de 1872, quando ingleses residentes nesse país
formaram um clube em Le Havre.
Porém, já no início do novo século os franceses despontavam como uma das grandes
potências mundiais do rugby Na América do Sul, a Inglaterra passava a exercer cada vez
mais influência cultural, econômica e inclusive esportiva com o crescimento acelerado do
futebol.O rugby começava a dar seus primeiros passos nesse continente, mas ficava restrito
aos ingleses e seus descendentes.
Na Argentina algumas escolas britânicas passaram a ensinar o esporte e os primeiros
clubes de rugby começaram a surgir .No Brasil, foram realizadas nessa época algumas
partidas entre marinheiros ingleses no porto de Santos e no Rio de Janeiro, e também foram
criados clubes britânicos onde se praticava o rugby.
Em 1908 o rugby entrava pela segunda vez nos Jogos Olímpicos, dessa vez com a
inclusão da Austrália que venceu a disputa conquistando medalha de ouro. O Reino Unido
ficou em segundo, recebendo assim a medalha de prata.
Na Nova Zelândia o esporte é visto como uma paixão nacional e as partidas que
envolviam a principal seleção do país, os “All Blacks”, atraiam multidões para os estádios.
O respeito aos maoris, primeiros habitantes daquelas terras, era evidenciado pelos jogadores,
que realizavam uma espécie de dança tribal (“The Haka”) antes de iniciar uma partida,
fazendo referência a antigas tradições maoris .
Já a África do Sul vivia uma situação oposta. O país começava a entrar em uma
época de segregação racial e preconceito, evidenciada pela política da apartheid. Apesar de
potência internacional no esporte, dentro do país africano o rugby era praticado apenas pelos
brancos, elite econômica e militar, porém minoria em números absolutos. Por ser uma das
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maiores paixões dos brancos, os negros relacionavam o esporte e a seleção dos “Springboks”
à política apartheid, 16 ou seja, o rugby era considerado um símbolo da opressão e da
injustiça .
Dentro de campo essas duas seleções ofereciam grandes espetáculos, através de
partidas equilibradas, onde ambas as equipes mostravam muito respeito uma pela outra e se
alternavam nas vitórias . Já fora de campo, as diferenças políticas refletiam no esporte e
provocavam atritos. Garcia (1964) relata uma das viagens dos “All Blacks” à África do Sul
em 1960, quando o governo sul africano proibiu a participação de jogadores com
descendência maori nas partidas entre as duas equipes.
Mesmo com a pressão de inúmeros maoris que lotaram o aeroporto na tentativa de
impedir a viagem de sua seleção, os “All Blacks” viajaram para a África do Sul e realizaram
uma série de partidas envoltas por um clima tenso e de insatisfação por parte dos
neozelandeses. Esse era mais um capítulo dentro da histórica rivalidade All Blacks e
Springboks.
Da Popularização do Esporte à Era Profissional Durante o início da década de 1960,
a “International Rugby Board – IRB” mantinha-se resistente ao processo de
profissionalização do rugby, apesar da visível evolução do mesmo e melhora nas condições
físicas e técnicas dos jogadores.
A instituição se recusava a participar dos Jogos Olímpicos e seguia fiel aos
princípios e tradições amadoras que norteavam o esporte desde seu surgimento . Mas, apesar
das exigências da IRB limitarem o crescimento, no final da década de 60 e início dos anos
70, o rugby já era um esporte consolidado e possuía praticantes e federações espalhadas por
todo o mundo.
Essa mesma instituição começava a se expandir pelo mundo, através da abertura
para filiação de novas entidades às suas atividades, como a própria “União de Rugby do
Brasil” .
Seguindo o exemplo de Austrália e Nova Zelândia, em alguns países do Pacífico,
como Ilhas Fiji, Tonga e Samoa, o rugby começava a se tornar um esporte muito popular.
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No Canadá, segundo Brown, Guthrie e Growden (2007), a 17 União de Rugby
canadense passava por reformulação no ano de 1965, visando à popularização do esporte
nesse país, medida que acabou resultando na participação desse país durante a primeira
edição da Copa do Mundo de Rugby, vinte e dois anos depois.

1.2 RUGBY PELO MUNDO
O século XIX foi marcado pela Revolução Industrial e pela ascensão da Inglaterra
como a uma grande potência militar e econômica, e pela enorme expansão de sua influência
sobre os cinco continentes. Essa influência se estende também para a área cultural,
especificamente na prática esportiva.
No meio esportivo, isso se deve ao fato de que marinheiros, trabalhadores e
empresários ingleses, em suas horas vagas praticavam esportes como o “Football”,
“Cricket”, “Rugby Football”, entre outros. Assim, o rugby foi levado para os quatro cantos
do mundo, ganhando maior popularidade entre colônias e ex-colônias britânicas, como
Austrália, Nova Zelândia e África do Sul, países que futuramente se tornariam as maiores
potências mundiais desse esporte. Segundo Garcia 1964, nas últimas décadas de 1800, os
All Blacks (seleção da Nova Zelândia), os Wallabies (Austrália) e os Springboks (África do
Sul) realizaram viagens para jogar na Inglaterra e ilhas britânicas, onde conquistaram
importantes resultados.
Em pouco tempo, surgiram diversos clubes e campeonatos e o rugby passou a ser
um esporte popular, com exceção da África do Sul onde em um primeiro momento, o rugby
difundiu-se apenas entre a elite branca, devido ao “apartheid” (sistema político que permitia
uma minoria branca dominar uma maioria negra e lhe negar direitos humanos, civis e
políticos). Na América do Norte, os primeiros relatos de partidas datam de 1860, com
partidas entre marinheiros britânicos no Canadá.
Nos anos posteriores o rugby se desenvolveu nesse país, resultando na criação de
clubes e da primeira entidade organizadora, chamada de British Columbia Rugby Union, em
1889.Já nos Estados Unidos (ex-colônia inglesa), praticava-se o football de diferentes
maneiras. Em alguns locais o esporte praticado era mais similar ao rugby football, em outros
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locais ao football association. De acordo com Brown, Guthrie e Growden (2007), a primeira
partida de rugby football realizada em terras norte-americanas ocorreu em 1874 e durante os
anos seguintes, as regras da Escola Rugby foram as mais aceitas no país para a prática do
que eles apenas chamavam de football.
Os autores ainda afirmam que, em função de algumas mortes e lesões provocadas
pelo esporte, o Presidente Theodore Roosevelt obrigou a reformulação de algumas regras no
início do século XX, resultando na criação do “american football” ou futebol americano, que
até os dias atuais é um dos esportes mais praticados nesse país. Apesar da criação do “novo”
esporte em função das exigências impostas pelo Presidente Roosevelt, no estado da
Califórnia o Rugby Union continuou sendo praticado, o que explicaria as medalhas de ouro
obtidas nos Jogos Olímpicos de 1920 e 1924.
Concomitante com a expansão do rugby no mundo ocorreu o desenvolvimento das
instituições reguladoras da prática desse esporte, as chamadas Uniões. Assim, no final do
século XIX, foram criadas as uniões australianas (1874 – Sul e 1883 – Norte), sul-africana
(1889) e neozelandesa (1892) de rugby football, que passaram a organizar e desenvolver o
esporte dentro desses países.Na América do Sul o futebol ou football association, como era
chamado na época, se tornou muito popular. Porém, ainda assim o rugby ganhou adeptos, se
tornando mais popular na Argentina, onde foi fundada a primeira União do continente, em
1899, chamada de “River Plate Rugby Football Union” .

1.3 PRIMEIRA COPA DO MUNDO DE RUGBY
Essa primeira competição mundial de rugby pode ser considerada um marco na
história do esporte. Antes desse torneio, o rugby era visto como um esporte “feito para
alegrar a quem o pratica, não para satisfazer os espectadores” .
Porém a alta média de público, tanto nos estádios quanto por transmissão televisiva
proporcionou um aumento no valor agregado ao esporte, atraindo assim inúmeros
patrocinadores, o que tornava inevitável o início de um grande movimento a favor da
profissionalização do rugby. Segundo Brown, Guthrie e Gowden (2007), essa primeira Copa
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do Mundo de Rugby da história foi assistida por mais de quinhentos mil torcedores presentes
aos estádios e cerca de trezentos milhões de telespectadores.

1.4 VARIAÇÕES NO RUGBY:
A partir da história deste esporte ocorreu uma variação no rugby sendo elas o
Rugby union, Rugby Football League e Rugby Sevens.


Rugby Union
O surgimento de diversos clubes de rugby por toda a Inglaterra fez necessária à

criação de uma entidade nacional organizadora. Em 1871, nasceu a Rugby Football Union.
A primeira reunião da RFU foi presidida por E.C. Holmes, capitão do Richmond
F. C., e contou com representantes de 21 clubes: além do Richmond, Harlequins, Blackheath
(formando o poderoso trio de clubes de Londres, que mandou por anos na entidade), Guy’s
Hospital, Civil Service, Wellington College, King’s College, St. Paul’s School (que
continuam existindo até hoje), Gipsies, Flamingoes, Mohicans, Wimbledon Hornets,
Marlborough Nomads, West Kent, Law, Lausanne, Addison, Belize Park, Ravenscourt Park,
Chapham Rovers e Queen’s House.
A União Escocesa de Rugby (SRU) foi a segunda a ser formada, em 1873,
seguida da União Irlandesa de Futebol Rugby (IRFU), em 1879, e da União Galesa de Rugby
(WRU), em 1881.
A criação das 4 entidades nacionais fez necessária a criação de um órgão
internacional. Com isso, em 1886, nasceu o International Rugby Board (IRB), fundado por
representante de Escócia, Irlanda e País de Gales. A Inglaterra se recusou participar do IRB
em sua fundação, e só aderiu à entidade em 1890.
Em 1871, foi disputada a primeira partida internacional, entre Inglaterra e
Escócia, com vitória escocesa. A primeira grande competição internacional nasceu em 1883:
o Four Nations (4 Nações), entre as Home Nations (Inglaterra, Escócia, País de Gales e
Irlanda). Foi somente em 1910 que o torneio se tornou Five Nations (5 Nações), com a
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inclusão da França, e Six Nations (6 Nações), apenas em 2000, com a entrada da Itália o que
é competido até os dias de hoje.
Logo depois do Rugby Union tivemos outras adaptações do mesmo com a
inclusão do Rugby Football League , o Rugby Sevens entre outras adaptações que surgiram
com o passar dos anos.


O Rugby Football League :
Em 1895, o rúgbi chegou a um momento crucial para seu próximo século de

existência. O crescimento do esporte levou à discussão sobre a liberalização ou não do
profissionalismo, isto é, do ato de se remunerar um atleta.
De acordo com a ideologia da época, a remuneração desvirtuaria os ideais do
esporte e, por isso, era ilegal. Collins aponta que o rugby football recebia muito mais atenção
do público – seja da mídia ou mesmo do afluxo de pessoas aos campos – por volta dos anos
1870 e 1880.
A adoção do profissionalismo fez crescer o Football Association (futebol) e
colocou a discussão para o rugby football. A recusa da RFU de liberar as remunerações, e as
seguidas sanções impostas pela entidade aos clubes que as praticavam, levaram um grupo
de 22 clubes se desligarem oficialmente da União.
A reunião no Hotel George, em Huddersfield, levou a 20 dos 21 clubes (todos do
norte da Inglaterra) a assinarem a fundação da Northern Rugby Union (NRU), endossada
por outros 2 clubes nos dias seguintes, totalizando 22 clubes fundadores.
Em 1922, a NRU virou a RFL, Rugby Football League. As seguidas
modificações nas regras promovidas pela entidade transformaram o rúgbi praticado por seus
clubes em um outro esporte, o Rugby League, com regras muito distintas. E ouve tmabém
uma outra modificação em seu nome virando assim NRL, National Rugby League
Com o Cisma de 1895, a RFU manteve como ilegal o profissionalismo até o ano
de 1995, quando, em 25 de agosto, 2 meses após a Copa do Mundo de 1995, a entidade
declarou o Rugby Union um esporte livre, isto é, com a permissão para a profissionalização
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dos atletas.Hoje alem da profissionalização dos atletas ouve também um aumento do numero
de patrocinadores tanto para os clubes quanto para os atletas.

1.5 RUGBY UNION X RUGBY LEAGUE
Desde sua criação, a “Rugby Union” inglesa se posicionava contrária ao
profissionalismo que começava a crescer em equipes de futebol no norte daInglaterra ao
final do século XIX.
Porém, segundo Garcia (1964), algumas equipes de rugby dessa mesma região
começavam a oferecer incentivos financeiros para seus atletas, contrariando decisões da
União e gerando atritos entre os clubes do norte e essa instituição.
O resultado foi uma reunião entre 22 clubes do Norte da Inglaterra, realizada em
agosto de 1895, onde ficou determinada a criação da “Northern Rugby Football Union”, que
passou a permitir e incentivar o profissionalismo no rugby, além de criar suas próprias
regras, como a modificação no número de jogadores. Mais tarde (em 1922) essa instituição
passou a se chamar “Rugby Football League”, e em virtude das diferentes regras adotadas,
separaram-se em dois esportes, conhecidos como Rugby Union e Rugby League .
O Rugby League se tornou menos popular do que o Rugby Union, porém foi
também difundido pelo mundo, em especial ao longo de países europeus e entre Ilhas do
Pacífico, onde existem inúmeros torneios altamente profissionais até os dias atuais.A Rugby
Union manteve-se contrária ao profissionalismo para que não fosse alterado o espírito e os
valores relacionados ao esporte, na tentativa de manter assim a tradição do rugby .
A cultura de amadorismo se manteve até o ano de 1995, quando finalmente a
International Rugby Board (IRB) passou a permitir jogadores profissionais participando de
jogos de rugby.


O Rugby Sevens :
Em 1883, na pequena cidade escocesa de Melrose, nasceu a modalidade

reduzida do seven-a-side. Melrose se localiza no coração do rúgbi escocês, a Scottish Border,
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região de pequenos vilarejos, cujas pequenas populações dificultavam a formação de equipes
de 15 jogadores.
Com isso, o Melrose RFC inovou ao convidar as equipes dos vilarejos vizinhos
para um torneio de dois dias, com jogo com apenas 7 jogadores de cada lado, com tempo
reduzido, porém mantendo-se as mesmas regras do jogo tradicional de 15 jogadores. O
torneio virou uma tradição, e a modalidade passou a ser adotada em outras partes do mundo,
sendo reconhecido oficialmente em 1973. Se tornando assim mais uma das modalidades que
vieram do Rugby Union ,sendo essa uma das modalidades considerada por motivos festeiros
,aonde os jogadores do mundo inteiro e os torcedores reconhecem que essa modalidade é
algo a para se curtir no dia que esta ocorrendo .
Alem de ser uma parte festeira do Rugby ,ela foi reconsiderada no cartel olímpico
,e foi incluída nas Olimpíadas do RIO 2016 como uma modalidade oficial e será a sua
primeira edição depois de muitos anos tentando a de entrar nas Olimpíadas.
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CAPÍTULO 2: FUNDAMENTOS E REGRAS DO JOGO
O jogo de rugby possui fundamentos, regras e modos de como se joga essa prática
esportiva, um time de rugby contém 15 jogadores titulares e, normalmente, sete suplentes,
mas em um clube ou seleção o numero de jogadores pode chegar a mais de 60 jogadores,
para se ter um numero de jogadores que possam treinar juntos e assim formar um time
completo.
As equipes constituem-se de oito Foawards (mais fortes, que servem para um jogo
com mais contato), e mais sete na Linha (mais ágeis, que servem para jogadas com
velocidade).
A posição dos jogadores em campo geralmente é composta em linha, quando em
o time esta na defensiva o posicionamento se da em uma linha paralela (um do lado do outro)
para ocupar espaço no campo inteiro. E quando o time esta na ofensiva é composto na linha
na diagonal seguindo um jogador atrás do outro.


Equipamento para á pratica adequada:



Chuteira: utilizam-se chuteiras exclusivas do esporte na maioria das vezes,

mas também pode ser utilizadas chuteiras de campo, isso depende de cada jogador, e em
cada chuteira se utiliza travas maiores e na maioria das vezes com travas de metal ou aço
dependendo do jogador.


Shoulder pad: colete com partes amaciadas de espuma. Existem modelos

que protegem os ombros, o abdômen, o peitoral, as costas e o bíceps, ou apenas algumas
dessas partes. O uso é feito por debaixo da camisa.


Boqueira: proteção para os dentes. Sendo mais comum apenas a proteção

única (apenas para os dentes superiores), pois não atrapalha a respiração, nem a comunicação
entre os jogadores.


Scrum cap: capacete com partes amaciadas para proteger o crânio de

impactos de pequena e média força. Seu principal uso é de proteção para as orelhas, evitando
o atrito dessas e possível deformação das mesmas.
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Todos esses equipamentos são de uso preferencial de cada jogador, o jogador de
rugby não pode partes metalizadas ou pontiagudas, para que o jogo não se torne injusto e
perigoso.

2.1 SISTEMAS DE PONTUAÇÃO
O jogo possui os seguintes regulamentos para a contagem de pontos:


Try ou Ensaio (cinco pontos): é marcado quando um jogador consegue

apoiar a bola com uma das mãos no chão (toque-no-solo) dentro da “área de pontuação”
adversária, que corresponde à área após a linha dos postes.


Conversão (dois pontos): sempre após o try, a equipe marcadora tem a

possibilidade de chutar em direção aos postes do ponto paralelo dentro do campo de jogo
àquele em que a bola foi apoiada na “área de pontuação”, tentando fazer com que a bola
passe por cima da trave e entre os postes da equipe adversária.


Drop Goal (três pontos): durante a partida, um jogador pode dar um chute

tentando fazer a bola passar por cima da trave e entre os postes da equipe adversária. O
jogador deve obrigatoriamente fazer a bola tocar no chão e no retorno fazer um chuto
imediato.


Penalty Goal (três pontos) : ao sofrer uma falta a equipe pode optar por

tentar fazer um chute a gol no local onde ocorreu a infração.


Ponto bônus: independentemente do resultado do jogo um time pode ganhar

um ponto de bônus através dos seguintes critérios: marcar pelo menos quatro tries no jogo,
perder por uma diferença de sete ou menos pontos.

17

2.2 AS POSIÇÕES DO RUGBY
As posições do rugby se dividem entre aqueles que ocupam regiões nas linhas
avanças e aqueles que ocupam regiões nas linhas atrasadas. Os primeiros são numerados e 1
a 8 e os segundos, de 9 a 15.
1-Pilar fechado;
2-Talonador;
3-Pilar aberto;
4-Segunda linha;
5-Segunda linha;
6-Asa cego;
7-Asa aberto;
8-Oitavo;
9-Meio scrum;
10-Abertura;
11-Ponta esquerdo;
12-Primeiro centro;
13-Segundo centro;
14-Ponta direito;
15-Zagueiro;
Regras do Jogo:
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No rugby só é possível passar a bola para o lado ou para trás, sendo que os ataques
decorrem das corridas com posse de bola, só é possível passes para frente com pontapés.
No chute, só podem perseguir a bola, além do chutador, os jogadores que estiverem
em linha ou atrás do mesmo no momento do chute.
O tackle é feito agarrando-se o jogador adversário que está com a bola e o jogando
no chão para que se possa fazer a tentativa de tomar a bola através do ruck.
Quando um jogador é ‘tacleado’ ele solta a bola e é formado um ruck podendo mais
jogadores também ser adicionados eles se empurra para tentar fazer a bola ficar do lado do
time, os jogadores dentro do ruck não podem usar as mãos para empurrar a bola.
O maul acontece quando três jogadores ou mais, sendo um que tem a posse da bola
e os outros do mesmo time entram em contato em pé tentando levar a bola para frente sem
que o outro time os impeça. O que difere o ruck do maul é que a bola não se encontra no
chão, e sim na mão do jogador. A linha de impedimento também é formada no último pé, do
último homem da formação e os jogadores só podem entrar no maul por trás desse último
jogador, sendo a entrada pelo lado penalizada.
Os jogadores devem manter os ombros e cabeça acima da linha da cintura, e o time
que não tem a posse da bola não pode derrubar o maul intencionalmente. Também não é
permitido tirar os jogadores do maul, a não ser que esse seja do time adversário e esteja do
lado errado do maul.
O scrum ou formação ordenada, é uma situação frequente no rugby, geralmente é
usado após uma jogada irregular ou em alguma penalização. Os atacantes das duas equipes
formam uns contra os outros. O Scrum-half da equipe que não cometeu a infração insere a
bola no meio do “túnel” formado pelas duas primeiras linhas de cada equipe com a finalidade
de que os jogadores da sua equipe consigam ganhar a bola.

Quando a bola sai pela lateral do campo, uma das formas de repô-la em jogo é
realizando um line. O hooker da equipe não responsável pelo alinhamento verificado, lança
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a bola por cima da cabeça no meio das duas linhas formadas por um máximo de oito
jogadores de cada equipe, que tentarão pegar a bola saltando, sem haver disputas corpo-acorpo.
No line é permitido que se levantem os jogadores no ar a fim de que se pegue a bola.
Normalmente os levantados são os Segundas-Linha ou Terceiras-Linha e os que formam o
“elevador” são os Pilares, dado que estes, por fazerem parte do pack, tendem a ser mais
fortes, enquanto aqueles, corredores, necessitam de maior leveza e agilidade.
Alternativamente, quando a bola é posta pela lateral, a equipe adversária pode repôla rapidamente para dentro do campo, bastando que ela cruze a linha de 5 metros, sem
formação de linhas. Caso a reposição não seja imediata, deve-se proceder ao lineout.
Quando a equipe adversária chuta a bola e o jogador da outra equipe a pega sem
quicar no chão e dentro da área de 22 metros, ele pode chamar um mark, que consiste na
possibilidade de se dar um chute sem ter o perigo de ser bloqueado. Representa um fator de
proteção para a defesa que pedindo marco com ambos os pés no chão, interrompe o jogo,
tendo o defesa direito a pontapé livre da onde o mark foi pedido.

Pontuação do jogo:
Try: Consiste em apoiar a bola no “in-goal” (região atrás da linha de fundo)
adversário. Vale 5 pontos.
Conversão: Ao se fazer um try, a equipe atacante tem ainda o direito de um chute
livre partindo de qualquer ponto da reta ortogonal ao local de contato da bola no in-goal. Se
passar por cima do “H”, a equipe soma mais 2 pontos.
Drop-kick: Chute de bate-pronto dado durante o desenrolar normal da partida. Se
passar pelo “H” vale 3 pontos.
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Penalty: Em cobrança de infrações graves, a equipe pode optar pelo chute parado na
direção dos postes do local onde foi marcado o penalty. Caso o chute passe pelo “H”, vale 3
pontos.
Penalidades
Existem vários tipos de penalidades no rugby, com várias formas de serem punidas.
Existem 4 formas de se cobrar uma penalidade:

Punt – Um chute para frente, visando a bola sair pela linha lateral, já que a
equipe que cobrou a penalidade terá a posse de bola nesse lineout.


Scrum – Formação de um scrum.


Run – Simplesmente correr com a posse de bola.Mas antes tem que colocalá em jogo com um pequeno chute aonde vc possa recepciona-lo rapidamente para a
corrida.


Penalty Goal – Tentativa de chute entre as traves, para marcar pontos.

2.3 OUTRAS REGRAS:
Tackle off ball : quando um jogador é tacleado sem a bola, se for intencional pode
ser considerada como atitude anti-esportiva quase sempre punida com expulsão.
Forward pass : é marcado quando o jogador passa a bola com as mãos ao
companheiro a frente de sua linha.
Offside : marcado no momento do ruck “maul” ou outras formações, um jogador
adversário está a frente da linha da bola, ou seja, está em impedimento.
Knock on : quando o jogador deixa cair a bola para a frente e esta bate no chão,
ocorre uma penalização chamada Avant.
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Neck tackle : quando o jogador agarra o adversário por cima dos braços podendo
bater no pescoço ou na cabeça que pode ocasionar cartões amarelos ou vermelhos. Por norma
o cartão amarelo é sempre aplicado, considerado jogo perigoso.

Arbitragem:
No rugby existem três ou quatro árbitros, sendo três de campo. O principal árbitro
apita e conduz o jogo em campo e outros dois são os laterais como os bandeirinhas do
futebol.
Em competições internacionais ou dentro das grandes ligas, existe ainda o arbitro de
vídeo, que assiste a partida pela televisão e tem acesso a recursos para conferir jogadas nas
quais os três árbitros têm dúvida ou não chegam a um consenso.
Serve também para advertir ou punir jogadores que cometeram agressões contra os
adversários durante a partida.
Algo interessante no rugby é que os jogadores não podem falar, discutir e jamais
insultar os árbitros. Somente os capitães podem se dirigir ao árbitro, que pode punir um
jogador ou o time caso tal regra seja desrespeitada.
Existem dois tipos de cartões: cartão amarelo (expulsão temporária por 10 minutos.)
e cartão vermelho (expulsão permanente do jogo).
Em outras modalidades do rugby :


Sevens
A modalidade de seven-a-side segue as mesmas regras da modalidade tradicional,

com algumas variações:
Tempo: 2 tempos de 7 minutos cada. Finais de torneios são em 2 tempos de 10
minutos cada
Número de jogadores: 7 jogadores de cada lado
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Scrum: 3 jogadores de cada lado
Cartão amarelo: suspensão por 2 minutos
Reinício: a equipe que pontuou deve efetuar o chute de reinício
Outras formas:
Ten-a-side (10s ou Tens)
Touch
Tag
Beach Rugby
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CAPÍTULO 3: HISTÓRIA DO RUGBY NO BRASIL
No final do século XIX, o Brasil passava por grandes mudanças, com a chegada de
inúmeros imigrantes ingleses, como conseqüência do processo de desenvolvimento
industrial vivido pelo país .
Os engenheiros e funcionários britânicos traziam consigo também os costumes da
juventude, entre os quais a prática de esportes, como o futebol, hóquei, críquete e rugby, que
eram praticados durante seus momentos de lazer. Com o objetivo de se reunir em um local
apropriado para a prática de esportes, os ingleses passaram a fundar clubes, possibilitando
assim a participação de pessoas que não estivessem ligadas às empresas. Alguns desses
clubes tiveram grande importância na história do rugby.
Em 1872, foi fundado o Rio Cricket A. A., de onde saíram muitos jogadores para
compor as primeiras seleções estaduais nas primeiras décadas do século XX. Em 1888, foi
fundado na capital de São Paulo, o SPAC (São Paulo Athletic Club), até hoje um dos clubes
mais tradicionais da cidade e uma das grandes potências do rugby nacional .Em 1891 foi
fundado no Rio de Janeiro o Clube Brasileiro de Futebol Rugby, onde por iniciativa de Luiz
Leonel Moura o rugby foi introduzido em terras cariocas .
Em 1874, nascia o brasileiro Charles William Miller, filho de pai escocês e mãe
brasileira com origem inglesa. Aos nove anos de idade o garoto foi enviado para a Inglaterra
com o objetivo de estudar. Lá, aprendeu sobre o idioma, sobre os costumes ingleses e
também sobre os esportes, muito praticados nas escolas de Hampshire, cidade onde viveu.
O jovem se destacou como excelente jogador de futebol, tendo participado inúmeras
vezes do selecionado de Hampshire, onde defendia a equipe do Suthampton Football Club .
Mas durante sua estadia na Europa, Miller também foi excelente jogador em esportes como
o rugby e o críquete .Aos vinte anos de idade, em 1894, o jovem Charles Miller voltava ao
Brasil como empregado da “São Paulo Railway Company” e trazia em sua bagagem alguns
objetos curiosos, como bolas, um livro de regras de futebol association (antecessor do futebol
moderno), chuteiras e outros materiais esportivos.
Nos seus momentos de lazer, ele passou a se dedicar ao seu esporte favorito, o
futebol. E assim, auxiliou a fundar clubes e difundir essa modalidade no Brasil, entrando
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para a história como o “pai do futebol” brasileiro, apesar de ter sido também um dos
responsáveis pela introdução do rugby no país.
Em 1895, Miller foi responsável por organizar o primeiro time de rugby em São
Paulo . Giglio (2007) afirma que antes de Miller o futebol era jogado em diferentes partes
do Brasil, porém com regras distintas. Possivelmente, em algumas escolas ou fábricas a
modalidade jogada era o rugby football, que acabou se perdendo após a difusão das regras
do association football.
O autor aponta ainda a importância dos trabalhadores de estradas de ferro que, através
da prática dessa modalidade em diferentes cidades, auxiliaram na popularização do futebol
por todo ambiente nacional. O rugby seguia por um caminho parecido, porém por algum
motivo não encontrado na literatura, os dois esportes tomaram rumos distintos.
Nessa mesma época, algumas partidas de rugby foram jogadas também entre
funcionários de diferentes empresas britânicas instaladas no país e marinheiros mercantes
durante suas estadias no Brasil, em especial no porto de Santos. E assim, através de partidas
esporádicas durante o final do século XIX e início do século XX, o rugby começava a se
desenvolver lentamente no Brasil.
Por volta de 1920, surgem os clubes São Paulo Rugby Football Club e Britânia
Football Club, que junto com o clube SPAC, começam a realizar partidas de rugby em
campos emprestados pelo clube Societtá Palestra Itália e pela empresa São Paulo Railway
Company. Ainda na década de 20, são realizados os primeiros jogos inter-estaduais de rugby
entre paulistas e fluminenses, cuja maioria dos jogadores saíam do Clube Rio Cricket. As
partidas eram acompanhadas sempre por grandes celebrações entre os jogadores, seguindo
os costumes ingleses, que chamavam essa confraternização de terceiro tempo.
A década seguinte foi marcada pelo crescimento no número de praticantes e na
quantidade de partidas, inclusive partidas internacionais como o amistoso 29 com a seleção
da África do Sul em 1932 e com a Inglaterra em 1936. A Segunda Guerra Mundial, a
exemplo do que ocorreu na Europa, marcou um período muito pobre para o rugby brasileiro,
em virtude da grande quantidade de jogadores que se alistaram no exército.
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Um personagem muito importante no período pós-guerra foi Jimmy Macintyre,
escocês que havia participado da fundação do São Paulo Rugby Football Club e que deixou
de jogar durante a guerra. Segundo Nogueira (2007), ele foi o responsável por organizar a
primeira excursão internacional de um combinado brasileiro, que na ocasião foram ao
Uruguai, onde disputaram três partidas, com vitória brasileira em todas, inclusive contra a
seleção uruguaia. Durante a década de 50, o rugby brasileiro começou a se reestruturar apesar
das baixas sofridas com a guerra.
Os jogos estaduais e interestaduais voltaram a ser corriqueiros e novos adeptos do
esporte começaram a aparecer. Porém, por questões administrativas e políticas, nessa época
as partidas deixaram de ser realizadas no campo de Pirituba, principal local para a prática do
rugby em São Paulo. Com isso, alguns membros do SPAC começaram a buscar um novo
local para a prática do rugby e compraram uma área alagada, próxima a represa de
Guarapiranga, no bairro de Santo Amaro, onde construíram uma nova sede para o clube e
um campo oficial de rugby . Esse local seria por muitos anos, o único campo oficial e
exclusivo para o rugby no Brasil.
Durante a década de 60, a exemplo do que ocorria no mundo todo, o rugby brasileiro
continuava em ascendência. Em 1960 foi fundado o clube Aliança RFC, formado por
franceses, ingleses, argentinos e alguns poucos brasileiros da elite econômica paulista. No
ano seguinte a colônia japonesa conquistava o seu espaço para a prática do rugby, através da
fundação do Nippon Country Club.
Não eram apenas clubes que começavam a crescer, mas também equipes que surgiam
dentro das universidades, o que evidencia a mudança no perfil dos praticantes de rugby.
Anteriormente, apenas estrangeiros ou descendentes jogavam rugby e já durante a metade
da década de 60, os brasileiros começavam 30 a adotar a modalidade.
A primeira partida entre equipes universitárias foi disputada pelas equipes dos cursos
de engenharia da Universidade Mackenzie e da faculdade de medicina da Universidade de
São Paulo, em 1966 . Porém, o maior marco do crescimento do rugby no Brasil durante a
década de 60, foi a criação da União de Rugby do Brasil, em 6 de outubro de 1963, que viria
a ser reconhecida pela International Rugby Board no final da década .
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No ano seguinte, a recém criada entidade, organizou o III Campeonato Sulamericano
de Rugby, no qual o Brasil terminou com a segunda colocação. Jogando com uma equipe
formada quase exclusivamente por estrangeiros, a seleção brasileira perdeu apenas para a
campeã Argentina, e alcançou o resultado que até os dias atuais nunca mais foi igualado .
Apesar do excelente resultado alcançado, o rugby brasileiro possuía um déficit muito
grande quanto à renovação e categorias de base, em relação às principais potências do
esporte no continente. Nesse sentido, a década de 70 se iniciava com algumas iniciativas do
presidente da URB Leon Willian Rheims, que visavam o desenvolvimento do rugby infantojuvenil em São Paulo .
Assim, segundo Martoni (2010), durante esse período escolas tradicionais da capital
paulistana passaram a contar com equipes de rugby, como é o caso dos colégios Rio Branco,
Santa Cruz, Pueri Domus, Porto Seguro, Liceu Pauster, São Luis, Objetivo, entre outras .
Em 1972, a URB passa a ser reconhecida pelo Conselho Nacional de Desportos, mas por
determinações dessa instituição passa a se chamar Associação Brasileira de Rugby, ou ABR.
No ano seguinte o Brasil é novamente sede do Campeonato Sulamericano de Rugby,
dessa vez não alcançando um resultado tão expressivo quanto na ocasião anterior. Durante
essa década novas equipes universitárias surgiram, com destaques para as equipe da Escola
Politécnica (Poli) na USP e Universidade Mauá. A equipe da Poli foi fundada em 1971, com
o objetivo de disputar torneios juntamente com os clubes tradicionais, e para isso contava
com alunos de outras faculdades da USP, como EEFUSP, FAU, IME, entre outros . Já a
equipe da Mauá, também possuía uma forte equipe, que acabou por sagrar-se campeã
brasileira em 1977, contando com o reforço de alguns jogadores que haviam jogado juntos
no Colégio São Luis, durante o início da década .
Ainda durante a década de 70, apesar do surgimento de novos times, como o
Barbarians RFC, Guarapiranga Golf Clube e Niterói RFC, os torneios regionais praticamente
não existiam e a seleção brasileira realizava poucas partidas ao longo do ano. Porém, o
aumento no número de equipes e jogadores, além do início dos investimentos nas categorias
de base são indícios do início de um período de popularização do rugby no Brasil, ao final
da década de 70 e início dos anos 80. Mas uma fatalidade logo no início da década de 80
marcou o fim do rugby escolar, que havia se desenvolvido amplamente na década anterior,
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provocando um enorme prejuízo para o desenvolvimento do rugby no Brasil. Durante uma
partida da equipe da Escola Politécnica, um dos jogadores que também havia sido jogador
do Colégio Santa Cruz, sofreu um acidente que provocou uma fratura na coluna cervical,
gerando um quadro de tetraplegia. Segundo Martoni (2010), o impacto desse acidente foi o
término dos torneios interescolares de rugby, culminando com o fim das equipes escolares,
em função da desconfiança com relação ao esporte por parte de pais de alunos e professores.
Na época as equipes escolares representavam as categorias de base do rugby brasileiro.
Apesar do início da popularização do rugby no país, durante a década de 80 o Brasil
passava por uma grande crise econômica, que acabou repercutindo no rugby brasileiro, na
medida em que os clubes e seleções reduziram a quantidade de viagens para o exterior, o
que influenciou no desenvolvimento técnico dos jogadores brasileiros durante esse período.
Um indício de que o nível técnico dos jogadores foi afetado pela falta de jogos internacionais,
é o primeiro torneio disputado, em 1989, após quase uma década sem esse tipo de disputa,
onde segundo Nogueira (2007), o Brasil terminou na quarta colocação, conquistando apenas
uma vitória frente ao selecionado do Paraguai. Já durante o início da década de 90, o Brasil
voltava ao cenário internacional do rugby, quando surgiu uma grande rivalidade com o
Paraguai pelo posto de quarta potência do continente sul americano.
No mesmo período, a ABR comandada pelo engenheiro Luis Eduardo de Magalhães
Gouvêa, passou a dedicar-se a atualização do conhecimento técnico, através de palestras e
cursos oferecidos por árbitros e treinadores estrangeiros.
Como conseqüência do aparecimento de novos clubes na década anterior, nos anos
90 pela primeira vez o rugby brasileiro passava a contar com campeonatos regionais em dois
estados diferentes (RJ e SP). Além disso, segundo Martoni (2010), nesse período os clubes
passaram a possuir categorias de base, o que indica preocupação com a renovação do esporte.
No interior de São Paulo surgem muitos novos focos de crescimento do rugby, com
novas equipes em cidades como São José dos Campos, Piracicaba, Campinas, Jundiaí, São
Carlos, Bauru e Ribeirão Preto. No sul do país também surgem novos trabalhos de difusão
do esporte, em especial nas cidades de Curitiba e Florianópolis.
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O rugby universitário passa por um período de crescimento também nesse período,
em especial na cidade de São Paulo, onde surgem inúmeras novas equipes e onde a
Federação Universitária Paulista de Esportes (FUPE) passa a organizar um campeonato
apenas para universidades.
No âmbito internacional, em 1996 o Brasil disputa pela primeira vez um torneio
eliminatório para a Copa do Mundo, que seria realizada em 1999. Em virtude da falta de
dinheiro por parte da ABR, os jogadores financiam todos os gastos da seleção, que não
conquista o direito de disputar a principal competição mundial. Apesar da não classificação,
após as eliminatórias a IRB passa a reconhecer o Brasil como um país em desenvolvimento,
e assim inicia uma relação entre as duas entidades, resultando no aporte de verbas por parte
da IRB a partir do ano 2000.
Em 1999, a Confederação Sul Americana de Rugby optou pela divisão em dois
grupos de países de acordo com o grau de desenvolvimento apresentado. O Brasil optou por
fazer parte do grupo B, onde estariam seleções teoricamente 35 mais fracas e assim é
campeão do primeiro torneio sulamericano “B” disputado no ano 2000. A primeira década
do século XXI foi marcada pelo aumento expressivo no número de clubes, jogadores e pela
expansão do esporte pelo território nacional, influenciados pela fundação das primeiras
federações regionais.
Segundo Brentano (2002), no ano de 2002 existiam no Brasil cerca de 20 clubes,
distribuídos em apenas 8 estados. Já em 2009, de acordo com censo realizado, o número de
equipes passou para cerca de 280, entre clubes e times universitários, espalhados entre 23
dos 27 estados que compõem o país. De acordo com Martoni (2010), atualmente a
Confederação Brasileira de Rugby conta com quase dez mil associados, porém estima-se
que existam no total cerca de trinta mil jogadores de rugby no país, entre federados e
jogadores “casuais”, que praticam o esporte apenas por lazer .
Os torneios universitários se tornaram muito disputados, especialmente no estado de
São Paulo, onde a modalidade cresce muito a cada ano. Na atualidade, a maioria das
Universidades possui equipes de rugby e algumas, como USP e Mackenzie, possuem mais
de uma equipe e realizam torneios internos.
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Outro ramo de crescimento do rugby no Brasil iniciado nessa década é o chamado
“rugby social”, projetos sociais utilizados por clubes e pessoas ligadas ao rugby como
ferramenta para educação e integração social. Dessa maneira surgiram projetos de destaque
como os projetos “Rugby Para Todos”, “Bandeirantes do Rugby”, “Hurra” e “Pequeninos
do Jockey” em São Paulo, “Aprendendo e jogando rugby” em São José dos Campos,
“Vivendo o rugby” em Curitiba, entre outros.
Em São José dos Campos, o principal clube dessa cidade viu no projeto uma maneira
de desenvolver suas categorias de base e colheu ótimos resultados práticos, com o
aparecimento de inúmeros jogadores para compor o elenco principal do clube e em alguns
casos de seleções brasileiras.
Já o Projeto Rugby Para Todos, criado em 2004 por dois jogadores do Pauster A.C.
reúne diversas crianças da comunidade Paraisópolis no bairro do Morumbi em São Paulo e
durante seis anos de atividade se destacou como um projeto de sucesso dentro da
comunidade (IRPT, 2010).
O Projeto Bandeirantes do Rugby foi criado com o objetivo de difundir o rugby
dentro da cidade de São Paulo e utilizar o esporte como meio de integração social para
crianças e jovens, além de fornecer ao clube jogadores para suas categorias de base. O
Projeto conta com apoio do Ministério do Esporte, através da Lei de incentivo ao esporte, e
assim possui profissionais contratados e responsáveis pelas atividades.

3.1 CURIOSIDADES


Haka: danças de guerra māori

O haka é um tipo antigo de dança de guerra māori tradicionalmente realizado no
campo de batalha, bem como quando os grupos vinham em paz. Haka são uma demonstração
vigorosa do orgulho, força e unidade de uma tribo. As ações incluem violentas pisadas no
chão, salientar a língua e tapas no corpo em ritmo para acompanhar um alto cântico. As
palavras de um haka muitas vezes descrevem poeticamente os ancestrais e eventos da
história da tribo.
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Hoje, o haka continua sendo usado em cerimônias e celebrações māoris que
homenageiam os convidados e mostram a importância da ocasião. Ele também é usado para
desafiar os oponentes no campo esportivo.

Atualmente o Haka é conhecido mundialmente pela performance de intimidação no
início dos jogos de Rugby da seleção da Nova Zelândia (All Blacks), que costuma antes de
seus jogos executar uma haka específica chamada Ka Mate.

Antes da dança, o chefe que conduz a dança grita aos companheiros um refrão de
incitamento, coisa que no caso dos All Blacks é feita pelo jogador de sangue maori mais
velho, não sendo este necessariamente capitão da equipe. As palavras são utilizadas não só
para incitar quem está realizando a dança, mas também para recordar-se o comportamento
correto durante a mesma. Muitas vezes o tom utilizado para gritar o refrāo é o mesmo
utilizado no curso de toda a exibição, ou seja, quanto mais agressivo, feroz e brutal, mais vai
incentivar o grupo - e intimidar o adversário.


Rugby combatendo o racismo na África do Sul

Em abril de 1994 realizam-se as primeiras eleições livres e multirraciais, com a
vitória de Nelson Mandela.
No ano seguinte marcaria a vida do esporte na África do Sul. Pela primeira vez o país
era aceito em uma competição internacional, a Copa do Mundo de Rugby, que seria
disputada em sua própria casa. Antes divididos, os sul-africanos agora torciam com um
objetivo em comum, porém com desconfiança: além de ninguém se esquecer de que os
Springboks recordavam o Apartheid, a seleção consistia apenas por brancos.

Tal situação mudou quando o negro Chester Williams foi convocado às pressas para
substituir um companheiro lesionado, sendo de fundamental importância para a conquista
da Copa, contra a Nova Zelândia. A vitória foi um marco para a história da República da
África do Sul e o Rugby era responsável por isso.
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Pela primeira vez o país era legitimamente representado em nível internacional por
uma seleção multirracial. A união dos sul-africanos e a euforia em torno deste objetivo em
comum (a vitória na Copa) ficaram demonstradas nas palavras do então capitão da seleção,
François Pienaar, ao receber o troféu das mãos de Nelson Mandela: “Hoje não são apenas os
60 mil aqui do estádio a comemorar o título, mas sim os 43 milhões de sul-africanos!”.

Anos mais tarde, já ex-presidente, Nelson Mandela disse que a África do Sul não
seria a mesma caso os Springboks não tivessem vencido o mundial de 1995. Para quem fala
que o esporte é apenas jogo, considere a autoridade de quem disse isso. Já dizia Nélson
Rodrigues: “O pior cego é aquele que só vê a bola”.



Super Rugby

O Super Rugby é o maior campeonato de rugby union do hemisfério sul. É disputado
por 15 times da Austrália, Nova Zelândia e África do Sul organizado pela SANZAR, foi
fundado em 1996 e actualmente transmitido para 41 países.
O campeonato começa em meados de fevereiro e termina em meados de maio.
Foi fundado a partir da profissionalização da modalidade em 1996 com países onde
é extremamente popular e um dos esportes nacionais. Opera no modelo de franquias
regionais e tem uma das maiores medias de publico de competições esportivas no mundo,
sendo que reúne os times mais fortes do mundo.

Copa do Mundo de Rugby

A primeira Copa do Mundo de Rugby Union foi disputada em 1987 na Austrália e
na Nova Zelândia, contou com a participação de 16 seleções todas convidadas, e foi vencida
pela seleção da Nova Zelândia. O segundo torneio foi disputado em 1991 na Inglaterra como
sede principal, contando pela primeira vez com o sistema de eliminatórias e foi vencido pela
Austrália. A terceira edição foi disputada em 1995 na África do Sul, que ganhou o direito de
participar do campeonato com o fim do Apartheid e também foi a primeira copa do mundo
depois da profissionalização do rugby union. No final, os sul-africanos sagraram-se
campeões contando com a entrega do troféu feita de Nelson Mandela para François Pienaar.
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A quarta edição foi em 1999, com sede principal no País de Gales. O número de
participantes foi aumentado para 20, e essa edição contou com a maior média de público da
história da Copa do Mundo de Rugby Union. No final, foi vencida pela Austrália, a primeira
a conquistar 2 títulos. A quinta edição foi em 2003 na Austrália, sendo que originalmente
era previsto uma campanha conjunta com a Nova Zelândia; foi vencida pela Inglaterra, que
se tornou a primeira campeã do hemisfério norte - a celebração reuniu um público de
aproximadamente 700 mil pessoas em Londres e é até hoje a maior celebração esportiva do
Reino Unido.

A sexta edição foi em 2007, com sede principal na França, e foi vencida pela África
do Sul. A sétima foi edição em 2011 e foi vencida pela Nova Zelândia. A oitava será em
2015 na Inglaterra, e a nona, no Japão.



Rugby Amador X Rugby Profissional

O espírito do rugby deve ser seguido por todas as pessoas que fazem parte do
ambiente no qual esse esporte está inserido, sejam jogadores, árbitros, familiares ou até
mesmo torcedores. Em virtude desses valores, o rugby foi durante muitos anos um esporte
obrigatoriamente amador, já que a principal instituição (IRB) que rege o esporte considerava
o profissionalismo como algo prejudicial ao verdadeiro “espírito do rugby”.
Porém, em virtude do crescimento do esporte e principalmente do capitalismo, recaiu
uma grande pressão sobre a IRB por parte de clubes, jogadores e investidores, em prol do
profissionalismo. Assim, em 1995 o rugby passou a ser profissional em diversas partes do
mundo.
O profissionalismo proporcionou um grande crescimento para o esporte,
especificamente com relação ao número de praticantes, clubes, público e principalmente
maiores investidores e mais espaço na mídia. Se pensarmos no esporte apenas como um jogo
e um ambiente competitivo, onde o mais importante é o espetáculo e a quantidade de pessoas
envolvidas com o mesmo, talvez seja possível afirmar que o início da “era profissional”
dentro do rugby foi algo extremamente positivo para o esporte.
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Porém, se pensarmos no rugby como o esporte foi concedido desde suas origens,
onde o mais importante sempre foram os valores oriundos de sua prática, veremos que o
profissionalismo trouxe também como conseqüência, alguns aspectos negativos para seu
desenvolvimento. A era profissional do rugby trouxe consigo investidores e patrocinadores
que auxiliam os clubes no aspecto financeiro, através do pagamento de salários, estruturação
do clube, compra de materiais, etc. Se por um lado existem vários aspectos positivos, por
outro os jogadores e treinadores acabam sentindo-se 46 pressionados pela conquista de
resultados para a manutenção de seus empregos, o que acaba gerando uma importância maior
ao jogo em si do que aos valores que norteiam o rugby.
Exemplificando, se antigamente o esporte era visto como uma maneira de se divertir
com os amigos, em um ambiente de total respeito e “fairplay”, e após o jogo ambos os times
poderiam confraternizar e interagir como dizemos hoje em dia organizar o “terceiro tempo”,
com a chegada do profissionalismo já começamos a ver inúmeras atitudes desleais por parte
de jogadores que visam apenas a vitória em detrimento ao “espírito do rugby”. Em parte,
esse aspecto negativo pode ser visto como uma conseqüência direta do profissionalismo,
porém não se deve descartar a responsabilidade dos treinadores e dirigentes, que em virtude
da busca constante por resultados, dedicam a maior parte dos treinamentos aos aspectos
técnicos, físicos e táticos e com isso acabam oferecendo menor importância à transmissão
dos valores e princípios do rugby aos seus jogadores.
No atual momento do rugby, onde os clubes e campeonatos se tornaram amplamente
profissionais e administrativamente muito bem estruturados, o amadorismo é considerado
um retrocesso no processo de desenvolvimento do esporte. Porém, o “espírito do rugby”
cultivado durante os anos de amadorismo não pode ser excluído dessa prática esportiva, para
que o rugby possa continuar sendo um esporte diferenciado, capaz de contribuir na formação
ética e moral de indivíduos que contribuam para uma melhoria da vida em sociedade. Diante
desse impasse, o cenário ideal parece ser a manutenção do profissionalismo, auxiliando na
melhoria do nível de jogo e da estruturação dos clubes, porém os professores, treinadores e
dirigentes devem ensinar seus jogadores, buscando o equilíbrio entre aspectos do jogo e os
valores do esporte, para que dessa maneira o “espírito do rugby” se mantenha como parte
fundamental do jogo.
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CONCLUSÃO
Eu conclui com essa pesquisa que o Rugby é um esporte que abraça as pessoas como
se fossem uma família ,alem de ter um esporte que encoraja e ensina as pessoas a serem mais
humanas e mais amigas uma das outras.
Alem do que o espírito de rugby esteve relacionado ao amadorismo imposto pelas
principais entidades que conduzem o esporte.
Porém, com a expansão do capitalismo e da própria modalidade esportiva, em 1995
o rugby deixou de ser amador, o que gerou algumas dúvidas quanto à manutenção dos
valores deste esporte.
O principal dilema está na maneira como o rugby passa a ser ensinado, o que implica
em responsabilidade sobre os treinadores, professores e dirigentes, que devem saber
transmitir o espírito de rugby de maneira equilibrada com a transmissão dos conhecimentos
acerca do jogo propriamente dito.
Já no Brasil o esporte é praticado a muito tempo ,mas somente nos últimos 5 anos
que ele vem em uma boa crescente e principalemente com a entrada da modalidade nos jogos
olímpicos ,isso fez com o rugby brasileiro entrasse na mídia e atraísse mais o publico que
esta desanimado com a atual fase do futebol e procura novos ares.
“O caminho é grande, mas se caminhar um passo de cada vez se chega lá.“
Felipe Peres
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INTRODUÇÃO
Em setembro de 1957, o especialista em marketing americano James Vicary
convocou a imprensa para anunciar o lançamento de sua empresa, a Subliminal Projection
Company, na qual era vice-presidente. Na conferência Vicary revelou ter patenteado uma
nova técnica de vendas chamada "projeção subliminar" que consistia em utilizar um
taquitoscópio (um dispositivo capaz de projetar imagens numa tela muito rapidamente) para
exibir imagens entre os quadros de um filme durante uma fração de segundos (para ser mais
preciso, 0.00033s). Como eram projetadas numa velocidade maior que o olho podia captar,
estas imagens não eram vistas conscientemente, mas Vicary acreditava que elas atingiam
diretamente o subconsciente. Para provar a eficiência de suas propagandas subliminares,
Vicary divulgou o resultado do experimento que teria conduzido num cinema de New Jersey.
Ao inserir as frases "Drink Coke" e "Eat Popcorn" durante a projeção do filme (em noites
alternadas) ele teria aumentado em 57,7% as vendas de pipoca e em 18,1% as vendas de
Coca-Cola às portas de saída do cinema.
A mídia abraçou a história e deu a ela um tratamento sensacionalista. Um dos artigos,
do Wall Street Journal, por exemplo, começava assim:
"Esta história pode soar como se um disco voador espreitasse por detrás das cenas, mas você
pode ter certeza que todos os personagens nesta novela são reais. O conto começa alguns
meses atrás, quando vários homens silenciosos adentraram um cinema de New Jersey e
montaram um estranho mecanismo junto ao projetor."
Matérias como estas, carregadas de mistério e de referências a contos de ficção
cientifica, foram comuns e ajudaram a criar a aura fantástica em torno das mensagens
subliminares que permanece até hoje.
Desde o início as mensagens subliminares estiveram na mira dos grupos religiosos:
logo após o anúncio da experiência de Vicary, a WCTU (Women's Christian Temperance
Union) enviou uma nota à imprensa afirmando que técnicas subliminares estariam sendo
usadas para aumentar as vendas de cervejas e outras bebidas alcoólicas. Nenhuma evidência
que comprovasse a alegação foi apresentada, assim como nenhuma evidência tinha sido
apresentada para comprovar o experimento de Vicary, mas juntas as duas alegações deram
credibilidade uma à outra. 4
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Logo as mensagens subliminares estavam no centro das atenções. O autor do clássico
romance "Admirável Mundo Novo", Aldous Huxley, escreveu em 1958 sobre um futuro
onde "ditadores científicos instalarão máquinas sussurrantes e projetores subliminares em
escolas e hospitais". Mensagens subliminares passaram a ser vistas como uma invisível e
indefensável técnica de lavagem cerebral. Editoriais furiosos foram publicados na imprensa
exigindo o imediato banimento das propagandas subliminares, enquanto um senador
americano pedia a regulamentação do uso da técnica.
Ainda em 1957, o ano em que Vicary anunciou seu experimento, surgiram as primeiras
tentativas de replicar o efeito subliminar. A rede de televisão WTWO testou a técnica
inserindo imagens que diziam "se você viu esta mensagem escreva para a WTWO". A
WTWO não reportou nenhum aumento na correspondência. No ano seguinte o próprio
Vicary concordou em conduzir um experimento público na rede de televisão canadense. A
imagem dizendo "LIGUE AGORA" foi inserida 352 vezes durante meia hora de programa,
mas nenhum aumento nas ligações foi registrado. Os telespectadores, que sabiam que
alguma imagem estava sendo subliminarmente exibida, mas não sabiam qual, escreveram
para a rede de TV dizendo que haviam sentido uma vontade irresistível de apanhar uma
cerveja ou de trocar de canal.
Finalmente em 1962, alarmado com a dimensão que a história recebeu, James Vicary
concedeu uma entrevista à revista Advertinsig Age em que confessou ter sido pressionado
pelos investidores a publicar resultados de experimentos que não tinha feito realmente. Disse
Vicary:
"...nós fomos forçados a divulgar a idéia (da subliminaridade) antes que estivéssemos
realmente prontos... nós não havíamos feito nenhuma pesquisa exceto o mínimo necessário
para registrar a patente. Eu tinha pouco interesse na companhia (Subliminal Projection) e
uma pequena quantidade de dados, muito pequena para ser significativa."
A confissão de Vicary esfriou o assunto mas não o esvaziou. Em 1973, houve um
renascimento do interesse pelo tema com o lançamento do livro "Subliminal Seduction - Ad
Media's Manipulation of a Not So Innocent America" (Sedução Subliminar - Manipulação
da Mídia Publicitária de uma América Não Tão Inocente).

O autor, Wilson Bryan Key,

acusava as agências de publicidade de usar mensagens subliminares em jornais, revistas e
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na televisão para aumentar suas vendas. No livro, Key fez várias afirmações bombásticas,
dizendo, por exemplo, que "as agências de publicidade gastam boa parte de seus recursos
em pesquisas, desenvolvimento e aplicação de estímulos subliminares", mas sem apresentar
nenhum documento, nem testemunhas, ilustradores, desenhistas, artistas gráficos ou nenhum
profissional que admitisse, nem anonimamente, haver inserido deliberadamente mensagens
subliminares em propagandas. Segundo Key, tudo estava sendo mantido em segredo pelas
grandes corporações e pelo próprio governo.
Uma marca pitoresca do discurso de Key que foi incorporada ao mito das mensagens
subliminares é o apelo sexual. Key afirmava que: "palavras como fuck, ass, whore, cunt
[vamos deixar você procurar o significado destas palavras no dicionário] e morte são usadas
freqüentemente como gatilhos subliminares para motivar comportamentos consumistas".
Por exemplo, no nome da marca de cigarros "Kent", Key via uma similaridade subliminar
com a palavra "cunt" (na verdade Kent era o sobrenome do dono da companhia de cigarros
Lorillard na época do lançamento da marca). Como palavrões poderiam influenciar os
hábitos de consumo de alguém é uma coisa que Key explicava com uma tortuosa psicologia
freudiana. Além de palavras de baixo calão, Key possuía uma habilidade incomum de ver
sexo escondido em qualquer coisa. O título de seu livro posterior, "The Clam-Plate Orgy"
(A Orgia no Prato de Moluscos), era uma referência à imagem de um prato de moluscos que
ilustrava o menu de um restaurante de frutos do mar; em vez de um punhado de moluscos
Key viu uma cena de sexo grupal... que incluía um jumento. Ele também afirmou que os
orifícios dos biscoitos Ritz eram dispostos propositalmente para formar a palavra "SEX".
Por mais que as alegações de Key fossem desprovidas de evidências, elas revitalizaram
o mito e o tornaram muito mais "interessante". Como resultado, em 1980 nos EUA 78% da
população pesquisada dizia já ter ouvido falar das mensagens subliminares e destes,
aproximadamente 50% acreditavam que elas eram usadas comumente pela mídia. Quanto
ao "experimento pipoca" de Vicary, este continua sendo usado por todos os que vendem o
poder das mensagens subliminares, sem que ninguém se lembre ou se importe com o fato de
o próprio autor tê-lo desmentido.
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CAPÍTULO 1: AS MENSAGENS SUBLIMINARES
1.1 O QUE É MENSAGEM SUBLIMINAR?
Mensagens subliminares são aquelas que os sentidos
humanos não conseguem perceber de forma consciente, assim, a
mensagem atinge outra parte do cérebro humano subconsciente.
O termo foi inventado por James Vicary, um especialista em
marketing americano, no ano de 1957. É também, aquela que
trabalha com o subconsciente das pessoas. A mensagem captada
é assimilada sem nenhuma barreira consciente, assim, o
indivíduo age não como se estivesse hipnotizado, pois ele não
perde a consciência, mas sim, com tendências subjetivas para

James Vicary

tomar certa atitude. Além de ser uma pseudociência e teoria de
conspiração, que afirma que uma imagem projetada numa velocidade maior que o olho podia
captar, ou oculta num quadro, não será vista conscientemente, mas atingiam diretamente o
subconsciente, podendo influenciar as pessoas.
É importante ressaltar que a mensagem subliminar trabalha unicamente com o
subconsciente, portanto, qualquer impressão consciente que uma imagem provoca no
indivíduo não pode ser considerada como mensagem subliminar. Em muitos casos, as
pessoas tentam encontrar significados em
mensagens que não possuem nada demais.
Esse mecanismo é chamado de auto
ilusão, onde uma pessoa costuma usar de
seu conhecimento, vivências e suas
opiniões pessoais para imprimir suas
ideias naquilo que ela está analisando – a
mensagem, mudando completamente seu
sentido real.
O conceito de mensagem subliminar não tem base científica, por que subliminar não
é subentendido. Subliminar é o que não é visto conscientemente; se viu, deixou de ser
subliminar. Uma imagem ou uma ideia sugerida, nas entrelinhas, sutil ou periférica não é
subliminar. Estímulos sensoriais abaixo do limiar de percepção objetivo, ou seja, fora do
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alcance dos sentidos, como um som fraco demais para ser captado pelo ouvido ou
ininteligível como uma mensagem reversa, ou uma imagem rápida demais que não possa ser
captada pelo olho, não causam absolutamente nenhum efeito em quem é sujeito a eles.
Percepção subliminar é um tema amplamente estudado há mais de 100 anos pela
psicologia. Embora muitos pontos permaneçam controversos, não há nenhuma evidência
científica de que alguém possa ser persuadido por uma mensagem subliminar a iniciar uma
ação complexa como consumir um determinado produto ou se suicidar.
A psicologia, também, define subliminar como qualquer estímulo abaixo do limiar
da consciência que produz efeitos psíquicos. Christiane Gade (1998, p. 42) defende que “por
percepção subliminar se entende a influência exercida sobre a atitude ou o comportamento
por uma mensagem ou informação que não é percebida conscientemente”.
Ao citar Wilson Brian Key, Flávio Mário Calanzans (2006, p. 32) nos fala que
Demócrito (400 a.C.) foi o pioneiro na arte da percepção subliminar quando disse “nem tudo
o que é perceptível pode ser claramente percebido”. Na obra “Timeu”, Platão teria
aprofundando o assunto, influenciando Aristóteles na sua teoria dos umbrais da consciência
em “Perva naturalia”.
Channouf (2000, p. 80) reuniu registros de pesquisas relacionadas à subliminar desde
Pierre e Jastrow no ano de 1884, baseando-se em estudos de Locke, Helmholtz, Helveticus,
Leibniz e James. Em seu estudo cita que Étiene Bonnot de Condillac, em 1746, foi o primeiro
a relatar como as impressões do mundo exterior recebidas inconscientemente afetam os
estados de ânimo. No ano de 1939, Miller realizou experimentos e descobriu que os
estímulos subliminares ativam os receptores periféricos de uma forma inconsciente.

1.2 DIFERENÇAS ENTRE SUBLIMINAR E SUBENTENDIDO
Subliminar significa "abaixo do limiar de percepção". Simples assim. Um som numa
frequência mais alta do que o ouvido pode escutar ou uma imagem tão rápida que o olho não
possa captar são exemplos de estímulos subliminares.
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Mas uma definição tão simples nos deixa um problema: se um estímulo subliminar, portanto
indetectável, é detectado pelo observador (ainda que inconscientemente) ele deixa de ser
classificado como subliminar. Ou seja, qualquer efeito atribuído a um estímulo subliminar
torna-se impossível por definição.
De fato, esta foi a definição utilizada pelos primeiros estudiosos que estudaram o tema
no final do século XIX. Porém, os psicólogos sabem hoje que a percepção de um estímulo
(isto é, ver algo e saber que viu) depende de fatores psicológicos e sociais tanto quanto de
fatores fisiológicos. Alguém pode ver alguma coisa e simplesmente não se sentir confiante
o suficiente de ter visto. Assim, em vez de uma linha separando o que está abaixo do limiar
de percepção do que está acima, os psicólogos falam em uma faixa de percepção: acima do
limite superior, chamado de limiar subjetivo, as pessoas são capazes de notar claramente um
estímulo; abaixo do limite inferior, chamado de limiar objetivoestão os estímulos que não
podem ser percebidos de maneira nenhuma; abaixo do limiar subjetivo, mas acima do limiar
objetivo as pessoas percebem os estímulos mas pensam que não perceberam. Com isso, um
estímulo subliminar passa a ser considerado um estímulo percebido, mas não reportado.
A maioria dos sites sobre o assunto não só misturam todos os tipos de mensagens
subliminares (subjetivas e objetivas, visuais e auditivas), atribuindo a todas elas poderes
fantásticos de persuasão, como ainda acrescentam inúmeras coisas que não tem
absolutamente nada de subliminar. O Dr. Flavio Mário Calazans, autor do livro "Propaganda
Subliminar Multimídia" considera até o merchandising das novelas, aquele que um
personagem bebe uma cerveja com o rótulo "casualmente" voltado para câmera, como
mensagem subliminar. Professor Calazans vê mensagens subliminares no tom de voz usados
pelos atores de novela, nas cores da rede de lanchonetes MacDonald's (o vermelho
estimularia a fome, segundo ele - no que mistura o assunto com a pseudociência
da cromoterapia) e até nas figuras de linguagem usadas na conversas do dia a dia. Porém
nada disso é classificado como subliminar na literatura científica - nem na psicologia, nem
na publicidade - conforme resumem Martha Rogers e Christine A. Seiler, PhDs em
Marketing, no artigo "The Answer Is No: A National Survey of Advertising Industry
Practitioners and Their Clients about Whether They Use Subliminal Advertising", publicado
no Journal of Advertising Research:
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"(...) a maioria dos que dizem ter conhecimento do uso de mensagens subliminares em
propagandas, na verdade não compartilha um conhecimento científico ou técnico do
conceito de propaganda subliminar. Eles parecem possuir uma opinião popular de que
qualquer elemento subentendido usado em propagandas (como cores, certos tipos de
indivíduos usados para representar conceitos publicitários, etc) representam ‘propaganda
subliminar’, quando na verdade estes elementos subentendidos não estão incluídos na
discussão técnica de propaganda subliminar."
As falhas de metodologia científica nos trabalhos de Calazans são várias. Por exemplo,
sobre o episódio do Pokémon que causou ataques epilépticos em crianças no Japão em 1997,
Calazans afirma:
"As cores em sequência piscadas: vermelho, branco e azul, nesta velocidade, causam o curtocircuito epilético, pois o vermelho (760 nanômetros) ondas longas, acelera batimento
cardíaco e eleva a pressão sanguínea, libera adrenalina; o azul (450 nanômetros) ondas
curtas, reduz a pressão sistólica, acalma e relaxa, este dilema subliminar de mensagens com
efeitos opostos gera o efeito epilético chegando a alterar a química do sangue (...)."
Tantas informações duvidosas (misturadas com outras absolutamente fora de contexto)
e nem uma única referência científica para suportá-las. Calazans chega a classificá-lo como
um dos três acontecimentos mais importantes da mídia do século XX. Infelizmente o doutor
não informa aos seus leitores e aos assistentes de suas palestras que o experimento foi uma
farsa confessada pelo próprio autor.

1.3 COMO AS MENSAGENS SUBLIMINARES PODEM AFETAR NOSSO
COMPORTAMENTO?
O subconsciente não critica o que nele entra como faz a nossa mente consciente,
assimila as informações não pela sua racionalidade, mas pela insistência com que são
apresentadas a ele.
Não há, portanto, uma forte influência subliminar numa mensagem que vemos
ocasionalmente, mas se formos submetidos dia após dia a uma informação subliminar,
tenderemos a acreditar nela se a realidade não se opuser claramente a ela.
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Se tivermos apenas que gravar uma informação ou uma associação entre informações
a ser reconhecida futuramente, a mensagem subliminar pode contribuir para que isto
aconteça, é assim que a propaganda subliminar atua, associando significados importantes ao
produto que se quer vender para criar uma atração do consumidor pelo produto. Para cada
produto há um consumidor típico, os especialistas em marketing procuram entender bem o
perfil psicológico do consumidor alvo dos seus anúncios. Há casos em que se descobre que
o consumidor típico de um produto tem tendências auto-destrutivas.
A mensagem subliminar provoca reação a estímulos que estão dentro da nossa
capacidade fisiológica de percepção, mas abaixo da nossa capacidade de ter consciência
desta percepção. Por exemplo: se você alguma vez pensou ter ouvido o telefone tocar
enquanto estava usando um liquidificador e então desligou o aparelho para ouvir e descobriu
que o telefone estava de fato tocando, você experimentou a mensagem subliminar. O som
do liquidificador encobriu o som do telefone, forçando-o para baixo dos limites da sua
capacidade de percepção consciente, mas o telefone tocando ainda assim despertou em você
o desejo de tomar uma atitude.
Políticos e publicitários são exemplos de pessoas que se aproveitam desta falha da
nossa psique para influenciar nosso comportamento. No caso da publicidade o objetivo é
fazer as pessoas comprarem este ou aquele produto, a política usa disto para votarmos em
determinadas pessoas.
Existe também o exemplo das mensagens subliminares em desenhos animados há
relatos de desenhos com mensagens ocultas de pornografia, violência etc. Acredita-se que
estas mensagens podem influenciar o comportamento de crianças que as recebem.
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CAPÍTULO

2:

O

EFEITO

DAS

MENSAGENS

SUBLIMINARES NO SER HUMANO
2.1 CÉREBRO
De acordo com Rafael Tocantins Maltez (2008, p. 200), cérebro humano opera de
duas formas: automático e por meio de uma programação. O armazenamento das ideias
ocorre de uma forma estrutural em cadeia. A partir de uma série de associações, o cérebro
forma novas associações, tanto da forma consciente como inconsciente. As atividades
consciente e inconsciente possuem três níveis:



Rafael

Noemamífero – controla a linguagem e os processos intelectuais.
Reptiliano – controla as funções orgânicas e algumas funções instintivas;
Mamífero – controla as emoções e a sexualidade;
Maltez (2008, p. 201) define o cérebro em quatro ciclos de ondas elétricas: beta –

estado de alerta ou excitação; alfa – estado de calma e tranquilidade, teta e delta –
relacionados aos sonos leves e profundos.
Segundo Rafael Maltez (2008, p. 201), as formas de captação de informações são definidas
em quatro – visual, auditiva, sinestésica (olfato, paladar e tato), digital ou polivalente e
trabalha com mapas e filtros mentais.
De acordo com Philippe Meyer (2002, p.201):
“No estado atual das neurociências, o pensamento, a memória consiste numa modificação físicoquímica da matéria cerebral, [...] uma atividade físico-química intensa acompanha as funções
cognitivas cerebrais, derrubando a hipótese de que a memória seja da natureza espiritual e de que a
memória cerebral se reduza a uma memória proprioceptiva. ”

2.2 INCONSCIENTE
Diversos cientistas e filósofos negam a existência de uma psique inconsciente, há, também,
os que defendem a sua existência.
Segundo Durandin (1997, p. 201):
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“Freud estudou os fenômenos inconscientes com objetivo científico e terapêutico [...], mas as
descobertas psicanalíticas foram utilizadas com objetivo radicalmente diferente na publicidade: sob
o nome de estudos de motivação, Ernest Dichter, autor de La Stratégie du Désir (1961), e seus alunos
procuraram descobrir as motivações inconscientes dos compradores potenciais, não para lhes revelar,
mas para explora-las. A mentira, nesse caso, não recai nos produtos, mas no psiquismo dos
compradores; faz-se que acreditem estar agindo por um motivo, quando sua decisão é em parte
determinada por outro, do qual seria desagradável, em graus variáveis, tomar consciência. ”

Rafael Maltez (2008, p. 202) afirma que o cérebro humano trabalha de duas formas:
inconsciente e consciente. O consciente agrega os estados de atenção, o sentimento e a
percepção. O inconsciente trabalho com todo o resto, inclusive com o que o indivíduo não
está atento; capta todas as impressões subliminares sem energia psíquica para alcançar a
superfície da consciência. Um caso relatado por Carl Gustav Jung (2005, p. 34), estudioso
da mente humana, diz a respeito de um professor, que ao conversar com um aluno, passou
em sua mente lembrança de sua infância, sem haver motivações para isto. Devido ao cheiro
de ganso que estava no local, relembrou de sua infância, onde vivia em uma fazenda onde
se criavam gansos. O registro subliminar do cheiro e a percepção inconsciente foram os
responsáveis pelas lembranças de sua infância. Outro exemplo relacionado dado por Jung
foi um anuncio da Volkswagen em que foram dispostos carrinhos em miniatura formando o
logo da marca, com a intenção de trazer recordações inconscientes da infância do
consumidor.
Rafael Maltez (2008, p. 204) divide o inconsciente tem três níveis psíquicos:
a)
Da consciência;
b)
Do inconsciente pessoal – composto dos conteúdos que perderam identidade e
caíram no esquecimento e todos aqueles que nunca chegaram a serem conscientes, os
subliminares;
c)
Do inconsciente coletivo.
Segundo Rafael, muitas pessoas afirmam que nada pode acontecer em sua mente ao menos
que seja por decisão e intenção própria. Porém não é levada em conta a distinção entre o
conteúdo intencional e o conteúdo involuntário da mente. O conteúdo intencional se origina
da personalidade e do ego, enquanto o conteúdo involuntário nasce de uma fonte que não é
idêntica ao ego, mas sim sua “outra face”. O inconsciente tem o poder de examinar e
concluir, assim como o consciente e é influenciado principalmente pelas tendências
instintivas.
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Na obra de Carl Gustav Jung (2005, p. 37, 78) a citação de Sigmund Freud define:
“Quase todo nosso comportamento é guiado, dirigido, pelo conteúdo do nosso inconsciente, o que
explica por que muitas vezes realmente não sabemos por que fizemos o que fizemos. É o que se
denomina motivação inconsciente (apesar de que o que é inconsciente de fato é a causo, não o motivo.
[...] no inconsciente guardamos todas as nossas memórias e recordações [grifos no original]. ”

Em sua obra Rafael Maltez (2008, p. 205) revela que as mensagens subliminares ficam
armazenadas no nosso cérebro no nível inconsciente, sem haver necessariamente o filtro do
consciente. E com a facilidade em que foi captada, pode ser recuperada a qualquer momento.
Os estudiosos ainda não conseguiram explicar a duração que estas mensagens ficam ativas,
nem quais os fatores recuperantes.

2.3 SENTIDOS
De acordo com Rafael Maltez (2008, p. 209), qualquer parte do corpo humano pode
ser afetada pelas mensagens subliminares, com ênfase na visão e na audição.
Mário Ernesto René Schweriner (2000, p. 80) afirma que para obter dos
consumidores a fidelidade da marca, as empresas estabelecem vínculos entre suas marcas
com fortes e positivas imagens sensoriais e emocionais.
2.3.1 Os estímulos visuais

Phillippe Meyer (2002, p. 38) que explica os estímulos visuais em sua obra:
“Mais de cem milhões de células retinianas no fundo de cada globo ocular recebem os fótons – grãos
de energia luminosa que se deslocam a trezentos mil quilômetros por segundo –, depois que sua
trajetória foi modificada de acordo com a distância e intensidade de sua fonte pelo cristalino (uma
lente) e a pupila (um diafragma). Dentre as células retinianas, os bastonetes, que são cem milhões na
periferia de cada olho, vêem a luz branca de baixa intensidade; no centro, os cones, que são sete
milhões, reconhecem as cores graças a seu conteúdo em pigmentos vermelhos, verdes e azuis. Em
outras palavras, a retina contém elementos sensíveis à luz natural e outras sensíveis aos diferentes
comprimentos de onda coloridos, como se tivessem sido previamente separados por um prisma de
Newton”
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De acordo com Wilson Bryan Key (2006, p. 45, 47), s partes laterais situadas no canto do
olho chamam-se de visão periférica, composto pelos bastonetes, é o campo responsável pelo
registro visual das percepções subliminares, enquanto a parte central do olho, chamado de
fóvea, composto pelas células cones, é a região responsável pela visão consciente.
Rafael Maltez (2008, p. 211) relata que o pintor Guiseppe Arcimboldo, nascido em
1527, desenvolveu uma técnica de colocar imagens sobrepostas de outras imagens. Um rosto
pintado por ele, de uma determinada distância, parece comum. Porém, aproximando-se é
possível identificar um discurso visual subliminar de alta complexidade, contendo uma
grande quantidade de informações, segundo Calazans (2006, 74).
Rafael Maltez (2008, p. 212) afirma que as cores são utilizadas conforme o estímulo
que produz no cérebro. João De Simoni Soderini Ferracciù (2007, p. 48) explica este fato:
“A cor se constitui numa linguagem rica em códigos, estabelecendo uma ponte entre o
racional e o emocional do ser humano, podendo transmitir sensações de calor, frio, sabor,
peso, odor, acidez, doçura, sabor amargo, salgado etc.”.
Christiane Gade (1998, p. 34-36) afirma que as cores não são apenas estímulos físicos
visuais, mas sim estímulos psicológicos.
De acordo com Morris Desmond (1996, p. 194), a cor mais utilizada é a vermelha,
pois é uma das cores mais raras na natureza, entrando em contraste com os tons verdes e
amarelos das vegetações. Também relaciona o vermelho com uma cor com um poderoso
significado simbólico pelo fato de ser a cor do fogo e do sangue.
Christiane Gade (1998, p.51) relata em sua obra um experimento que mostra o poder
das cores na hora da compra de um produto:
“Para três donas-de-casa foi distribuído o mesmo sabão em pó, variando apenas a embalagem, que
para um grupo era azul, para outro, amarela, e finalmente, para o terceiro, azul com pintinhas
amarelas. A avaliação do produto resultou no seguinte: o grupo que usou sabão da embalagem
amarela o considerou forte demais; o da caixa azul alegou que não limpava bem e o da caixa azul
com pintas amarelas achou-o um ótimo produto, lavando a roupa de forma satisfatória. ”
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Segundo Rafael Maltez (2008, p. 212), as mensagens subliminares visuais podem ser escritas
ou por meio de imagens.

2.3.2 Os estímulos olfativos
Rafael Maltez (2008, p. 213) conclui que o olfato é o sentido mais ligado às emoções
justificando o motivo de ser muito pesquisado e utilizado para influenciar o comportamento
do consumidor.
Terence Shimp (2002, p. 136) revela que nos ambientes das lojas são usados discos
aromáticos que produzem cheiros que estimulam as compras. Também embalagem e
anúncios de revistas possuem aromas para atrair os compradores. Segundo Shimp
estimulando o olfato é possível atrair a atenção, motivar o processamento de informações,
influenciar a memória, mudar a opinião de um cliente em relação ao produto e a loja e ativar
o comportamento.
Segundo Zaltman (2006, p. 115), os cheiros também podem ter influência em nossa
inconsciência, denominando “cheiro cego”. O cheiro cego pode ser comparado à visão e ao
ouvido periférico. Define em um fundo subliminar aromático que passa despercebido pelo
consciente.

2.3.3 Os estímulos auditivos
Humberto Eco (2004, p. 63) relata sobre a utilização de sons para a influência dos
comportamentos humanos:
“Boécio lembra também que os pitagóricos sabiam que os diversos modos musicais influem sobre a
psicologia dos indivíduos e distinguiam ritmos duros e ritmos temperados, ritmos adequados para
educar jovens e ritmos moles e lascivos. Pitágoras devolveu a calma e o domínio de si a um
adolescente bêbado fazendo-o ouvir uma melodia de modo hipofrógio em ritmo espondaico (pois o
modo frígio o estava superexcitando). Os pitagóricos, pacificando no sono as preocupações
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cotidianas, para adormecer usavam determinadas cantilenas e ao despertar liberam-se do torpor do
sono com outras modulações”.

De acordo com a definição de Salinas (2006, p. 92) a audição se divide em duas
formas: a audição focalizada e a audição periférica. Em um exemplo do som de comerciais,
Salinas diz que o som da publicidade joga com o nebuloso espaço entre razão e emoção,
entre aquilo que é ouvido atentamente, representado por audição focalizada, e aquilo que é
o ouvido distraidamente, a audição periférica.
Para Salinas:
“Todos os sons que não são percebidos conscientemente atuariam de forma subliminar: recebemos
múltiplas mensagens, e nossa atenção seletiva filtra e focaliza um único canal sonoro, deixando todo
o resto subliminar. Tais informações entram ‘de contrabando’ e se depositam na memória subliminar
ou subconsciente. Os pensamentos e ideias não iluminados, esquecidos, não deixam de existir;
encontram-se em estado latente, adormecidos em um estado subliminar, além do limite da atenção
consciente ou da memória, o que não impede que a qualquer momento possam surgir. ”

Rafael Maltez (2008, p. 215), comenta sobre a veiculação da publicidade enquanto o
consumidor aguarda as chamadas de atendimento em empresas de telefonia e call center. De
acordo com Maltez, esta prática é ilegal, pois o consumidor está pagando para ouvir
publicidade. Em sua análise, considera subliminar a partir do ponto em que o consumidor
não está prestando atenção, da forma em que a audição se transmuda em periférica,
diminuindo a capacidade seletiva do processo auditivo.
As músicas também são capazes de alterar as emoções, assim define Calazans (2006,
p. 99/100): “[...] uma forma de expressão e comunicação não-verbal, ao ser canalizada para
o cérebro estimula a imaginação, a fantasia e evoca recordações, enfim, dispara gatilhos
emocionais”.
A música se torna um poderoso instrumento de influência do comportamento do
consumidor, como defende João De Simoni Ferracciù (2006, p.88): “A escolha apropriada
de um fundo musical pode contribuir substancialmente para aumentar as vendas, apressando
decisões de compra”.
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CAPÍTULO 3: OS BENEFÍCIOS E EFEITOS DA MENSAGEM
SUBLIMINAR E SUA UTILIZAÇÃO
3.1 QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS?
O lado bom das mensagens subliminares é que elas também podem ser usadas para
o benefício das pessoas. Assim como a auto hipnose, as mensagens subliminares podem
servir de apoio para melhorar nossas atitudes, hábitos e aprendizados.
De nada adianta tentarmos mudar um hábito, se, no nível subconsciente, tivermos
alguma resistência irracional a esta mudança. Submetendo-nos a mensagens subliminares
que contrariam esta resistência, poderemos vencê-la no seu próprio território: o
subconsciente. O mesmo costuma acontecer quando há falta de motivação para certas
atividades ou comportamentos.
Muitas vezes compreendemos racionalmente que é melhor para nós seguirmos certos
caminhos e nos comportarmos desta ou daquela forma em determinadas situações. Mas não
nos sentimos motivados para fazer a coisa certa quando surge a ocasião. A razão para isto é
que somos máquinas psicológicas cujas forças atuantes vão muito além do bom senso e da
razão. Uma atitude irracional que resiste à evidência da sua irracionalidade quase sempre é
resultado de uma crença em algo que a própria pessoa não quer admitir. Contra este tipo de
irracionalidade não adianta argumentação racional, pois a mente possui mecanismos de fuga
que impedem a pessoa de admitir o óbvio. É preciso, então, opor a esta força uma outra que
se instale na mente da pessoa sem que os mecanismos de fuga a percebam.
O poder das mensagens subliminares de invadir o subconsciente sem passar pelo nível
consciente pode então mostrar seu valor. Não passando pelo nível consciente, as mensagens
subliminares não disparam os mecanismos de fuga da mente, submetendo-se diariamente a
mensagens subliminares que escrevem a verdade racional e positiva em seu subconsciente,
uma pessoa chegará a ponto de aceitar aquilo que normalmente não aceitaria mesmo sendo
o óbvio.
Uma pessoa que carregue consigo a marca da rejeição ou da culpa não vai ter boa base
emocional para se socializar. Nossos pensamentos e emoções influenciam as mudanças
bioquímicas no nosso corpo. O subconsciente não distingue entre os pensamentos que você
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mantém apenas na sua mente e aqueles que você considera “reais”. A mente subconsciente
aceita as imagens fortemente produzidas pela sua imaginação como “reais”, e atua sobre o
corpo no sentido de ajustá-lo a estas imagens. Por isto, a autossugestão com o uso de imagens
tem muito mais força do que aquela praticada com o uso apenas de palavras

3.2 EFEITOS DA UTILIZAÇÃO DAS MENSAGENS SUBLIMINARES
Experiências e fatos tentam comprovar a eficácia dos efeitos da utilização de efeitos
subliminares.
Terence Shimp (2002, p. 284/285) afirma que a experiência feita por James Vicary,
em 1957, não possui caráter científico por não serem utilizados os procedimentos
experimentais adequados. Porém este fato chegou a causar preocupação pública sobre a
utilização da técnica subliminar, gerando audiências no Congresso Norte-Americano. Shimp
também cita a edição de três livros de Wilson Bryan Key: Subliminal Seduction,
Sexploitation e The Clam Plate Orgy. Nesta coletânea, Key revela que as técnicas
subliminares são muito usadas e possuem o dom de influenciar o comportamento de escolha
dos consumidores. Rafael Maltez (2008, p. 219) contraria relatando que muitos profissionais
chegaram a negar a influência de percepção subliminar no comportamento do consumidor.
Terence Shimp (2002, p. 286) questiona a eficácia da inserção de símbolos em
anúncios: “os consumidores percebem e codificam inserções sexuais sob condições naturais
de propaganda, ainda existem sérias dúvidas se essa informação teria impacto suficiente para
afetar o comportamento de escolha de produto ou marca”. Conclui com a afirmação: “[...]
praticamente não existem provas científicas para dar suporte à eficácia da prática”.
Christiane Gade (1998, p. 42-44) fala sobre a sua opinião sobre os resultados obtidos
ao longo das inserções subliminares:
“A partir da divulgação dos livros de KEY, a respeito do que ele denomina sedução subliminar na
propaganda, que seria representada por palavras como sexo, ou até de pessoas praticando sexo, assim
como símbolos sexuais e outros que estariam inseridos nas fotos publicitarias de forma pouco, porém
perceptíveis, houve novamente a preocupação do público quanto à possibilidade de uma persuasão
invisível. Entretanto, pesquisas atuais mostram não haver influência no campo do consumo destes
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elementos intencionalmente colocados, se é que existem, ou acidentalmente vistos no plano da
percepção seletiva. ”

Na obra de Ahmed Channouf (2000, p. 82), é descrita as pesquisas realizadas para
constatar os efeitos na publicidade. Channouf revela que as percepções subliminares de
rostos de famosos e familiares afetam o julgamento das mensagens publicitárias. Também
relata as experiências feitas por Saegert e Zuckerman para comprovar que frases como “beba
Coca-Cola” e “compre pipoca”, inseridas de uma forma subliminar adequada, afetariam o
consumo graças às mensagens. Os pesquisadores citados concluíram que é difícil as
mensagens subliminares controlarem as pessoas a fazerem escolhas no qual não estavam
habituadas a fazerem. Rafael Maltez (2008, p. 220-221) registra que são raras as pesquisas
científicas que comprovam de forma clara os efeitos eficazes da publicidade subliminar no
comportamento dos consumidores.
Ahmed Channouf (2000, p. 84, 86) chegou à hipótese de que uma imagem subliminar
pode chegar a ativar uma motivação levando ao comportamento desejado caso os produtos
façam parte do hábito da pessoa e se eles tiverem disponíveis imediatamente após a ativação.
Conclui que as mensagens subliminares não possuem efeitos específicos, mas efeitos não
específicos.
Um exemplo usado por Channouf (2000, p. 87-89) em sua obra, foi a experiência
feita por Bornstein, que demonstra ser possível ativar a motivação de um fumante de fumar
com o emprego de mensagens subliminares, mas não sendo possível ativar a motivação de
um não-fumante de fumar, já que esta não possui o hábito ou “necessidade” de um fumante.
Com o exemplo citado e os resultados, conclui que as técnicas subliminares podem despertar
a motivação, mas não criar novas.
Porém, Christiane Gade (1998, p.43) contrapõe ao dizer que como inexiste prova
definitiva quanto à eficácia da publicidade subliminar, também não há prova de que seja
ineficaz. Assim, os “resultados indicam que a sugestão subliminar não obedece a regras tão
simples”.
Na obra de Calazans (2006, p. 158), Fátima Leão, consultora de marketing olfativo discute
sobre o uso das técnicas olfativas nas vendas:
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“Com o marketing olfativo é possível aumentar as vendas ou o interesse no consumidor sobre
determinado produto exposto, mas classifica essas maneiras de trabalhar como não éticas. Ainda que
o cliente/consumidor perceba conscientemente o aroma, são grandes as chances de que ele não
perceba os reais ‘intenções’ daquele cheirinho no ar”.

André Maciel, diretor da Aroma Marketing, também discute o assunto na obra de
Calazans (2006, p.159):
“Cheiros florais motivam 84% dos consumidores em uma sala a manifestar desejo de compra do
produto e 10% deles pagariam mais do que o preço indicado; os aromas alimentícios fazem o
consumidor iniciar involuntariamente o processo digestivo, aumentando a intenção de compra em
70%”.

Guy Durandin (1997, p. 150) registra sobre umas das formas de publicidade
subliminar:
“Em 1958, o Institut of Advertising (Instituto dos Técnicos em Publicidade, de Londres) criou um
comitê encarregado de estudar as técnicas de publicidade subliminar. O comitê chegou a duas
conclusões: na primeira, declarou que o emprego desses métodos eficazes ou não, era inadmissível
em publicidade, pois o público deve ter a liberdade de aceitar ou recusar o conteúdo das mensagens
que lhe são dirigidas. E, na segunda, avalia que a eficácia de tais métodos ainda não tinha provas
cientificas”.

Durandin (1997, p. 150) mais adiante comenta que os experimentos não foram
acompanhados de provas rigorosas, porém, de qualquer forma:
“[...] essas tentativas despertaram ao mesmo tempo o entusiasmo de alguns publicitários e
anunciantes e a preocupação dos órgãos de defesa do consumidor, em razão da manipulação, por
assim dizer absoluta, a que poderiam levar. Como consumidor poderia exercer seu espírito crítico
em relação a mensagens que nem ao menos sabia ter recebido? ”.

Rafael Maltez (2008, p. 227) conclui que não é necessária ter uma prova científica
do assunto para que o ordenamento jurídico pátrio proíba qualquer forma de publicidade que
utilize as técnicas subliminares.
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3.3 IMAGENS SUBLIMINARES NA PUBLICIDADE.
Considera-se publicidade subliminar o que apresenta ao consumidor um produto ou
serviço de maneira tão leve ou breve que não é conscientemente percebida e o leva a
consumi-lo ou usá-lo sem saber das razões autênticas, através de mensagem subliminar.
Na Noruega existem sanções para quem produz mensagens ocultas em televisão. Na União
Europeia há uma proposta de proibir este tipo de publicidade com o fim de proteger a
infância e os jovens. Nos Estados Unidos foi realizada uma prova num cinema. O
experimento foi realizado por James Vicary em 1957 e consistia em incluir um dos
fotogramas por minuto com a marca que se desejava publicitar (algumas fontes indicam que
a marca foi a Coca Cola, outras que uma firma local de palomitas, e outras que eram ambas
a vez). Em 1962 Vicary foi entrevistado pela revista Advertising Age e declarou que o
experimento na realidade era uma mentira que se levou a cabo devido o que sua empresa
passava por dificuldades econômicas. Portanto não se pode afirmar com certeza a realização
do teste nem seus resultados. Investigações posteriores realizadas também nos Estados
Unidos indicaram que a publicidade subliminar não teria efeito sempre nem todas as pessoas
e quando o teria, a duração deste efeito não levaria nunca a superar o segundo de duração.
Existe pouca literatura fiável que apoie a teoria sobre a existência deste tipo de
publicidade. Um dos poucos investigadores a favor é Wilson Bryan Key, quem diz haver
descoberto mensagens ocultas em vários anúncios publicitários, principalmente associadas
ao sexo e morte. Um dos seus estudos mais citados é de um anúncio de whisky em que Key
encontrou várias figuras ocultas nos cubos de gelo do anúncio. Sem embargo para outros
investigadores Key é alguém com uma fixação sexual muito grande e “alguém que
encontraria mensagens sexuais em um tono de marcar”.
Um dos muitos casos existentes criaram os produtores de Jurassic Park III: onde se
pediu patrocínio ao exército dos Estados Unidos para rodar o resgate final da Ilha Nubla. O
Corpo de Marines dos Estados Unidos (Infantaria da Marinha dos Estados Unidos) ofereceu
vários barcos, veículos blindados, soldados e um helicóptero em troca de que se alterasse a
frase do guidão "Alguém que tem um amigo no Departamento de Defesa" por "Alguém que
tem um amigo nos Marines" e o helicóptero girasse em frente a câmera mostrando ao público
a inscrição "Marines".
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É certo que se havia acusado a várias séries de televisão e filmes de usar e abusar do
emplazamento ; entretanto esta forma de publicidade encoberta não é subliminar porque as
imagens, sons, comentários, etc, estão dentro da umbral da sensibilidade e som percebidos
de maneira totalmente consciente pela audiência; inclusive pode ser causa de rescisão do
contrato se o produto não está em tela por tempo suficiente ou não se vê com suficiente
claridade, tal qual se escreveu na guião. A OCU havia publicado vários estudos sobre a
publicidade emitida na Espanha, incluído o de janeiro de 2006 dedicado unicamente a
publicidade encoberta e não há encontrado nenhum caso de esta prática ilícita.
Os anos 1950 e 1960 foram marcados pelo uso de diversas imagens subliminares na
publicidade.
De acordo com o relato de
Flávio Mário Calazans (2006, p. 34), o
primeiro

uso

das

técnicas

de

publicidade subliminar foi um caso,
muito conhecido hoje em dia, usado por
James Vicary em 10 de junho de 1956, durante a exibição do filme Picnic, nos Estados
Unidos. Por meio de um aparelho chamado taquicoscópio, foi projetado no filme a frase
“Beba Coca-Cola” (Drink Coke) de uma forma tão rápida que não era perceptivo pelo
consciente. A imagem rodava em intervalos de cinco segundos, por 1/3.000 de segundo. O
resultado desta frase foi um aumento de 57,7% na venda do produto. A experiência foi
repetida novamente com pipoca e notou-se um aumento de 18,1% na comercialização do
produto.
De acordo com Rafael Maltez (2008, p. 197), apesar dos acontecimentos, a existência
e a eficácia da publicidade subliminar não estão descartadas.
Flávio Mário Calazans informa que em 1974, Sam MacLoud utilizou pela primeira
vez na televisão as técnicas de publicidade subliminar. Foi exibida a frase “compre-o”
sobreposta à imagem do jogo “Kusker Du”, por quatro vezes em frações de segundo. A
veiculação da propaganda foi proibida pela Comissão Federal de Comunicação dos Estados
Unidos, por ser contrária ao interesse do público.
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Segundo Giacomi Filho (1991, p.36), em 6 de julho de 1958 foi realizada a primeira
propaganda subliminar no Brasil através da TV Tupi (São Paulo e Rio de Janeiro) com os
anunciantes Nova Iorque e Porto Velho (imobiliárias).
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CONSLUSÃO
Podemos concluir que a publicidade subliminar é um tema ainda em discussão e
muito incerto. De um lado publicitários afirmam sua eficácia em alterar os comportamentos
das pessoas na hora da compra, do outro lado afirmam apenas motivar hábitos já
estabelecidos, há também os que desacreditam na sua eficácia na publicidade. O fato de não
haver nenhuma experiência que comprove sua total eficácia leva muitos a não as
considerarem eficaz. Outros afirmam ser um tema muito amplo com novos horizontes a
serem descobertos.
Por mais que a eficiência das técnicas subliminares não tenha sido completamente
comprovada, entidades jurídicas as proíbem pelas suas intenções de manipulação. Contudo,
as organizações vêm usando suas técnicas para atrair mais cliente, desde cheiros aromáticos
em lojas, até, temas explícitos ocultos em imagens. Apesar de seu uso, não há comprovação
técnica de que os resultados obtidos foram graças às técnicas subliminares.
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INTRODUÇÃO
Os cosméticos são produtos que sua historia começa na pré-história, e estão presente
até os dias de hoje. Uma área que com o tempo vem evoluindo e sua historia chegou no
Brasil em 1801, com uma fábrica de sabão no país , pois a importação era muito cara.
A sustentabilidade, desde 1972, está presente em todo o planeta por perceberem que
todos os abalos estavam tendo consequências, e esse era um modo de tentar recupera-los. A
sustentabilidade teve como pontos principais a criação da Comissão Mundial sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento (CCMAD) em 1987, depois a de Rio-92 ou Eco-92, e
recentemente a Rio+20.
O envolvimento dos cosméticos com a sustentabilidade estão presentes em diversas
situações, como por exemplo na a empresa de cosméticos Natura, que sempre teve cuidados
com o meio ambiente. Nela as ações que são realizadas para o bem do planeta são a
diminuição dos gases emitidos e a utilização de embalagens recicláveis.
Atitudes como essas estão presentes nas linhas de produto da empresa, as principais
linhas são as da linha de produtos Natura Séve, Natura Erva Doce, Chronos, Natura Mamãe
e Bebê, Natura EKOS, Natura Naturé, Natura Aquarela, Natura Una, e muitos outros.
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CAPÍTULO 1: A SUSTENTABILIDADE NAS EMPRESAS
1.1 A HISTÓRIA E A EVOLUÇÃO DOS COSMÉTICOS
A historia começa com a pré-história, quando utilizavam terra, casca de arvores, seiva
de folhas esmagadas e orvalho para pintar os corpos e se tatuar.
Em seguida os Egípcios, que são considerados os primeiros que começaram a utilizar
cosméticos em grandes escalas, de diversas formas não apenas para higiene mas também
relacionado com a beleza em produtos de maquiagens e hidratação corporal. Os
componentes utilizados eram o que eles conseguiam extrair da natureza, como os minérios
usados para fazer sombras para os olhos, o leite de cabra que era utilizado com finalidade a
de amaciar a pele, azeite sendo hidratante, óleo de castor como protetor, entre outros diversos
ingredientes de extratos vegetais.
Na época do Império Romano os cosméticos que eram direcionados para banhos,
aparecem causando conflito, entre os que não viam o porque de tais produtos e outros que
diziam que era essenciais para a higiene. Em relação aos cremes, Claudius Galen, um médico
grego realizou sua própria pesquisa científica na área de cosméticos e acaba desenvolvendo
um produto chamado Unguentum Refrigerans, o Cold cream, que é um precursor dos
modernos cremes para a pele a partir da mistura de cera de abelha, óleo de oliva e água de
rosas. O creme se funde em contato com a pele, liberando a fase interna aquosa, o que produz
uma sensação refrescante. A mesma fórmula ainda é utilizada atualmente nas emulsões de
água em óleo.
Já na Idade Média, o espaço que os cosmético tinham na Europa estavam sendo
reprimidos, a beleza e a higiene estavam sendo escondida do povo, o uso de cosméticos
desapareceu completamente, por isso ficou conhecido como “500 anos sem banho” e “ Idade
das Trevas”. Mas com as Cruzadas acabam devolvendo para este período alguns costumes
que exaltam a beleza, já que os cruzados traziam do oriente cosméticos e perfumes que foram
criados para mascarar o odor corporal.
Com a Idade Moderna, o Humanismo coloca o homem como centro do universo e
retornam os antigos valores, trazendo de volta a busca pela beleza e assim notam-se a
crescente evolução dos cosméticos, primeiramente os costumes neste período persistem,
continuam sem tomar banho regulamente, com isso proporcionam o crescimento da
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produção de perfumes. Outro produto que também acaba ganhando espaço foram produtos
que clareavam a pele, por ser moda para as mulheres europeias, um estilo que era conhecido
como Máscara da Juventude.
Os produtos para cabelos começam a participar da linha de cosméticos, as mulheres
passam a querer cabelos louros, por ser considerados angelicais, e para conseguir isso
acabam usando uma mistura de enxofre negro.
Com as inovações técnicas, passam a ser vendidos outros produtos que
impulsionaram a indústria de cosméticos como cremes depilatórios, pomadas, azeites, águas
aromáticas, sabonetes e outros artigos de beleza. Mas o principal produto continuava sendo
os perfumes, que na época era o que mais movimentava o setor de cosméticos, e em 1725 a
linha de perfumes cresceu tanto que além da França a Itália também se torna importante para
a indústria de cosméticos, pois foi lá que ocorreu o lançamento de dois dos principais
perfumes que era utilizados pela corte europeia, a famosa “’Água de Colônia” que foi
copiado mundo afora, e teve esse nome pois foi criada na cidade Colônia por um italiano.
Dessa maneira na Idade Contemporânea, os cosméticos retomaram sua popularidade.
Eles ainda estavam sendo feitos em casa, cada família possuía sua receita e acabavam
produzindo seus próprios produtos de beleza e higiene , sabonetes, água de rosas e creme de
pepino.
Com a volta da popularidade outros pais passam a ter interesse pela indústria de
cosméticos, Estados Unidos, com a Colgate, Japão, Inglaterra e Alemanha são alguns deles.
Além disso, nessa época também surgem salões de beleza que proporcionam beleza fora de
casa, mas que as clientes não gostavam de ser reconhecidas por vergonha de estarem
buscando beleza e podendo ser classificadas não belas ou com beleza superficial. Com isso
a produção de cosméticos cresce, deixando de ser caseira e passa a ser de grande escala, com
diversas fabricas, produtos, qualidade e preços.
Nas últimas décadas do século XX, os principais produtos que se destacavam é a
maquiagem , com cores da alta costura, e o filtro solar que ganha importância para prevenir
os danos provocados pelo excesso de sol. Os consumidores tornam-se cada vez mais
exigentes: querem ressaltar sua beleza natural com fórmulas mais leves e obter resultados
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mais rápidos. Os cosméticos com a tecnologia passa a cobrir as imperfeições, controlar rugas
e esconder as marcas do tempo.
A partir de 1990 começam com os cremes contra a celulite, cremes específicos, e
bastante caros. Também os produtos que são utilizados atualmente como os
autobronzeadores, os cosméticos multifuncionais, que são os batons e o condicionadores
com protetor solar e o hidratante que previne o envelhecimento, cremes faciais com diversas
vitaminas, produtos feitos com ingredientes naturais, extratos puros das plantas e de
proteínas. Os ingredientes amazônicos usados eram: castanha do pará, guaraná e andiroba,
que ganham espaço na preferência dos consumidores em produtos como cremes, shampoos
e perfumaria.
O século XXI trás inovações para a área de cosmético, como os nanocosméticos que
entram em um setor específico da indústria química juntamente com os produtos de higiene
pessoal e perfumaria. A produção de nanocosméticos está inserida na indústria de cosméticos
convencionais, sendo uma linha de produtos diferenciados. Um nanocosmético pode ser
definido como uma formulação cosmética de ingredientes nanoestruturados com
propriedades superiores comparados com os produtos convencionais. Os nanocosméticos
têm diversas vantagens sobre os cosméticos convencionais, como melhor penetração nas
camadas mais internas da pele, e uma distribuição mais homogênea das substâncias.
Além da nanotecnologia, com o envelhecimento da população, os cremes anti-idade
ganham importância. As cirurgias cosméticas e tratamentos como implantes de colágeno e
injeções de botox para reduzir rugas e marcas de expressão são outro fenômeno da
atualidade.

1.2 A HISTÓRIA DOS COSMÉTICOS NO BRASIL
No Brasil, os cosméticos começam em 1801 quando D. João VI autorizou o
funcionamento de fábricas de sabão no país , porque os importados estavam muito caros. A
primeira delas foi de Guilherme Müller, instalada em 1821. O Rio de Janeiro concentrava a
grande maioria das fábricas das cerca de 30 produtoras de sabões do país.
Junto com a família Real , vieram para o Brasil as vestimentas, a elegância e os
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costumes franceses, assim como a utilização de perfumes para disfarçar maus odores.
Durante o reinado de D. Pedro II, a perfumaria Desmarais , foi instalada no centro do Rio de
Janeiro.Essa perfumarias vendia essências , sabonetes, espelhos , tinturas e cosméticos .
Outra importante loja instalada na capital, foi a Casa de Banhos Pharoux que funcionava
dentro de um hotel, que tinha como diferencial a venda de banhos , já que naquela época as
casas não tinham banheiro. Então , com o tempo , os hotéis passaram a oferecer quartos de
banho e as casas mais refinadas passaram a contar com um banheiro.
Em 1870 foi fundada a Casa Granado , que mais tarde receberia o nome de Imperial
Drogaria e Pharmacia de Granado, que fabricava talcos , perfumes e produtos medicinais.
Um de seus clientes era D. Pedro II . Em 1897 o italiano José Milani , inicia a produção de
sabão em tachos no interior de São Paulo, com seu sucesso , em 1909 Milani lançou o
sabonete Gessy . E mais tarde na década de 30 os irmãos Lever instalaram sua primeira
fábrica de sabões e sabonetes no Brasil.
Após a Segunda Guerra Mundial, a nova noção de limpeza impulsiona a produção e
o consumo de cosméticos e produtos de higiene. Com a divulgação do rádio e mais tarde da
televisão, as empresas começam a investir em publicidade e consequentemente as vendas de
xampus , cremes , perfumes , sabonetes aumentaram de forma significativa, assim como
banheiros e água encanada passaram a estar presentes nas casas brasileiras. Nas últimas
décadas esse setor só vem aumentando.
Segundo o Panorama do Setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos,
divulgado pela Abihpec (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria
e Cosméticos) em abril de 2010, a indústria brasileira de higiene pessoal, perfumaria e
cosméticos teve um crescimento médio, já descontando a inflação, de 10,5% entre 1996 e
2009; o faturamento saltou de R$ 4,9 bilhões em 1996 para R$ 24,9 bilhões em 2009 isso se
dá por vários fatores, como a participação crescente da mulher no mercado de trabalho; a
utilização de tecnologia de ponta com aumento da produtividade; os lançamentos constantes
de novos produtos que atendem às necessidades do mercado e o aumento da expectativa de
vida, o que traz a necessidade de conservar uma impressão de juventude.
Já em relação ao mercado mundial, dados do Euromonitor de 2009 mostram que o
Brasil ocupa a terceira posição em venda de cosméticos. É o primeiro mercado em
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desodorantes; segundo em produtos infantis, produtos masculinos, higiene oral, proteção
solar, perfumaria e banho; terceiro em produtos para cabelos e cosmético cores; sexto em
pele e oitavo em depilatórios. Existem no Brasil 1.659 empresas atuando no mercado de
produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, sendo 14 empresas de grande porte.
O livro Nanocosméticos em direção ao estabelecimento de marcos regulatórios informa que
15 empresas brasileiras de cosméticos já produziam nanocosméticos em 2006
principalmente para fabricar produtos antirrugas, anticelulite, cremes, loções para o corpo,
gel anti-estrias, produtos para a área dos lábios e dos olhos e máscara facial e maquiagem
com fotoprotetor, entre outros.

1.3 A SUSTENTABILIDADE
Ao longo do tempo os seres humanos satisfaziam seus desejos de conforto e consumo
devastando a natureza, que era considerada uma fonte inesgotável que era um problema e
gerava prejuízos para o meio ambiente. Dessa maneira a Organização das Nações Unidas
(UNO) decide reunir os países para discutir a respeito e foi na Primeira Conferência Mundial
sobre o Homem e o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, Suécia, em junho de 1972,
que começaram a debater diversas maneiras para a melhora do mundo.
Essa conferência teve grande importância para controlar o uso dos recursos naturais
pelo homem, e lembrar que grande parte destes recursos além de não serem renováveis,
quando removidos da natureza em grandes quantidades, deixam um vazio, ás vezes
irreversível, com consequências futuras. A conferência teve diversas precursões e resultados
como: produzir a Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, uma declaração de princípios
de comportamento e responsabilidade relacionado a questões ambientais e outro resultado
formal foi um Plano de Ação que convocava todos os países.
Em 1983 foi criada a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
(CCMAD) , pela Assembleia Geral da ONU e em 1987 emitiu um relatório com o conceito
dos três pilares do desenvolvimento sustentável: desenvolvimento econômico , equidade
social e proteção ambiental. As recomendações desse documento levaram à a realização da
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD)
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em junho de 1992 , no Rio de Janeiro, que também recebeu o nome de Rio-92 e Eco-92. Ela
tinha como objetivos:






examinar a situação ambiental mundial desde 1972 e suas relações com o estilo de
desenvolvimento vigente;
estabelecer mecanismos de transferência de tecnologias não-poluentes aos países
subdesenvolvidos;
examinar estratégias nacionais e internacionais para incorporação de critérios
ambientais ao processo de desenvolvimento;
estabelecer um sistema de cooperação internacional para prever ameaças ambientais
e prestar socorro em casos emergenciais;
reavaliar o sistema de organismos da ONU, eventualmente criando novas instituições
para implementar as decisões da conferência.
Com Eco-92 criaram a Agenda 21 que foi feita para colocar em primeiro plano o

que geralmente costumava ficar em último lugar quando o assunto era desenvolvimento: o
meio ambiente. Até então, todas as políticas de desenvolvimento visavam sempre o
crescimento econômico deixando de lado a preocupação com o futuro ambiental do planeta,
isso quando ainda se atribuía alguma preocupação a este assunto. A Agenda 21 é um
instrumento de planejamento participativo onde se admite de forma explícita a
responsabilidade dos governos em impulsionar programas e projetos ambientais através de
políticas que visam a justiça social e a preservação do meio ambiente. Isso porque as pessoas
preocupam apenas com as mudanças que afetam diretamente suas vidas e estejam ligadas
diretamente as suas necessidades. Além de ser uma forma de agilizar o processo, uma vez
que, uma população envolvida passará a exigir mais de seus governantes. Algum dos temas
tratados na Agenda 21, foram :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cooperação entre as nações para chegar ao desenvolvimento sustentável.
Sustentabilidade e crescimento demográfico.
Planejamento e ordenação no uso dos recursos da terra.
Combate ao desmatamento das matas e florestas no mundo.
Preservação dos recursos hídricos, principalmente das fontes de água doce do
planeta.
Fortalecimento das ONGs na busca do desenvolvimento sustentável.
Educação como forma de conscientização para as questões de proteção ao meio
ambiente.
A Rio+20, foi realizada em 2012, na cidade do Rio de Janeiro , marcou os vinte anos

de realização da Rio-92 e contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento sustentável
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para as próximas décadas. Seu objetivo era a renovação do compromisso político com o
desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do progresso e nas falhas

na

implementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do
tratamento de temas novos. Ela teve a discussão de dois principais temas: a economia verde
no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza; a estrutura
institucional para o desenvolvimento sustentável.

1.4 SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL.
Com diversas atitudes que estão sendo tomadas ao longo do tempo para a melhoria
do meio ambiente, as empresas e industrias também passam a adotar a sustentabilidade
direcionada para práticas de produção e de prestação de serviços. A sustentabilidade
empresarial é um conjunto de ações que uma empresa toma, visando o respeito ao meio
ambiente e o desenvolvimento sustentável da sociedade e ele também representa nas
empresas as necessidades de adaptarem seus procedimentos ou de mudarem sua forma de
agir que definem um conjunto de práticas que procuram demonstrar o seu respeito e a sua
preocupação com as condições do ambiente e da sociedade que estão inseridas.
Existem práticas que são utilizadas pelas organizações, as mais comuns são: o
reaproveitamento da água, o racionamento da água e da energia elétrica, reciclam o lixo
sólido, criam projetos educacionais voltados para a preservação do meio ambiente, uso de
materiais recicláveis para a confecção de embalagens dos produtos, não descartar esgoto ou
resíduos químicos em rios, córregos ou lagos, não poluir o rios, lagos, solo com produtos
químicos ou qualquer outro material poluente e no uso dos processos de produção, de fontes
de energia limpa e renovável. Elas também estão cobrando dos seus fornecedores as
melhores práticas em gestão ambiental e social , exigindo certificações como normas de
qualidade ambiental e certificados de origem de matérias-primas e recursos naturais.
As práticas sustentáveis que são aplicadas nas empresas trazem diversas vantagens
para elas como melhorar a imagem da empresa junto aos consumidores e comunidade e
também economizar, com redução dos custos de produção, através da reciclagem,
reutilização da água, reaproveitamento de sobras de matéria-prima e medidas de economia
de energia elétrica. O lucro não é deixado de lado, mesmo dando muita importância para o
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meio ambiente o lucro continua sendo essencial para as organizações e com a
sustentabilidade empresarial as empresas ganham confiabilidade da população e a
repercussão gerada é boa, assim a sustentabilidade deixa de beneficiar apenas a natureza mas
também os negócios. Isso pode ser comprovado com as pesquisas abaixo.
O Instituto Akatu, fez um estudo que destaca os cinco principais aspectos que os
consumidores brasileiros consideram ao escolher um produto: “não testado em
animais”(52%), “socialmente responsável”(46%), “comprometido com a preservação do
meio ambiente”(46%), “fabricado com baixo consumo de energia”(44%) e “certificado para
condições dignas de trabalho”(43%).
E de acordo com uma pesquisa do Green Brands Global Survey, realizada em 2009,
73% dos brasileiros planejam aumentar seus gastos com produtos e serviços verdes, sendo
que 28% deles estão dispostos a destinar quantias ate 30% maiores. Esses dados mostram
que, o valor de uma empresa não é medido apenas pelo lucro, mas também pela sua riqueza
intangível, à qual as ações responsáveis são inerentes.

Na área de cosméticos as principais atitudes tomadas para diminuir o impacto na
natureza são de utilizar: embalagens recicláveis ou recicladas, produtos naturais (frutas e
algas), produtos livres de conservantes derivados de petróleo, fragrâncias sintéticas e outras
substancias tóxicas, embalagens como refil, que usam menos matéria-prima, produzem menos
lixo e que custam menos. Nessa área a sustentabilidade empresarial também está presente e vem
crescendo cada vez mais, a Natura é a empresa que mais representa a área sustentável de
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cosméticos, assim como ela, outras organizações de cosméticos que se adaptam a sustentabilidade
empresarial não deixam de lado o lucro mas sempre pensam em inovações que não afetam o
meio ambiente.
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CAPÍTULO 2: PROJETOS SUSTENTÁVEIS
2.1 DIFERENÇA ENTRE PROJETOS E EMPRESAS SUSTENTÁVEIS.
Projetos sustentáveis são aqueles que todos são capazes de realizar, desde grandes
empresas até pequenas escolas. Existem diversos tipos de projetos sustentáveis que são aptos
para a sociedade, e o mais importante é fazer com que a comunidade participe e entenda o
real aspecto desses projetos e o quanto eles podem melhorar na existência de todos.
Pertencem a uma metodologia que sempre considera as particularidades de uma
determinada região e sua população, é uma condição básica para que os projetos alcancem
seus objetivos e que tenham o máximo de empenho das comunidades envolvidas. Pois, se
não ter, a identificação dos indivíduos com os projetos, as chances dos resultados serem
negativos.
Os projetos devem ser planejados e acompanhados em todo seu processo de
realização, com o foco na sustentabilidade permite que haja uma continuidade natural dos
benefícios obtidos mesmo ao término dos programas. Com o término dos projetos, existem
as avaliações dos resultados, pela transparência tanto no que se refere aos recursos
financeiros quanto às ações realizadas em todo o processo.
Diferente das empresas sustentáveis que, como já vimos antes, são conjuntos de
ações que uma empresa toma, visando o respeito ao meio ambiente e o desenvolvimento
sustentável da sociedade. Logo, para que uma empresa seja considerada sustentável
ambientalmente e socialmente, ela deve adotar atitudes éticas, práticas que visem seu
crescimento econômico (sem isso ela não sobrevive) sem agredir o meio ambiente e também
colaborar para o desenvolvimento da sociedade.
Sendo assim vimos que são diferentes, um é o modo em que a empresa funciona, as
empresas sustentáveis, e outro são ações que tanto empresas ou até pequenos grupos de
pessoas podem criar, os projetos sustentáveis. Normalmente as empresas que são
sustentáveis participam projetos sustentáveis e varias empresas que não são sustentáveis
realizam projeto da mesma forma para contribuir ao meio ambiente de alguma forma.
Os benefícios que os projetos sustentáveis atingem tanto a sociedade como também
a organização, independente do seu tamanho, trazem para todos os participantes (população
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e empresa) recompensas boas e que melhoram e colaboram ao meio ambiente. Para as
escolas e empresas os benefícios envolvem as repercussões do projeto, como a empresa o
elaborou e como ele prioriza o planeta, essas notícias atingem os consumidores que podem
passar a consumir as mercadorias para participar indiretamente do projeto.
Uma Pesquisa do Instituto Akatu pelo Consumo Consciente, ligado ao Instituto
Ethos, revela que 28% dos consumidores entrevistados preferem comprar em empresas que
promovem ações ambientais e 37% estão dispostos a pagar mais por um produto
ecologicamente correto. Essa pesquisa demonstra que a prática da sustentabilidade é
inevitável para as organizações. E ainda podem trazer vários benefícios como diminuição de
custos e riscos, redução de desperdícios e geração de lucro e melhorias no relacionamento
com os consumidores. Grandes empresas em todo o mundo já adotam medidas
socioambientais porque já perceberam que esse tipo de iniciativa pode trazer muitas
melhorias.
Em relação as pessoas, elas são beneficiadas de varias maneiras e uma delas é,
indiretamente, pela natureza, ou seja, os programas que possuem como objetivos ajudar a
proteção, combater a degradação e também contribuir para preservação atingem elas. Por
estar relacionado com meio ambientes todos que estão nele são beneficiados com os projetos
realizados, desde pequenos projetos de plantar plantas em escolas até projetos de grandes
empresas direcionados a limpeza de represas, lagos e rios.
Alguns projetos realizados pela área de cosméticos envolvem diversas áreas, não
apenas as ambientais e as marcas que estão em destaque são: Avon, O Boticário e a Natura.
A Avon desenvolve uma campanha desde 1993, Avon Contra o Câncer de Mama,
com o objetivo de salvar a vida de mulheres por meio da detecção até a diminuição o tempo
para se chegar ao diagnóstico e ao tratamento. Os recursos para as ações contam com doações
feitas com base na venda de cosméticos da Avon que apoiam as causas (em média, a Avon
doa 7% do valor do produto) e com a arrecadação promovida com a venda de camisetas e
acessórios criados exclusivamente para esta finalidade (todo o lucro reverte para a causa). O
Revendedor de produtos Avon abraça as causas, promove a venda desses produtos com lucro
revertido.
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Já direcionado para a área ambiental a Avon desenvolve um projeto que chegou a ser
premiado que envolve uma redução da emissão de gases de efeito estufa (GHG) por suas
operações logísticas. Ao otimizar as rotas de entrega dentro de cada região, a empresa
conseguem reduzir custos e emissão de gases de efeito estufa. A implementação do projeto
foi concluída em julho de 2009, evitando viagens equivalentes a 4,1 milhões de quilômetros,
e deixando de jogar na atmosfera 12.707 toneladas de gases. Este projeto é apenas uma das
iniciativas da Avon para reduzir a emissão de gases de efeito estufa.
A Avon mostra-se ciente sobre os problemas ambientais atualmente enfrentados pela
humanidade e, a partir disso, demonstra ser, mais uma vez, uma empresa que se importa com
o desenvolvimento sustentável, com a sobrevivência das futuras geração e sua qualidade de
vida.

2.2 ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS REALIZADAS PELAS EMPRESAS.
Diversas empresas estão envolvidas e dedicadas a realização de atividade prol o meio
ambiente. São feitas muitas pesquisas para comprovar suas dedicações, nelas vimos as
principais empresas que se mais demonstram o real interesse pelo planeta.
Em 2010 o grupo Havas realizou uma pesquisa, “Futuro Sustentável”, aponta que o
brasileiro confia mais nas empresas do que no governo quando o assunto é sustentabilidade.
De acordo com esse estudo, que ouviu 30 mil pessoas por meio de sondagem pela internet,
60% dos habitantes daqui têm essa visão – de que as companhias podem lidar melhor com
problemas socioambientais –, enquanto que a média geral ficou em 40%.
Em relação ao trabalho feito em 2009, a pesquisa indica que a preocupação dos
brasileiros e das empresas com o assunto aumentou. Sobre o papel das empresas, na análise
global, 76% dos consultados (contra 70% em 2009) colocam nas companhias – e não nos
governos – a responsabilidade por medidas sustentáveis e sociais. Mas 68% entendem que
as corporações somente falam de sustentabilidade para melhorar a imagem.
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A Natura é a empresa em mais está ligada à sustentabilidade, com 27% das respostas.
Seguida pela Petrobras (22%), Nestlé (15%), Vale (14%) e Banco Real e Bradesco (9% cada)
vêm em seguida.

Nesse ano (2015) a posição mundial a Natura está em na 44ª posição, ranking que é
liderado pelas empresas americanas. Biogen, empresa do ramo de biotecnologia que foi
fundada em 1978, ela desenvolve medicamentos para pessoas com doenças
neurodegenerativas, problemas hematológicos e autoimunes, ela também realiza um
consumo mais eficiente de energia do que a maioria das 171 empresas do seu setor, além de
empreender esforços notáveis para reduzir o gasto com água. Atualmente, consome 66%
menos água do que em 2006.
Esse levantamento foi criado em 2005 e é anunciado, anualmente, durante o Fórum
Econômico Mundial. É um ranking tradicional e conhecido como The Global 100, que
contempla as empresas com as melhores práticas de sustentabilidade corporativa. A
publicação seleciona empresas de todos os setores com base em 12 indicadores principais.
São eles: energia, emissões de carbono, consumo de água, resíduos sólidos,
capacidade de inovação, pagamentos de impostos, a relação entre o salário médio do
trabalhador e o do CEO, planos de previdência corporativos, segurança do trabalho,
percentual de mulheres na gestão e o chamado "bônus por desempenho". Além disso a
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revista EXAME também destaca as melhores práticas em 10 categorias da sustentabilidade.
São elas: Governança de Sustentabilidade; Direitos Humanos; Mudanças Climáticas;
Relação com a Comunidade; Relação com Clientes; Gestão de Fornecedores; Gestão de
Água; Gestão de Biodiversidade; Gestão de Resíduo; e Ética e Transparência.
Ano passado a empresa que foi eleita a empresa mais sustentável pela nova edição
do Guia EXAME Sustentabilidade, foi a Fibria. A maior empresa de celulose do mundo, ela
fez do diálogo com as comunidades vizinhas um dos pilares da sua governança ambiental.
Criada em 2009, a partir da compra da Aracruz Celulose S.A. pela Votorantim Celulose e
Papel S.A. (VCP), no ano seguinte, a nova liderança recorreu a uma plataforma de ação
menos conflitiva e mais conciliatória: o diálogo. Que gerou bons frutos.
Um dos primeiros acordos foi a criação de um assentamento sustentável, onde vivem
1844 famílias, que obtém sua renda a partir da plantio de alimentos locais. Na mesma área,
a Fibria abriu uma escola agrícola. Segundo o dono, a empresa pratica a "ética dos
stakeholders", que busca um olhar diferente, mais integrado entre as várias partes e capaz de
promover o valor compartilhado associado à conservação ambiental e inclusão social.
Essas empresas para serem consideradas para terem tanta importância elas realizam
diversas atividades como a Biogen que está comprometida com a sustentabilidade em toda
a organização, atuar de maneira sustentável é bom para o negócio e um princípio central a
dedicação com á responsabilidade social. Ela também tem um projeto que começou 2008, o
programa BIA, com o objetivo de dar suporte aos pacientes com Esclerose Múltipla,
familiares e cuidadores. Ele garante gratuitamente atendimento em residência para orientar
e ajudar sobre o tratamento e a auto-aplicação do medicamento, além dos materiais de apoio
do Programa BIA que serão entregues na residência.
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Já a Fidria é uma empresa 100% brasileira que trabalha com a celulose, na produção
do papel dessa maneira muitas vezes a associariam a uma empresa que desmatasse e abalasse
o planeta, mas é ao contrario ela além de ser uma empresa de inspiração, quando se trata de
sustentabilidade, realiza diversas ações para o bem da sociedade e meio ambiente. Suas
metas envolvem:







Reduzir em um terço a área necessária para a produção de celulose.
Duplicar a absorção de carbono da atmosfera.
Promover a restauração ambiental em 40 mil de áreas próprias, entre 2012 e 2025.
Reduzir em 91% a quantidade de resíduos sólidos industriais destinados a aterro
Atingir 80% de aprovação nas comunidades vizinhas.
Ajudar a comunidade a tornar autossustentáveis 70% dos projetos de geração de
renda, apoiados pela empresa.
A empresa também desenvolveu vários projetos e alguns deles são:





Programa de Educação Ambiental, desenvolvido há mais de 10 anos.
Conservação e Manejo de Recursos Naturais, onde identificam e administram áreas
da empresa que podem gerar riscos aos recursos naturais, biomas e comunidade.
Apicultura, projeto apoia a produção de Mel nas áreas onde realiza plantio.
Ela também apoia outros diversos projetos sustentáveis como o Apoio de

Desenvolvimento do polo madeireiro e o Sitio Arqueológico Fazenda São Sebastiāo do
Ribeirão Grande .

2.3 ONG`S AMBIENTAIS.
ONGs são Organizações Não Governamentais e existem para solucionar algum
problema específico da comunidade, para reivindicar melhorias para a população e fiscalizar
o poder público. São entidades sem fins lucrativos e são formadas pela sociedade civil. Um
dos objetivos das ONGs é atuar onde o Governo deveria, mas não atua, e acabam tendo papel
social, político, econômico importante. As chamadas ONGs ambientais, trabalham para
proteger o meio ambiente, promovendo ações de conscientização para a população e
garantindo uma boa qualidade de vida.
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Existem diversas organizações ambientais dedicadas a todos tipos de maus-tratos
ambientais, que podem ter outra finalidade que não degrade o planeta, como a Renctas que
está associada ao combate do tráfico de animais silvestres, Doe Seu Lixo que está
direcionado a coleta seletiva de lixo, Vale Verde que tem como objetivo reflorestar áreas
urbanas e rurais, Sea Shepherd que é focada na conservação de seres marinhos, entre outras.
Portanto as ONGs ambientais mais conhecidas e de maior importância são o
Greenpeace e o WWF, organizações mundiais, e brasileiras existem o IPE (instituto de
pesquisas ecológicas), Instituto ECOAR, Instituto Akatu, SOS Mata Atlântica, CEBDS
(conselho empresarial brasileiro para o desenvolvimento sustentável), e muitas outras.
O Greenpeace foi criado em 1971, no Canadá, quando um grupo de ecologistas,
jornalistas e hippies zarparam do porto de Vancouver, rumo ao Ártico, queriam impedir que
os Estados Unidos realizassem testes nucleares em uma pequena ilha chamada Amchitka, na
costa ocidental do Alasca, interceptados antes de chegar a seu destino, eles não impediram
a detonação da bomba. Mas a obstinação e coragem despertou a atenção do planeta e depois
de forte pressão popular, os testes nucleares foram suspensos em Amchitka. O protesto teve
consequências que podiam fazer a diferença por um planeta mais verde e pacífico e que
tornou realidade e arrebatou uma legião de seguidores, e que é hoje a maior organização
ambientalista do mundo.
No Brasil, Greenpeace chegou na mesma época da Rio-92 ou Eco-92, os principais
marcos do começo foram os protestos contra a usina nuclear de Angra. E a primeira grande
vitória no Brasil se deu um ano após a inauguração, com a proibição da importação de lixo
tóxico. Ainda na década de 1990, tiveram início as campanhas contra o uso dos gases CFC
– que atacam a camada de ozônio – e de transgênicos, que levou à aprovação de uma lei para
a rotulagem de alimentos com organismos geneticamente modificados. Para a redução das
emissões de gases do efeito estufa, o Greenpeace trabalha em um cenário de Revolução
Energética, para pressionar o governo a incentivar o setor de energia eólica, solar e biomassa.
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O Greenpeace ajudou o Brasil a levar mais a sério o debate ambiental, enquanto a
realidade do país mostrou à organização que os problemas ambientais e os sociais caminham
juntos. Os desafios da organização vem crescendo com o país.
Em relação ao WWF (Worlwide Fund for Nature – Fundo Mundial para a Natureza)
é uma organização que foi criada em 1961 na Suíça, que no começo, o papel da organização
era principalmente dedicado para proteção de animais e florestas ameaçadas de extinção.
Hoje, a organização chega até está associada ao combate os diversos tipos de poluição que
afetam o solo, a atmosfera, a água doce e os oceanos, indispensáveis para a manutenção da
vida. Isso começou com um pequeno grupo de defensores da natureza que inauguraram a
rede que é apoiada por pessoas de origens diferentes, com o mesmo objetivo: garantir a
preservação do planeta em que vivemos.
A WWF é uma organização que foi formada e registrada como instituição
filantrópica, sua missão é a de conservar a natureza e os processos ecológicos e também de
informar a população e a comunidade internacional sobre a vida selvagem.
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A WWF–Brasil teve origem 1996, e em 1971 foi quando ocorreu o primeiro apoio,
que analisavam um primata ameaçado de extinção do Rio de Janeiro, esse trabalho viria a se
transformar no Programa de Conservação do Mico-Leão-Dourado. Na década de 80 foi
quando a presença do WWF no país aumentou, com o apoio dado ao Projeto Tamar. Além
desses principais projetos de proteção a WWF–Brasil ajudava e financiava, a criação de
outras diversas organizações que hoje são importantes. E também executa projetos em todo
o país por meio de parcerias com empresas, organizações não-governamentais
desenvolvendo atividades de pesquisa e diagnóstico proteção de espécies e de ecossistemas
ameaçados, políticas ambientais.
As ONGs brasileiras são organizações mais novas que o Greenpeace e a WWF, mas
continuam sendo de grande importâncias. O Instituto Akatu por exemplo, é uma organização
que propõe a conscientização e a mobilização da sociedade para o consumo consciente. Foi
criado em 2000 e desde então defende o consumo sustentável como principal instrumento
para a transformação do mundo e tem a convicção de que o caminho para o mundo
sustentável está no cotidianos de cada pessoa.
Para o Instituto qualquer consumidor pode contribuir para a sustentabilidade do
planeta por meio de suas escolhas de consumo, as pessoas podem usar seu poder de escolha
para aumentar os impactos positivos e diminuir os negativos. Ao longo do tempo, a
organização realizou muitas campanhas para sensibilizar os consumidores e perceber como
eles viam a responsabilidade social empresarial.
Para mudar o comportamento do consumidor ele atua dentro de duas frentes: a
educação e a comunicação. O trabalho de comunicação é realizado por meio da internet, no
sentido de divulgar o conceito e as práticas do consumo consciente. O de educação é
desenvolvido por meio de palestras de sensibilização, da capacitação de formadores de
opinião do consumo consciente e da sistematização dos conteúdos, etc.
Em 2002, a organização teve seu primeiro grande resultado, a cartilha “Sou + Nós”.
Relacionado ao consumo de água, energia e descarte de lixo sobre a sociedade e o meio
ambiente. Nela existem 14 ações para a melhorar como:
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Fechar a torneira ao escovar os dentes.
Economizar papéis.
Já a CEBDS é uma organização que promove o desenvolvimento sustentável, nas

empresas que atuam no Brasil, por meio da articulação junto aos governos e a sociedade
civil além de divulgar os conceitos e práticas mais atuais do tema.
O CEBDS foi fundado em 1997 por um grupo de grandes empresários brasileiros
atento às mudanças e oportunidades que a sustentabilidade trazia, principalmente a partir da
Rio 92. A primeira instituição no Brasil a falar em sustentabilidade dentro do conceito do
Tripple Botton Line, que baseia a atuação das empresas a partir de três pilares: o econômico,
o social e o ambiental.
E a ONG é focada em quatro formas de atuação, sendo propostas de valor:
1. Transformação prática: Oferecer ferramentas e metodologias que transformem a
gestão e a operação das empresas.

2. Advocacy e Networking: Influenciar políticas públicas e atuar em rede para garantir
um ambiente propício à sustentabilidade empresarial.

3. Cutting Edge de Conceitos: Estar na vanguarda de conceitos e práticas que
alavanquem a sustentabilidade empresarial e garantam vantagem competitiva às
associadas.

4. Educador e Formador de Expertise: Oferecer capacitação em sustentabilidade
empresarial e informação e conhecimento para a sociedade.
Existem muitas outras organizações, cada uma com sua especialidade e independente
todas buscam contribuir para o melhorar do planeta. Sempre querem formas diferentes e
novas, das usadas por diversas pessoas e empresas, para mudar as atitudes que a população
possui. As instituições sem fins lucrativos procuram essas mudanças para aperfeiçoar as
atitudes que já começaram as ser tomadas com a Rio-92.
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CAPÍTULO

3:

NATURA,

PRINCIPAL

EMPRESA

BRASILEIRA DE COSMÉTICOS
3.1 A HISTORIA DA EMPRESA.
A empresa foi criada em 1969, por Antônio Luiz Seabra, como um laboratório e uma
pequena loja de cosméticos, em São Paulo. Foi lá que Seabra e sete funcionários começaram
a vender seus produtos e também prestavam consultoria de beleza para os consumidores. A
marca foi lançada focando a qualidade dos produtos e na força do conceito de ajudar as
pessoas a se conhecerem melhor e a serem mais felizes, pois tratar da pele tem ligação com
de autoestima da pessoa.
A Natura era movimentada pela paixão com os produtos de cosméticos sendo um
veiculo de autoconhecimento, percepção e de transformação de vidas.
No começo para realizar o sonho de criar a empresa faltava dinheiro, e isso
dificultava a produção em maior escala e o atendimento personalizado, que era um senário
diferente das clientes, que estavam felizes com a nova experiência e que indicavam os
produtos e os conceitos da NATURA a mais pessoas. A divulgação dos conceitos, valores,
visão de mundo e da linha de produtos era o que animava o fundador, pois a empresa estava
na contramão do mercado: a cosmética terapêutica era desconhecida e os princípios ativos
de origem natural não estavam em moda, eram praticamente desconhecidos e as embalagens
também eram modestas, quase artesanais, inviabilizavam negócios com os canais
tradicionais de acesso aos consumidores.
Mesmo com as dificuldades o desfecho que os produtos e tratamentos atingiram, foi
deixar a empresa a visualizar a possibilidade de uma grande expansão nos negócios. Para
isso, as alternativas eram a abertura de uma rede de franquia, multiplicando o exemplo bemsucedido da primeira loja, ou a adoção do regime de Vendas Diretas, que permitiria ampliar
o atendimento personalizado oferecido na loja, através das consultas. Entre as clientes
empolgadas pelos resultados obtidos com os produtos, a empresa tinha clientes que estavam
interessadas em se tornarem consultoras, após o treinamento necessário.
Em 1974, a NATURA optou pela venda direta, nascia assim à consultoria NATURA
e a figura importante das consultoras, que hoje somam atualmente mais de um milhão no
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Brasil e mais de 192 mil em mercados internacionais. O sucesso foi tanto que a empresa
decidiu fechar a loja da Rua Oscar Freire, São Paulo. Dois anos depois a empresa veicula
seu primeiro anúncio nacional na revista Claudia, onde falava da importância da
cosmetologia terapêutica e no papel das consultorias de beleza no lugar da compra
convencional.
A NATURA terminou os anos 70 como uma empresa viável apoiada em suas crenças
e visões de mundo que inspiravam a criação de produtos e conceitos inovadores e de padrão
mundial. Seguiu-se uma década de forte expansão e aprendizado, superando o desafio de
apoiar e reforçar relações cada vez mais distantes geograficamente, à medida que expandia
atuação por todo o Brasil. No início da década de 80 surgiu a necessidade de ampliação da
oferta de produtos, além da cosmética terapêutica, a empresa passou a vender linhas de
maquiagem e perfumaria e em 1981, a NATURA foi a primeira empresa a criar um serviço
telefônico gratuito de atendimento aos consumidores.
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A expansão internacional começou pela América do Sul, com o ingresso no mercado
chileno por meio de distribuidor terceirizado, na década de 80, e expandiu sua atuação para
Argentina, Peru e Bolívia. Em 1983, chegou ao mercado americano, para uma curta
experiência em Miami com a marca NUMINA. Mundialmente, a marca inovou ao lançar, os
refis dos produtos que gastam 54% menos de massa.
Em 1989, impulsionada pela fusão das quatro pequenas empresas que formavam o
sistema NATURA, até então, uma renovada empresa capaz de atrair e mobilizar mais
consumidores e colaboradores para realizar um sonho: contribuir para o aperfeiçoamento da
sociedade e da qualidade das relações humanas.
Em 2002, ingressou com seus produtos nos Free Shops de aeroportos brasileiros e
em 2005 estreou na Europa com uma loja (chamada Casa Natura), localizada em Paris, a
capital mundial dos cosméticos, dando origem à expansão da marca em outras partes do
mundo, utilizando o slogan “L’autre nature de la beauté” (“A outra natureza da beleza”).
Em relação aos seus investidores, desde que a empresa abriu o capital em 2004, com
ações cotadas a R$ 8,00, a companhia valorizou 423%, atingindo R$ 41,80 em 02/12/2013,
com um pico em 04/01/2013 quando as ações chegaram a R$ 59,89.
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3.2 PRINCIPAIS PRODUTOS E PROJETOS
A Natura possui uma enorme variedade de produtos, que inclui soluções para
diversas necessidades dos consumidores, homens e mulheres de todas as idades, tais como
produtos de tratamento da pele do rosto e do corpo, cuidado e tratamento dos cabelos,
maquilagem, perfumaria, produtos para o banho, proteção solar, higiene oral e linhas
infantis. As principais linhas de produtos conceituais são:
NATURA CHRONOS – Oferece tratamento
da pele do rosto, desenvolvidas para mulheres com
mais de 30 anos. Esta linha inclui uma variedade de
produtos de limpeza, tonificação e hidratação da pele,
além de produtos anti-sinais, divididos em categorias
para mulheres de 30 a 45, 45 a 60 e 60 anos ou mais.

NATURA EKOS – Linha que engloba produtos de perfumaria, higiene pessoal e
ambientação, e utilizam recursos da rica biodiversidade brasileira para cultivar ou extrair os
ingredientes.

Os produtos da linha EKOS utilizam vidros e embalagens que contêm material
reciclado e refi, oferecendo economia e aproveitamento de embalagens. NATURA EKOS
cobre a maior parte dos segmentos de mercado, incluindo sabonetes, xampus,
condicionadores, hidratantes e perfumes.
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NATURA NATURÉ – Uma linha feita para crianças entre 3 e 7 anos. Seus produtos,
suaves e seguros, com fragrâncias, nomes e texturas inusitados, incentivam, por meio de
brincadeiras e da história sobre a água, o cuidado com a natureza de forma lúdica, poética e
divertida.

NATURA

SÉVE

–

Primeira

marca

brasileira de óleos corporais para banho. Todos os
produtos da linha têm em sua fórmula óleos 100%
vegetais e proporcionam perfumação à pele com
fragrâncias

únicas

e

confortantes,

além

da

hidratação por até 24 horas com toque aveludado.

NATURA ERVA DOCE – Fórmulas mais
suaves para vivenciar uma agradável sensação de bemestar e conforto no dia a dia. A linha é composta por
sabonetes, desodorantes e gel antisséptico.

NATURA MAMÃE E BEBÊ – Linha de produtos para higiene pessoal que foi
especialmente desenvolvida para o vínculo entre mãe e
filho. A linha é composta por produtos para o bebê e para
a mulher grávida.
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NATURA HOMEM – Uma completa
linha especificamente desenvolvida pra o
público masculino, que engloba fragrâncias,
produtos para a rotina de cuidados da barba, o
rosto e o corpo.

NATURA KAIAK – Uma linha masculina de
fragrâncias refrescantes e descontraídas para quem gosta de
se movimentar ao ar livre.

NATURA UNA – Uma linha completa de
maquiagem que desperta o prazer, os sentidos, com
tecnologia e ingredientes naturais. Tudo para deixar a
maquiagem surpreendente e o rosto ainda mais
radiante e luminoso. A linha é tão completa que
oferece também produtos para pré-maquiagem, que
uniformizam a pele e garantem a fixação, além de
pincéis exclusivos para as aplicações.

NATURA AQUARELA – Uma
linha de maquiagem da mulher que tem a cor
e a cara do Brasil, com sua diversidade de
raças e estilos. São produtos que protegem
os lábios e realçam o olhar, em fórmulas
leves, com embalagens feitas com casca de
madeira ecológica.
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A ordem em que essas linhas foram implementadas na empresa ocorreu primeiro em
1983 com a linha de produtos Natura Séve, seguidos pelos produtos da Natura Erva Doce
lançados em 1984, em 1986 ocorreu o lançamento dos produtos da linha Chronos, em 1993
a linha Natura Mamãe e Bebê começou a ser produzido e em 1997 os produtos direcionados
aos homens são lançados. Com o começo dos anos 2000 são lançadas as linhas mais
produzidas como a Natura EKOS, em 2008 a Natura Naturé, em 2009 foi o ano de
lançamento da Natura Aquarela e em 2011 a Natura Una começou a ser produzida.
Com os anos a empresa não desenvolveu apenas produtos, ela também pensou no
planeta e desenvolveu diversos projetos relacionados com a melhoria da população e do
meio ambiente.
A empresa possui um órgão que é dedicado a desenvolver e apoiar projetos com foco
na educação pública, o Instituto Natura. Alguns projetos que estão sendo desenvolvidos pelo
instituto foram:






Trilhas de leituras – O projeto desenvolve e distribuí materiais que auxiliam na
educação de crianças por todo o Brasil. São atendidas escolas de capitais e grandes
cidades. Já foram beneficiados 3 milhões de alunos da rede pública.
Comunidade da aprendizagem – O Instituto buscou junto com a Universidade de
Barcelona e a Universidade Federal de São Carlos, informações sobre o que é era a
comunidade da aprendizagem, pois ambas as faculdades tem pesquisas nessa área.
Neste tipo de projeto, toda a comunidade está envolvida com a comunidade.
Conviva educação – Foi desenvolvido um ambiente virtual disponibilizado a gestores
de educação por todo o país para auxiliar no gerenciamento de todos os temas
voltados a educação.
Direcionado ao meio ambiente a Natura já desenvolveu diversos projetos e um dele

é o projeto desenvolvido sobre o carbono neutro. Com o desafio de combater e prevenir as
mudanças climáticas, a empresa criou em 2007 o Programa Natura Carbono Neutro para
promover uma redução contínua e significativa de emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE)
englobando todas as etapas do processo produtivo, da extração de matéria-prima à destinação
das embalagens pós-consumo.
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O programa é dividido em três pilares:

Segundo a Natura: "O desafio de reduzir as emissões motivou diversas inovações,
gerou inúmeros aprendizados na Natura e exemplifica como um desafio socioambiental incorporado ao processo de planejamento estratégico e de tomada de decisão - pode gerar
inovação e resultados positivos para a empresa, além de minimizar o impacto na sociedade.
Continuaremos a perseguir reduções significativas das nossas emissões relativas de carbono
em toda a nossa cadeia de valor (escopo 1, 2 e 3). Nossa ambição para 2020 é reduzir em
33% a emissão relativa de carbono (ano base 2012)."
Os resultados obtidos de 2007 a 2013 a Natura reduziu de 4,18 kg para 2,79 kg a
emissão de GEE para cada quilo de produto faturado. Isso significa que reduziu em 33,2% a
emissões relativas GEE. Assim a empresa alcançou o compromisso que fizeram em 2007 de
buscar alternativas para reduzir o impacto em mudanças climáticas em 33%.

3.3 CONCORRÊNCIAS
A Natura, mesmo sendo uma empresa que predomina no mercado de cosméticos
sustentáveis, possui concorrentes tanto no Brasil como fora do país. Uma das principais
concorrentes brasileiras da Natura é O Boticário.
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Uma empresa que no começo em 1977 e era chamada de “Botica” e depois quando
o negócio foi ampliado e entrando principalmente na área cosmética o nome mudou para O
Boticário, com uma linha natural própria, de xampu e creme hidratante que servia a todos os
tipos de pele.
A marca cresceu com a propaganda boca a boca e com o seu produto principal que
era a Aqua Fresca, lançada em 1978, foi um marco da perfumaria brasileira, que ainda hoje
é vendida em todas as lojas da rede. Em setembro de 1979, inaugurou a primeira loja que foi
no aeroporto Afonso Pena, na região de Curitiba, assim a marca foi levada Brasil afora pelas
mãos de viajantes e turistas, que passaram a ter contato com produtos de qualidade.
O Boticário inaugurou sua primeira loja franqueada em Brasília no ano de 1980 e
conseguiu formatar a rede e dar um enorme salto que, em 1982, exigiria a inauguração de
uma fábrica de grande porte em São José dos Pinhais, Curitiba, onde 27 funcionários
trabalhavam para produzir cerca de 400 mil unidades de produtos por ano. Hoje, a fábrica
emprega 1.500 funcionários e tem área construída de 39.000 m².
Desse jeito foi que a empresa começou a crescer e ganhar espaço no mercado
brasileiro e chegando nos mercados internacionais. Hoje O Boticário participa do Programa
Bioconsciência em mais de 90% da rede de lojas, um programa que estimula o consumidor
a devolver as embalagens após o uso, as lojas contam com urnas para depósito dos frascos
vazios. Dentre esses e outros projetos são as atitudes o que torna a empresa uma concorrente
da Natura.
A parte da empresa que mais concorre com as outras organizações é a parte de
perfumaria que até levou a empresa a assumir a liderança no mercado de perfumaria no
Brasil, superando a Natura, segundo a pesquisa da Euromonitor. O Boticário obteve
participação de 28,8% ante 27,7% da Natura, segundo pesquisa da consultoria Euromonitor.
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Assim vemos que o forte da Natura é a parte de cremes, protetores solar hidratantes
e tratamentos cosméticos e a do Boticário é a linha de perfumaria e maquiagem.
Outro concorrente bastante forte da Natura é a Unilever, uma empresa que compete
tanto no mercado nacional como no internacional. A história da Unilever começa no século
XIX, na Inglaterra, o sucesso veio rápido e logo a Empresa expandiu sua atuação para outros
países. Em 1929, a Unilever chegava ao Brasil, com a fundação da Irmãos Lever na cidade
de São Paulo.
No começo, vendiam sabões a peso, cortados diante do freguês, mas depois passaram
a vende-lo num tamanho padrão, acondicionado em uma bela embalagem. A partir dai
passaram a produzir e vender outro diversos produtos, como: sabonete-desodorantes, óleos,
perfumes, entre outros produtos ligados a linha de higiene pessoal.
Um projeto desenvolvido pela Unilever é o Projeto Sunlight que é uma iniciativa de
longo prazo da empresa para motivar milhões de pessoas a viverem de modo mais
sustentável, inspirando-as a construírem um futuro melhor. O projeto busca criar uma
comunidade crescente de pessoas que acreditam ser possível construir um mundo onde todos
vivam bem e de maneira sustentável, sem comprometer as necessidades das gerações futuras.
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O Projeto Sunlight já ajudou a criar um futuro melhor para dois milhões de crianças
nos Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Índia e Indonésia e inspirou
mais de 137 milhões de pessoas em todo o mundo a viverem de modo mais
sustentável. Esse é o objetivo do projeto, que está comprometida a ajudar mais de 1 bilhão
de pessoas a melhorarem sua saúde e suas condições de higiene.
A Unilever também investiu em novos negócios e mudou o foco em alguns
setores, assumindo, mais uma vez, compromisso com a sustentabilidade e benefícios
para os consumidores. Em 2011, ao mesmo tempo em que vendeu sua área de atomatados,
que são: TRESemmé, Nexxu, Motion e St. Ives. Assim, a Companhia reajustou seu portfólio
e se tornou líder mundial em condicionadores de cabelo, segunda maior em shampoo e a
terceira em “styling”
Dessa maneira a Unilever cresce nas comparações e ultrapassa a Natura em todos os
setores, mas a ela possui mais facilidade de evoluir por ser uma empresa internacional que
veio para o Brasil e continuo crescendo aqui dentro. A Natura não, ela faz o processo
contrario, começou crescendo dentro daqui e passou a evoluir e transmitir seus valores para
outros países, mas sempre buscando não abrir espaço no Brasil.
Mas tanto a Unilever quanto O Boticário são concorrentes que acabam
desenvolvendo a Natura para se
manter atualizada e sempre em
busca do primeiro lugares nas
pesquisas. Mesmo com as outras
empresas desse mercado a Natura
vem mantendo o primeiro lugar e
consequentemente agradando os
clientes.
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CONCLUSÃO
Desde quando os cosméticos começaram a ser produzidos até os dias de hoje estão
se inovando, modificando os produtos e o jeito que são produzidos. Assim a sustentabilidade
chegou e as empresas passaram a utiliza-la, chamando a atenção dos consumidores por ser
uma maneira nova de produção que diminuía os abalos ao planeta e ajudava a combater os
já existentes.
Dentre as empresas brasileiras de cosméticos sustentáveis, a mais eficiente e
conhecida é a Natura. Uma organização que mesmo no começo, quando era pequena, tinha
valores de inovação e de ser modesta. Sempre com grandes projetos e produtos a Natura
consegue se tornar uma organização que conquistou o público.
Hoje em dia, a organização possui diversos concorrentes mas os que mais competem
frente a frente com a Natura são a empresa O Boticário, e a Unilever. Mesmo como a
empresa se mantem na frente, por sempre estar na busca de inovações e evoluções.

35

REFERÊNCIAS
http://www.universojatoba.com.br/sustentabilidade/consumo-consciente/empresas-adotampraticas-sustentaveis
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/as-100-empresas-globais-mais-sustentaveis-de2015
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/as-empresas-premiadas-pelo-guia-examesustentabilidade-2014
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/fibria-e-a-empresa-sustentavel-do-ano
http://portaldebranding.com/v1/?p=6474
http://www3.ethos.org.br/cedoc/instituto-akatu-ha-dez-anos-trabalhando-o-consumosustentavel/#.VTagMWZGwy4
http://blog.climex.com.br/index.php/projetos-sustentaveis-ideias-para-ajudar-voce-e-omeio-ambiente
http://www.usp.br/mudarfuturo/cms/?cat=5
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/desenvolvimento/empresas-modelomelhores-alcoa-sustentavel-guiaexame-632936.shtml
http://meumundosustentavel.com/noticias/20-empresas-sustentaveis/
http://www.investesaocaetano.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8
2&Itemid=92
http://inst.sitesustentavel.com.br/projetos-de-sustentabilidade-da-natura/
http://www.responsabilidadesocial.com/noticias/beleza-sustentavel/
http://www.crq4.org.br/historiadoscosmeticosquimicaviva

36

http://www.portaleducacao.com.br/farmacia/artigos/6352/historia-da-cosmetologia#
http://www.ebah.com.br/content/ABAAABqd8AL/01-cosmetologia-historia-definiclegislac-mercado
http://sustentabilidades.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5:surgi
mento-da-sustentabilidade&Itemid=37
http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/meioambiente/0037.html
http://www.brasilsustentavel.org.br/sustentabilidade
http://www.atitudessustentaveis.com.br/sustentabilidade/voce-sabe-sustentabilidadeempresarial/
http://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/sustentabilidade_empresarial.htm
http://www.akatu.org.br/Temas/Sustentabilidade/Posts/Pacto-Global-da-ONU-lanca-guiade-sustentabilidade-empresarial
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/desenvolvimento-sustentavel-2-comosurgiu-esse-conceito.htm

http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/a-rio20/conferencia-dasnacoes-unidas-para-o-meio-ambiente-humano-estocolmo-rio-92-agenda-ambiental-paiseselaboracao-documentos-comissao-mundial-sobre-meio-ambiente-e-desenvolvimento.aspx
http://www.ecclesia.com.br/biblioteca/fe_e_meio_ambiente/principais_conferencias_intern
acionais_sobre_o_meio_ambiente_e_documentos_resultantes.html#IIB22
http://www.natura.com.br/www/a-natura/sustentabilidade/programa-carbono-neutro/
http://www.infoescola.com/geografia/agenda-21/
http://www.unilever.com.br/aboutus/centro_de_historia_unilever/unilever85anosnobrasil/

37

http://historiaunilever.com.br/unilever/files/paginas/1.pdf
http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/unilever-lanca-campanha-com-novos-jovenslideres-no-mundo
http://www.unilever.com.br/aboutus/projeto-sunlight/
http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/05/natura-natureza-viva.html
http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/07/o-boticrio-natural-do-brasil.html
http://atitudeco.com.br/2011/08/17/projetos-de-sustentabilidade-x-empresa-sustentavel/
http://g1.globo.com/natureza/rio20/noticia/2012/06/investir-em-sustentabilidade-da-lucrodiz-executivo-da-natura.html
http://belezaeresponsabilidade.blogspot.com.br/2013/10/avon-do-brasil-recebereconhecimento.html
http://www.mulhersemphotoshop.com.br/2015/02/marketing-fail.html

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

ESTÁDIO SUSTENTÁVEL

Aluna: Giovanna Aguiar Santos
Prof. Arnoldo José de Hoyos Guevara

1º Semestre 2015

SUMÁRIO
CAPÍTULO 1: OS ESTÁDIOS SUSTENTÁVEIS ........................................................... 3
1.1 O QUE É UM ESTÁDIO SUSTENTÁVEL? ......................................................... 3
1.2 QUAL A IMPORTÂNCIA DOS ESTÁDIOS SUSTENTÁVEIS?....................... 6
1.3 CERTIFICADO DE SUSTENTABILIDADE (LEED) E SUA IMPORTÂNCIA .. 10
CAPÍTULO 2: O MUNDO E SEUS ESTÁDIOS SUSTENTÁVEIS ............................ 13
2.1 ESTÁDIOS SUSTENTÁVEIS NO BRASIL ........................................................ 13
2.2 ESTÁDIOS SUSTENTÁVEIS AO REDOR DO MUNDO ................................. 17
CAPÍTULO 3: OS PRÓS E CONTRAS ......................................................................... 23
3.1 BENEFÍCIOS DESSE PROJETO ........................................................................ 23
3.2 IMPACTOS AMBIENTAIS DE ESTÁDIOS NÃO SUSTENTÁVEIS ............. 25
3.3 COMO O CIDADÃO AJUDA NA SOCIEDADE SENDO SUSTENTÁVEL? 28
CONCLUSÃO.................................................................................................................... 31
REFERÊNCIAS ................................................................................................................ 32

3

CAPÍTULO 1: OS ESTÁDIOS SUSTENTÁVEIS
1.1 O QUE É UM ESTÁDIO SUSTENTÁVEL?
O futebol hoje em dia, é um dos esportes mais populares do mundo. E se tornou tão
popular, pelo seu modo simples de jogar. A origem do futebol vem da Idade Média, onde na
época já se jogava um esporte muito parecido com o atual, tendo como diferença a permissão
de pontapés, rasteiras, e brigas de mão em geral, além de cada equipe ser composta 27
jogadores. Ao decorrer das décadas, em meados de 1800, as características e regras do jogo
foram sendo especificadas, como por exemplo, o surgimento do goleiro, mais tarde a regra
dos 90 minutos de jogo, foi estabelecido o pênalti, e por ultimo surgiu a regra do
impedimento.
Charles Miller é considerado o pai do futebol no Brasil, pois após
morar muitos anos da Inglaterra, trouxe o esporte para o Brasil em 1894.
A princípio, o futebol era um esporte de elite, sendo vetada a participação
de negros e escravos da época.
Os primeiros estádios do mundo foram criados na Grécia, eram longos, com formato
de ferradura, construídos juntos de um muro. Mais tarde, o numero de esportes eram cada
vez mais consideráveis em todo o mundo, então, deu-se o ponta pé inicial na construção de
vários estádios.
O primeiro estádio construído no Brasil é o Estádio Manoel Schwartz, mais
conhecido atualmente como Estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro O início das obras
foi em 1902, e foi necessário cerca de dois meses para que a área pudesse ser nivelada e
transformada em um campo de futebol. Hoje, é um estádio de uso para treinamento e
pequenas comemorações do Fluminense.
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Como dizem, o Brasil é o país do futebol. Portanto, os estádios começaram a ser
construídos com o objetivo de promover cada vez mais esse esporte. Com os passar dos anos,
os esportes em geral fora crescendo, aparecendo, se aprimorando, e seus respectivos palcos
não poderiam ficar de fora dessa evolução. Iniciou-se a construção de arenas, com
visibilidade não apenas para o futebol, como para esportes olímpicos, espaço para shows e
eventos em geral, e várias outras utilidades.
Sustentabilidade engloba um conceito de ações e atividades humanas que visam
suprir suas necessidades sociais, degradando minimamente o meio ambiente. O conceito de
sustentabilidade é complexo, pois é caracterizados por questões interdependentes, como
questões sociais, questões ecológicas, energéticas e econômicas. Podemos dizer que a
sustentabilidade é uma relação de melhoria das ações do homem para com a natureza.

Um estádio sustentável, ou uma
arena sustentável, é um projeto já realizado
em partes do mundo. Busca a redução de
gastos de energia, redução do consumo de
água, coleta seletiva de lixos, equipamentos
movidos a energia limpa, entre outras ações
que tenham como objetivo diminuir a
degradações ao meio ambiente.
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A Copa do Mundo da Alemanha, em 2006, foi a primeira a ter um conceito ambiental
definido. O projeto cresceu, e foi denominado “Green Goal”, conceito que prevê medidas
como a compensação de Gases do Efeito Estufa. Em Berlim, foi construído o estádio com a
maior estação de capitação de águas pluviais, entre muitos outros recursos, que visam os
efeitos danosos ao ambiente. E desde então, a sustentabilidade no desenvolvimento das
arenas, é uma exigência da Fifa.
Além da Alemanha, outros países, como Austrália, China e África do Sul, também
aderiram o projeto de construção dos estádios ecológicos. Mas algumas dúvidas começaram
a surgir em relação a eficiência das construções de alguns estádios, já que não tiveram a
preocupação com o conceito do projeto desde o princípio. Por exemplo, o levantamento do
Estádio Ninho do Pássaro, localizado na China e construído para as Olimpíadas de 2008,
não teve 100% de ações sustentáveis na sua realização, já que a demanda de energia
necessária para isso cresceu. Sem contar a poluição gerada no transporte dos produtos e
equipamentos, elevando o consumo de carvão. Portanto, é difícil afirmar que a construção
de estádios são completamente ecológicas, já que os gastos de energia são inevitavelmente
muito altos.
Alguns estádios do Brasil recorreram à implantação de energia solar, e assim surgiu
o projeto “Estádios Solares”, em 2007. O primeiro estádio no Brasil a receber este projeto,
foi o estádio Pituaçu, localizado na Bahia. O excedente
de energia gerado pelo sistema solar (270MW/h) passou
a ser utilizado no prédio da Secretaria Estadual de
Trabalho Emprego e Renda (SETRE), situado no Centro
Administrativo da Bahia. Isso é possível porque os
sistemas fotovoltaicos estarão conectados à rede elétrica
de distribuição.
Já em 2014, um evento de porte como A Copa do Mundo, obviamente exigira grande
desenvolvimento dos setores siderúrgicos e da construção civil brasileira para que fosse
possível cumprir todas as exigências demandadas pela Fifa na construção das “ecoarenas”
da Copa. Os destaque da Copa do Mundo em relação a sustentabilidade foram os estádios
Arena Castelão, em Fortaleza, Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a Arena Fonte Nova,
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na Bahia, a Arena da Amazônia, em Manaus, e o estádio Mineirão, em Minas Gerais. Esses
estádios foram destaques por terem recebido o certificado internacional LEED.

1.2 QUAL A IMPORTÂNCIA DOS ESTÁDIOS SUSTENTÁVEIS?
A construção sustentável tem como característica o uso de técnicas e recursos
naturais de forma inteligente, que satisfaça as necessidades sociais, sem que prejudique o
meio ambiente.
A preocupação com estas construções envolve diretamente o setor elétrico, tendo a
responsabilidade de utilizar os recursos que diminuam o impacto sobre o planeta:






Impactos ambientais na extração de combustível;
Impactos econômicos, sociais, e ambientais na implantação de usinas que
geram energia;
Impactos da fabricação e distribuição de todos os equipamentos da área
elétrica;
Impactos das instalações dos equipamentos utilizados para nos fornecer
energia;
Impactos gerados com a queima de combustíveis fósseis em instalações
fixas.
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Há 9 tópicos importantes que resumem os passos de uma construção sustentável:










Planejamento sustentável da obra
Aproveitamento passivo dos recursos naturais
Eficiência energética
Economia de água
Gestão dos resíduos na edificação
Qualidade do ambiente interior
Conforto termo-acústico
Uso racional de materiais
Uso de produtos e tecnologias ambientalmente amigáveis
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Os materiais e recursos utilizados nas construções devem ter certificados, considerar
as emissões nocivas do ciclo de vida de cada material utilizado, deve haver espaços
específicos para reciclagem, uso de materiais de baixo consumo energético, reutilizados e
recicláveis, entre outros.
Para diminuir o gasto de água, há vários métodos como, capitação de águas pluviais
para diversos afazeres, filtragem e reuso de águas servidas, lagos e barragens para
armazenamento de água da chuva, além de medição individual do uso de água e cálculos de
redução de consumo, de energia, e os impactos que podem vir a causar.
As tecnologias usadas devem ser especificadas, mantendo a prioridade de colaborar
com o ecossistema. Devem ter características como, uso de sistema de ventilação e
iluminação natural, recursos para a diminuição da carga térmica, do consumo de energia
elétrica para o próprio conforto, uso de energias renováveis, utilização de lâmpadas e
luminárias eficientes.
O instituto norte-americano Cradle to Cradle Products Innovation selecionaram dez
materiais importantes para a sustentabilidade, considerando critérios como segurança,
reutilização, salubridade, preço acessível e impactos sociais. Eles são:


Ecovative: material isolante a base de fungos, que elimina o uso de
espumas plásticas;
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Bellwheter materials: isolante feito com lã de ovelha, que utiliza pouca
energia na produção e é seguro;
 Tintas Ecodomus Matte: tinta derivada de minerais naturais,
hipoalergênicas, não contém toxinas, absorve CO2, e impede a proliferação
de bactérias do mofo;
 Painéis StormWall: substitui o drywall, e absorve três vezes a quantidade
de CO2 emitida em sua cadeira de produção;
 Cobertura GR Green: resto de pedra calcária e plástico reciclado são
componentes deste produto que possui longa duração e pode ser reciclado.
 Blobrick: feito de bactérias que produzem uma espécie de cimento natural
semelhante a alvenaria tradicional;
 Ecococon: painéis de palha para a construção pré-fabricadas, de custo
acessível e bom isolamento;
 HaploBuilt: materiais biodegradáveis também utilizados em construções
pré-montadas. Não necessita de água e pode ser desmontadas e reutilizadas
em outras construções;
 Painéis ECOR: feitos de fibra de celulose, em um ciclo que reutiliza 99,5%
da água necessária para a produção;
 Dutch Design Initiative: painel reforçado de cimento, madeira e lã,
resistente ao fogo, a água, a insetos, não apodrece, e é um isolante térmico e
acústico.
Segundo informações, cerca de 50% dos recursos extraídos do meio natural são
destinados à construção civil. O Brasil requer uma atenção maior, pois é responsável por
consumir 50% de madeira não certificada, 34% de água e ainda 40% de outros recursos
naturais e energia para as construções civis, que no caso, engloba a construção dos estádios
e arenas. Assim, o Brasil possui tecnologia adequada e necessária para a construção dos
estádios, sem precisar recorrer à tecnologia de outros países.
Hoje em dia, o aço é uma boa opção para realizar uma construção sustentável. É um
material de preço elevado, porém é um material de alta flexibilidade, adaptabilidade e
eficiência, além de ser 100% reciclável. O aço também pode racionalizar certos materiais,
permite a redução de geração de entulho e do impacto na vizinhança, compatibilidade com
outros materiais, maior facilidade de transporte e desmontagem, e promove segurança no
canteiro de obras. Portanto, a ideia não é utilizar o aço somente na construção dos estádios,
como também nas construções civis em geral.
Contudo, podemos afirmar que adaptar um esporte tão popular ao modelo de
sustentabilidade, é um grande salto e um ponto muito positivo aos países que aderem esse
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projeto. A ecologia do mundo de modo geral é a maior beneficiada com este modelo. E nós,
seres humanos habitantes da Terra atualmente, também não temos nada a perder. Aliás, todo
este conceito tem o objetivo de não denegrir o nosso ambiente, deixando o planeta mais puro
para nós, e para gerações futuras.

1.3

CERTIFICADO

DE

SUSTENTABILIDADE

(LEED)

E

SUA

IMPORTÂNCIA

O certificado LEED é um selo verde, considerado o mais importante do mundo. Tem
relação com construções que seguem as recomendações e os padrões internacionais de
sustentabilidade, promovendo menor degradação ao meio ambiente. Ou seja, é um selo que
indica que tal empreendimento foi desenvolvido e construído com medidas socioambientais,
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conseguindo unificar ações confortáveis a sociedade em geral e principalmente reduzindo os
impactos ao planeta.
Este certificado é emitido pela Green Build Council (GBC). No mundo, este selo
verde começou a ser emitido em 2000. E no Brasil, em 2007.
O Brasil ganhou o primeiro selo LEED da América Latina. Hoje, é o quarto país no
ranking da construção verde, e conta com cerca de 65 prédios certificados e 525 em processo
de certificação.
Existem 8 modelos diferentes de selo LEED. São eles:


LEED NC: Voltado para novas construções e grandes projetos de renovação
de edificações já existentes.
 LEED ND: É para projetos com o objetivo de desenvolver bairros inteiros.
 LEED CS: É para projetos de entorno das edificações e para a parte central.
 LEED Retail NC e CI: Foi criado para lojas de varejo.
 LEED Healthcare: Trata-se da opção de edificações desenvolvidas para
abrigar unidades de saúde.
 LEED EB_OM: Criado para iniciativas de manutenção de edifícios que já
existem.
 LEED Schools: Desenvolvido para escolas e centros de ensino.
 LEED CI: Projetos de interior ou edifícios comerciais recebem essa
certificação.
Os critérios utilizados para a avaliação são:








Redução, reutilização e reciclagem de materiais e recursos;
Espaço sustentável;
Uso racional da água;
Qualidade dos ambientes internos da edificação;
Eficiência energética;
Inovação e tecnologia;
Atendimento a necessidades locais, definidas pelos próprios profissionais da
GBC, que variam de empreendimento para empreendimento.
Pontuação:





Selo LEED: Mais de 40 pontos
Selo LEED Silver (Prata): Mais de 50 pontos
Selo LEED Gold (Ouro): Mais de 60 pontos
Selo LEED Platinum: Mais de 80 pontos
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Geralmente, as empresas que aderem aos conceitos propostos pelo certificado LEED,
passam a consumir 30% a menos de energia e 50% a menos de água de forma natural.
As empresas que tem atividades voltadas diretamente a internet, também podem
emitir este selo. Pode não parecer, mas a internet também tem um percentual de degradação
ao meio ambiente, pois há um enorme consumo de energia gerado pelos servidores que
mantém os sites no ar. Então, para essas empresas garantirem o selo LEED é necessário
empenho para neutralizarem a emissão de CO2, por meio de contagem de acessos a página,
para que sejam reduzidos os risco ao planeta.
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CAPÍTULO

2:

O

MUNDO

E

SEUS

ESTÁDIOS

SUSTENTÁVEIS
2.1 ESTÁDIOS SUSTENTÁVEIS NO BRASIL
Como já mencionado anteriormente, a Alemanha foi o primeiro país a proporcionar
estádios sustentáveis para a Copa do Mundo que seria ali realizada. Com essa iniciativa, o
projeto em si cresceu, e pouco tempo depois se tornou uma exigência da Fifa para todos os
países sedes de Copa do Mundo.
Desde que o Brasil foi selecionado para sediar a Copa do Mundo de 2014, começou
a corrida contra o tempo para atender todas as exigências da Fifa, como por exemplo, os
estádios e arenas com condições e características multiuso e sustentáveis. Porém, antes
mesmo desse evento, já havia surgido no Brasil o projeto “Estádios Solares”, o qual em
2007, o estádio Pituaçu, localizado na Bahia, ainda sem grandes estruturas, recebeu este
projeto e foi o pioneiro a realizar esse tipo de atividade menos degradante ao ambiente.
Os setores de construção civil do Brasil finalmente deram o pontapé nas construções
das mais novas e modernas “ecoarenas”.
Um dos estádios de maior destaque construído para a Copa, foi o Estádio Mané
Garrincha, em Brasília. Muitos dos materiais utilizados nessa obra eram recicláveis ou foram
reciclados durante a construção. Tudo o que saiu do
antigo estádio foi reaproveitado na própria obra ou
em cooperativas de reciclagem do Distrito Federal.
Todo o material de ferro foi enviado a uma
cooperativa. O cascalho e a areia que ficavam
debaixo do antigo gramado foram aproveitados na
obra. O entulho de cimento foi enviado a uma área
licenciada pelo Ibama, com condições de receber
este tipo de entulho. A energia gerada na arena é
obtida por captação de energia solar e de água da chuva. A geração de energia ocorre por
meio da instalação de placas fotovoltaicas no anel de compressão. A água não potável será
utilizada para irrigação do gramado, em vasos sanitários e lavagens em geral. O sistema todo
tem capacidade de armazenar cerca de 6,80 milhões de litros de água.
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Arena Castelão, em Fortaleza, foi a primeira arena no Brasil a receber o selo LEED,

o selo verde considerado o mais importante do mundo. Tudo isso se deve há uma serie de
ações, entre elas, a implantação de uma usina de reciclagem no canteiro de obras, que foi
capaz de reutilizar 36 mil toneladas de concreto para a pavimentação do estacionamento do
estádio. As antigas estruturas de aço e metálicas foram enviadas à reciclagem, e os materiais
em bom estado foram doados. O estádio dispõe de sistema de captação pluvial, reutilizando
esta água em irrigações e banheiros. Um ponto interessante a ser ressaltado é a utilização de
sanitários a vácuo no interior do estádio, sistema que economiza 90% da água que seria gasta
em um sistema normal.
Uma das arenas sede de jogos da Copa do Mundo foi a Arena da Amazônia. Esta
Arena foi levantada não visando somente os jogos, como também a realização de shows e
eventos de grande porte. No interior do estádio há auditórios, salas de reunião, lounges e
espaço para feiras e semiários. O gramado
de 105 por 68 metros é composto pela
grama da espécie Bermuda Tifway 419,
plantada em mudas, apropriada para o
clima da região e mais resistente ao
pisoteio. Além disso, essa grama chegou
até Manaus em contêineres refrigerados
desde São José dos Campos (SP).

A

irrigação do campo é automatizada e pode utilizar a água dos reservatórios, com capacidade
para 120 mil litros que armazena a chuva captada pela cobertura Como Manaus possui altos
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níveis pluviométricos, a Arena da Amazônia dispõe de dois sistemas de drenagem: Um por
gravidade, e um a vácuo.
A arena possui 14 aberturas ao nível do pódio para ajudar a aumentar a ventilação da
área interna, além de apresentar uma cobertura translucida que permite a passagem de luz,
diminuindo o uso da energia artificial. O estádio também possui um tipo de membrana no
teto, capaz de refletir 75% dos raios solares, diminuindo a temperatura no local e a
necessidade de refrigeração. No levantamento do estádio, 95% do material foi aproveitado
do antigo estádio Vivaldo Lima.

Em Belo Horizonte, o novo Mineirão foi entregue em Dezembro de 2012. A fachada
do estádio é a mesma, mas seu interior foi totalmente repaginado. O estádio foi utilizado não
só na Copa do Mundo, como anteriormente na Copa das Confederações. Acomoda cerca de
65 mil pessoas, e foi planejado visando não somente o esporte, como outras atividades de
lazer e cultura. Desde o princípio da obra, foram adotadas práticas sustentáveis de reforma.
Cerca de 90% do entulho da obra foi reaproveitado. Produtos sustentáveis tiveram prioridade
máxima e a água da chuva também foi captada em reservatórios de 6 milhões de litros. Já na
cobertura do estádio, há uma usina solar capaz de transformar radiação em energia elétrica,
com capacidade para suprir cerca de 1.200 residências de médio porte.
O estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, não poderia deixar de tomar suas medidas
na tentativa de preservar o meio ambiente. Entulhos, cadeiras e até partes do gramado foram
reaproveitadas em outras obras. Os itens usados na construção do estádio foram todos
recicláveis. Além disso, o concreto demolido do antigo “Maraca” foi reaproveitado para dar
apoio aos guindastes que precisavam de elevação. A primeira camada do solo será
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reaproveitada pela Secretaria do Meio Ambiente na agricultura da Ilha de Guaratuba. Da
lama formada pela perfuração no solo do estádio, 2,1 milhões de tijolos e 560 mil telhas
foram confeccionadas.

O Allianz Parque, estádio do Palmeiras, também não ficou para trás. Apesar de não
ter sido utilizado na Copa do Mundo, foi o segundo estádio a receber o certificado LEED
por comprometimento com o meio ambiente. Foi reaproveitado 20.000 m³ de concreto e 4
mil toneladas de aço. A cobertura da arena possui uma estrutura de 2.200 toneladas, e
também foi projetada para captar água da chuva. Assim, a arena consegue economizar 76%
do que gasta na irrigação do gramado, na lavagem de áreas de grande circulação, como por
exemplo, os banheiros. Além dessas atividades, grande parte do entulho do antigo Palestra
foi reutilizado na construção da Arena Corinthians.

Todos os investimentos em tecnologia, infraestrutura e sustentabilidade visam o
bem-estar dos frequentadores da arena, não apenas os torcedores que irão assistir aos jogos
de quarta e domingo, como também às milhares de pessoas que irão a shows e eventos, ou
simplesmente as que querem conhecer um dos melhores estádios da América Latina.
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2.2 ESTÁDIOS SUSTENTÁVEIS AO REDOR DO MUNDO
Em continuidade a nossa pesquisa, abordaremos as características dos estádios e
arenas sustentáveis localizadas em todo o mundo.
De fato, não são muitos os estádios sustentáveis ao redor do planeta. Apesar das
exigências da Fifa, apenas os estádios brasileiros tomaram grandes iniciativas nas contruções
de arenas sustentáveis. Os outros países, foram se adaptando aos poucos, realizando
pequenas atitudes a respeito deste tema.
Antes mesmo das exigências da Fifa, estabelecidas em 2006, a China já havia
iniciado seu projeto de arena sustentável, construindo o Estádio Nacional de Pequim, mais
conhecido como Ninho do Pássaro. O estádio começou a ser construído em 2003, mas foi

inaugurado em 2008 para a realização dos Jogos Olímpicos de Pequim. A nova arena possui
um desenho que permite alteração na fachada para que seja possível receber uma ventilação
natural, reduzindo a utilização de ar condicionado no interior do estádio. O estádio consegue
processar cerca de 55 mil toneladas de água provenientes da chuva. Além disso, o Ninho do
Pássaro possui captação solar, localizada especificamente no teto da bilheteria.
O Allianz Arena, localizado na Alemanha, adotou aspectos sustentáveis. Dispões de
uma cobertura retrátil automática, que oferece iluminação, ganhos na conservação do
gramado e na captação de chuva, além de possuir sistemas modernos de tratamento de
esgoto. Uma das práticas da arena consiste em reduzir custos de energia e reduzir a emissão
de carbono, compactuando com o bem do meio ambiente.
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Mais um estádio com características sustentáveis, é o Estádio Olímpico de Londres,

construído para as Olimpíadas de 2012. O estádio fica em uma “ilha”, pois é rodeado por
água. Com seu nível inferior abaixo do solo, 800 mil toneladas de terras foram escavadas,
sendo imediatamente reutilizadas em outras partes do próprio Parque Olímpico. Durante a
construção do estádio, mais de 60% dos materiais utilizados foram levados por via férrea ou
fluvial, reduzindo a emissão de carbono. A quantidade de aço utilizada também foi
significantemente menor comparando com o que se gasta nos outros estádios.
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O Estádio Retangular de Melbourne é um exemplo de sustentabilidade. O estádio
apresenta cobertura com vários segmentos de vidro. Por essa razão, foi usado muito menos
aço do que geralmente é gasto. Também foi utilizados metal e grelhas na sua construção,
assim diminuindo o consumo de energia.

Na Itália, temos o Juventus Stadium, que foi construído no lugar do antigo Stadio
delle Alpi, estádio que costumava receber jogos das equipes Juventus e Torinos, além de ter
sediado jogos da Copa do Mundo da
Itália de 1990.
As obras iniciaram em março
de 2009, e seguindo a tendência, o
estádio foi construído atendendo as
necessidades do menor impacto ao
meio

ambiente

e

aplicação

de

tecnologias que garantem a sustentabilidade do novo estádio. Sistemas de consumo de
eletricidade, energia solar capturada por painéis fotovoltaicos, reuso da água, são algumas
características também aplicadas no Juventus Stadium. Na construção da nova arena, alguns
materiais do antigo estádio do local foram aproveitados, representando uma economia de €
2,3 milhões – foram 6 mil t de materiais reutilizados.
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2.2 – Custos relacionados à construção de estádios sustentáveis
Hoje, edifícios e construções civis em geral são os principais responsáveis pelos
impactos causados à natureza, pois produzem mais da metade de todos os gases que vem
modificando o clima, além de consumir mais da metade de toda energia usada nos países
desenvolvidos. A construção de prédios, por exemplo, consome cerca de 40% das pedras e
areias utilizadas no mundo por ano e é responsável por 25% da extração de madeira. A
elaboração de uma construção que visa reduzir impactos ao meio ambiente e se comprometer
a realizar atividades sustentáveis, deve considerar todo o ciclo de vida do prédio, ou no caso,
do estádio, incluindo seu uso, manutenção e sua reciclagem ou demolição. Por isso, a
sustentabilidade é cada vez mais importante no cenário da construção civil. O conceito de
construção sustentável baseia-se na criação de soluções para os principais problemas
ambientais causados por essas atividades, sem renunciar à tecnologia e ao conforto. O
caminho para a sustentabilidade depende do conhecimento e da criatividade de cada parte
envolvida.
Contudo, para a construção sustentável virar um hábito é necessário entender
algumas questões. Primeiramente, devemos entender o custo deste tipo de obra. O preço de
implementação de alguns sistemas ecológicos é, em média, 10% mais alto. Mas, segundo o
estudo inglês Costing Sustainability (Custo da Sustentabilidade), a utilização de estratégias
avançadas pode até reduzir custos.
Segundo a Associação Nacional de Arquitetura Sustentável (ANAB Brasil), a cada
US$ 1 investido na construção sustentável, voltam US$ 15 em cerca de 20 anos.
Um sistema de aquecimento solar, por exemplo, pode ser pago pela economia que
gera em apenas um ano de uso. Um sistema de reuso de água pode ter uma economia de
35%.
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Estudos comprovam que pessoas que convivem ou habitam edifícios verdes
aumentam sua qualidade de vida, sua saúde, e de 2% a 16% se tornam mais produtivos em
suas atividades.
Como já mencionado, a reforma do Maracanã contemplou várias soluções
sustentáveis, como os sistemas hidráulicos e elétricos mais modernos. O estádio gasta hoje
5% a menos de energia ao adotar a automação de elevadores, escadas rolantes, iluminação e
ventilação. Já a economia com o consumo de água é de 25%. Painéis fotovoltaicos captam a
energia solar que aquece duchas e torneiras nos vestiários dos atletas e nos demais banheiros
do estádio.
Já no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, o aproveitamento da água da chuva
corresponde cerca de 80% da demanda por água e a energia solar captada supri até 100%
das necessidades. Além disso, o sistema de cobertura inclui uma membrana de tecido, que
libera passagem de iluminação natural e permite maior reflexão dos raios solares, reduzindo
o calor interno e a necessidade de uso de outros tipos de ventilação artificial. A economia
anual gera em torno de 7 milhões e foram investidos R$ 1,4 bilhão no Estádio Nacional de
Brasília.
A capacidade total de armazenamento de água da chuva da Arena Fonte Nova é de
698.060 litros. Anualmente, serão captados 37 mil m³ de água pluvial com este sistema, o que
representará uma economia de 72% em épocas de chuva e 24% em períodos de estiagem. A
implantação da usina solar reduz o consumo de energia em 10%, trazendo benefícios ao meio
ambiente, já que os recursos são renováveis e não poluentes. A arena teve um investimento de
cerca de 5,5 milhões de reais.
Com o uso de materiais ecologicamente sustentáveis, o Estádio Olímpico de Londres,
onde foi sediada as Olimpíadas de 2012, teve um custo de aproximadamente 490 milhões de
libras (R$1,47 bilhão).
Para obter o selo LEED de sustentabilidade, as construções, e mais especificamente
os estádios devem dispor de um custo de 7% a mais. Porém chegam a economizar 30% em
energia, 50% no consumo de água e 35% nas emissões de gás carbônico.
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Com isso, podemos concluir que primeiramente um estádio sustentável demonstra
ser custoso. Porém, além de trazer benefícios a natureza, esse tipo de projeto é um bom
investimento para seus administradores e para a sociedade.
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CAPÍTULO 3: OS PRÓS E CONTRAS
3.1 BENEFÍCIOS DESSE PROJETO
A sustentabilidade é caracterizada por atividades humanas que visam menor
degradação ao meio ambiente. Está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico
e material sem agredir a natureza, usando recursos naturais de maneira inteligente para que
se mantenham no futuro.
Principais ações relacionadas a sustentabilidade:








Preservação de áreas verdes.
Ações que incentivem a produção e o consumo de alimentos orgânicos, pois estes
não agridem a natureza e trazem muitos benefícios à saúde do ser humano.
Exploração de recursos minerais controlada e estritamente planejada.
Exploração de recursos vegetais de florestas e matas também de forma controlada,
garantindo o replantio.
Atividades que tenham como objetivo o controle de consumo da água.
Uso de fontes de energia limpas e renováveis, para que assim diminua o consumo
de combustíveis fósseis.
Criação de atitudes pessoais e empresariais voltadas a reciclagem, gerando renda e
diminuindo a quantidade de lixo no solo.
A prática de ações de sustentáveis tem como garantia um planeta nas melhores

condições para o desenvolvimento de formas de vida, inclusive a vida humana. Garante os
recursos naturais necessários para gerações futuras, possibilitando a manutenção de recursos
naturais, também garantindo uma melhor qualidade de vida futuramente.
Abordamos anteriormente que a construção é o segmentos que mais consome
matérias primas e recursos naturais no planeta, além de ser o terceiro maior responsável pela
emissão de gases poluentes.
A construção de estádios sustentáveis é uma grande oportunidade de atuação
preventiva frente aos possíveis impactos ambientais que algumas atividades podem causar.
Recomendações básicas para projetos sustentáveis:


Primeiro deve-se avaliar o impacto da obra sobre o meio ambiente, e a partir disso,
tentar evitar grandes danos. É importante considerar o ar, a água, o solo, a flora, a
fauna e o ecossistema.
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Seleção de materiais atóxicos, recicláveis e reutilizáveis.
Redução de resíduos.
Redução de consumo de água.
Promoção da qualidade ambiental interna.
Fontes alternativas de energia.
Um estádio sustentável garante maior cuidado com opções de solução propostas.

Atende não apenas questões ambientais, como aspectos sociais, culturais e econômicos. Não
só a natureza, como os seres humanos são extremamente beneficiados com a realização de
um projeto tão grande e abrangente.
O levantamento de uma arena que tem como prioridade atividades sustentáveis pode
parecer, a princípio, muito oneroso. Porém, pode ser vantajosa e econômica no futuro. Hoje,
é um projeto diferenciado, mas que está se tornando cada vez mais requisitado, já que
instituições, como a Fifa, exigem esse tipo de atividade em ocasiões, como a Copa do
Mundo.
Os principais benefícios são:






Redução de custos de investimento e operação.
Diferenciação e valorização do projeto.
Redução dos riscos.
Mais produtividade e saúde de usuários e frequentadores do estádio.
Satisfação de fazer algo correto, compactuando com o bem da natureza.

Um dos temas de umas das conferências do Green Building Council, em 2012, foi as
atividades sustentáveis estabelecidas no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.
O estádio alavancou uma série de benefícios sociais e econômicos para a capital
federal, gerando um grande legado. Gerou empregos, renda, e movimentou o setor de

25

turismo, que é uma indústria limpa, e tudo isso refletiu em oportunidades e melhor qualidade
de vida para a população.
Em todas as arenas sustentáveis no Brasil e no mundo, os torcedores e frequentadores
de eventos experimentam uma série de benefícios, como melhor conforto, maior visão do
gramado, além das vantagens ambientais. Isso desperta um maior interesse nas arenas. Com
isso, os estádios que ainda não estão de acordo com os princípios da construção sustentável
sentirão a concorrência e também vão querer elevar seu padrão de qualidade.
Eventos esportivos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, mobilizam todo o país.
Assim, a forma de conscientização e de transmissão de mensagens a respeito de ações
sustentáveis à população é de uma proporção inigualável.

3.2 IMPACTOS AMBIENTAIS DE ESTÁDIOS NÃO SUSTENTÁVEIS
De fato, toda construção produz impactos ambientais, sociais e econômicos. Os
impactos provocados por estas intervenções podem vir a criar alguns inconvenientes para
pessoas que moram ou transitam na região onde há construções em execução. Estas áreas
acabam causando situações de risco com algumas consequências, como por exemplo o
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aumento da vulnerabilidade dos lençóis freáticos, rios ou córregos próximos, danos a
edificações e estradas vizinhas, perda da qualidade do ar por meio de ruídos ou poluição,
insalubridades decorrentes da deposição de resíduos e danos à população das proximidades.
As áreas degradadas provocadas por uma construção ocorrem em três momentos
diferentes: Na extração e fabricação de materiais em construção, na execução das obras e na
disposição de resíduos por ela gerados. Por isso, é indispensável e inevitável o
desenvolvimento de atividades mais adequadas aos princípios da construção sustentável, que
reduza a degradação ao meio ambiente, adotando formas de exploração de matéria-prima
mais conscientes e alternativas. O intuito é utilizar materiais e processos construtivos que
objetivem a harmonia entre o homem e o meio, dando uma destinação apropriada aos
resíduos.

Da mesma maneira que se destaca por fatores positivos, chama a atenção por também
apresentar fatores negativos, como processos produtivos ineficientes e ultrapassados, por
exemplo, a prática de quebrar os blocos cerâmicos ou de concreto depois de erguidas as
paredes com a finalidade de passar as tubulações elétricas e hidráulicas. Outro ponto
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negativo é o consumo impensado e indiscriminado de materiais dos mais variados tipos e
quantidades.
No Brasil, toda sua cadeia de produção, ocasiona uma série de prejuízos ambientais,
pois, além da utilização de matéria-prima não renovável e o consumo elevado de energia,
tanto para a extração, quanto para o transporte e processamento dos insumos, é também
exagerado o uso desses materiais e considerado grande fonte geradora de resíduos dentro da
sociedade.
Alguns impactos acabam provocando a formação de áreas degradadas que ocorrem
em três etapas do processo construtivo: Na aquisição de materiais, considerando a retirada
de matéria-prima natural e a fabricação de produtos; Na etapa de execução das obras
especificamente; E na fase de disposição final dos resíduos pela construção.
Associado aos efeitos ambientais considerados negativos e que acontecem em
decorrência de intervenções ou atividades humanas, está o conceito de degradação, que
raramente está associado às alterações decorrentes de processos e fenômenos naturais. Este
conceito varia segundo a atividade a partir da qual os efeitos são gerados, bem como em
função do campo do conhecimento em que são avaliados e identificados.
Um dos fatores que acaba provocando áreas degradadas é a disposição dos resíduos
gerados durante a execução das obras. Estes resíduos, se dispostos de maneira inadequada
pela falta de eficiência ou à inexistência de políticas públicas que disciplinem a sua
destinação no meio urbano, tem como consequências tais impactos ambientais:






Degradação das áreas de manancial e de proteção permanente
Proliferação de agentes transmissores de doenças
Assoreamento de rios e córregos
Obstrução dos sistemas de drenagem
Ocupação de vias e logradouros públicos por resíduos, prejudicando a circulação de
pedestres e veículos
 Degradação da paisagem urbana
 Acúmulo de resíduos que podem gerar risco por sua periculosidade
O que faz com que ocorram tais degradações é o fato de as atividades da construção
civil (processos de produção, extração, reciclagem, disposição de resíduos) apresentarem
certo atraso se comparadas com outras indústrias, no que se refere à racionalização e
processos. A indústria alimentícia, por exemplo, já adota práticas de produção limpa e
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análise do ciclo de vida do produto, pesquisando o ciclo de vida dos produtos, considerando
desde a aquisição de materiais, disposição de resíduos perigosos, disposição final do produto,
enfocando a sua atenção para além do produto em si, com uso de inovações tecnológicas, a
fim de gerar menos poluição.
A fabricação de materiais de construção também provoca alterações ambientais. Na
produção do cimento, por exemplo, é gerada uma considerável quantidade de CO2 , que é
liberada na atmosfera, causando prejuízos ao meio ambiente e à saúde humana. Na execução
das obras da construção civil ocorre a formação de um tipo de área degradada sazonal, ou
seja, seu período de existência é o mesmo do período da construção. O que se observa neste
período são transtornos ao tráfego urbano devido à movimentação de caminhões com cargas
pesadas e especiais, a depreciação de imóveis vizinhos pelo excesso de ruídos, partículas e
gases no ar e alterações que causam impacto visual, depreciando a região.
Durante a obra e ao término dela outro problema é gerado, o dos resíduos. Resíduos
sólidos da construção civil não se restringem apenas a tijolos quebrados ou argamassa
desperdiçada, como muitos consideram. Formam um conjunto de materiais diversos, como
embalagens plásticas e de papel, terra e restos de vegetação, ferragens, madeiras, e até
possíveis sobras de alimentos e bitucas de cigarro, entre outros, formando assim um volume
extremamente heterogêneo e de difícil separação. E estes resíduos, quando dispostos de
maneira inadequada em lixões, áreas próximas a rios e córregos, em vias públicas e até
mesmo em aterros controlados, trazem problemas à saúde e ao meio ambiente, provocando
o surgimento de vários pontos de áreas degradadas espalhados pelos centros urbanos.

3.3 COMO O CIDADÃO AJUDA NA SOCIEDADE SENDO SUSTENTÁVEL?
Nos tempos atuais, o termo sustentabilidade é tão batido e repetido a exaustão pela
mídia que é praticamente impossível encontrar alguém que nunca tenha ouvido falar em
meios de vida mais sustentáveis ou formas de levar uma existência em acordo com o bem
estar do planeta em que vivemos.
Entretanto, para muitos o conceito de ser sustentável ainda é algo estranho e longe
de suas realidades. Afinal, como nossas atitudes de pessoas normais e sem pretensões
megalomaníacas poderia afetar o planeta e provocar alguma ameaça a existência de toda a
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raça humana? Como eu, que sou apenas uma formiguinha nesse enorme mundo, poderia
contribuir para refrear a devastação do meio ambiente e a escandalosa onda de poluição e
destruição de recursos naturais que nos assola?
O consumo consciente é uma contribuição voluntária, cotidiana e diária. Como as
empresas de asseio e conservação têm muito poder de influência e liderança, devem usá-lo
para estimular seus funcionários a empregar medidas simples e eficientes, inclusive em seus
lares.
Como mudar individualmente:






















Trocar as lâmpadas incandescentes por compactas fluorescentes
Limpar ou trocar os filtros de ar-condicionado sistematicamente
Cobrir panelas na hora de cozinhar
Usar máquina de lava roupa/louça somente quando estiver cheia
Usar menos água quente
Selecionar e imprimir apenas o que for necessário
Reutilizar papéis (Fazer bloco de notas com papéis usados)
Utilizar caixa comum de materiais como canetas, lápis ou clipes
Selecionar bem o material de escritório
Tirar os eletrodomésticos da tomada enquanto estiverem desligados
Preferência por eletrodomésticos que economizem energia
Evitar excesso de embalagens
Otimizar o uso de descartáveis
Ao comprar móveis de madeira, preferir os certificados e oriundos de florestas de
manejo sustentável
Economizar água
Preferir usar transportes coletivos
Não jogar lixo no chão
Pavimentar todo o solo não é bom
Preservar matas ciliares
Estimular a coleta seletiva na empresa e no condomínio
Separar o lixo em casa e descobrir pra onde pode ser levado o material reciclável
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Responsabilidade socioambientai é a forma ética e responsável de como a empresa
desenvolve estrategicamente todas as suas ações sociais, ambientais, políticas, suas prática
e atitudes, tanto com a comunidade quanto com os seus trabalhadores. A responsabilidade
socioambiental tem a ver como o ambiente interno e externo e com todos os agentes
interessados no processo, numa busca incessante para atingir resultados que levem à inclusão
social, bem comum e a preservação ao meio ambiente.
Os impactos provocados pelo consumo desordenado precisam sempre ser levados em
consideração. O consumidor, quando consciente, busca o equilíbrio entre a sua satisfação
pessoal e o bem-estar do planeta, e sabe que sustentabilidade implica em um modelo
ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Também reflete a
respeito de seus atos de consumo e como eles irão repercutir sobre si mesmos, nas relações
sociais e na natureza. Busca disseminar o conceito prático do consumo consciente, fazendo
com que pequenos gestos de consumo realizados por um número grande de pessoas
promovam grandes transformações.
Nesse sentido, cada indivíduo deve avaliar seu conjunto de comportamentos e as
possíveis consequências que eles provocam no meio ambiente e buscar seus interesses de
modo que não haja grandes agressões a ele. A participação do cidadão é indispensável na
melhoria e conservação do planeta para as gerações futuras, a atuação de cada indivíduo
parece pouco no âmbito global, porém, se todos se conscientizarem acerca dos níveis de
consumo de produtos, energia, entre outros, os resultados serão enormes.
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CONCLUSÃO
Com este trabalho, concluímos que a sustentabilidade é um conceito cada vez mais
abordado atualmente. A preocupação com o meio ambiente e com as próximas gerações
habitantes do planeta está em constante crescimento, e visando sempre o maior benefício à
natureza e à sociedade.
Sustentabilidade é um conceito sistêmico, relacionado com a continuidade dos
aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade humana. Este conceito de
sustentabilidade tem como objetivo promover a exploração de áreas ou o uso de recursos
planetários de forma que prejudique cada vez menos o meio ambiente, as comunidades
humanas e toda a biosfera que dele dependem para existir. De fato, pode parecer um conceito
difícil de ser implementado, às vezes, financeiramente inviável, mas estudando mais a fundo,
é possível entender que os benefícios de uma vida sustentável são maiores do que os
malefícios.
As ideias de projetos sustentáveis começam a se multiplicar e se espalhar pelo
mundo, e o tema abordado neste trabalho, são os projetos de estádios sustentáveis em todo
o mundo.
Não sabemos de fato qual foi o estádio pioneiro a adotar medidas sustentáveis em
seu projeto, mas sabemos que o Brasil foi o primeiro país sede de uma Copa do Mundo a
adotar ações de sustentabilidade. Todos os dez estádios utilizados na Copa do Mundo de
2014, iniciaram e finalizaram suas construções de maneira em que a degradação à natureza
e à sociedade fosse cada vez menor. Captação de água da chuva, uso de energia solar,
reutilização de entulhos, são algumas das atividades realizadas nos estádios do nosso país,
visando adquirir o selo LEED, além de oferecer maior conforto aos torcedores.
O selo LEED indica que determinado empreendimento foi construído com medidas
socioambientais, ou seja, seu projeto conseguiu unir o bem estar de seus funcionários, ações
para a comunidade em que está inserido e principalmente a redução ou eliminação dos
impactos junto ao meio ambiente.
Após todo o estudo e pesquisa, é possível concluir que o futuro dos estádios está
imerso no dogma da sustentabilidade, e aqueles projetos que não seguirem as normas
sustentáveis, estarão ultrapassados e defasados.
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INTRODUÇÃO
Por meio desta pesquisa vou tentar demonstrar a importância do carro para a
sociedade, mas não somente do carro em si, mas todas as suas evoluções até chegarmos no
que ao meu ver, vai se tornar uma das maiores evoluções que a humanidade já viu: os carros
inteligentes (carros que se auto dirigem ), esses carros apresentam grande potencial de mudar
a sociedade em que vivemos hoje, desde a nossa rotina de horários até a nossa convivência
em família, prometendo dar mais tempo aos “condutores” e desse modo tirando suas
preocupações com o transito e aproveitando esse tempo livre para poder fazer outras coisas,
como se interagir com outras pessoas enquanto estão em seus trajetos habituais.
Falando dessa maneira até parece algo impossível e futurista, como vimos em vários
filmes, porem dessa fez, isso já é uma realidade para nós e a partir daqui vou demonstrar
como isso veio a se tornar realidade ao longo dos anos e como esse “futuro” já é uma
realidade.
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CAPITULO 1: PRIMEIROS PASSOS
1.1 COMO TUDO COMEÇOU
Tudo se inicia a partir da invenção da roda, essa que talvez seja uma das maiores
invenções da historia, a partir dela, povos primitivos puderam se deslocar com maior rapidez
e facilidade.
Os primeiros vestígios do uso da roda data-se de 3500 a.C., porem as primeiras rodas
encontradas até hoje, datam-se de 3000 a 2000 a.C., mas mais importante do que a data exata
de quando foram inventadas, foi a evolução que o ser humano fez em cima dessa invenção.
Atualmente todo mundo sabe o que é uma roda e tem o conhecimento de suas “mil e
uma utilidades”, porém o que fez e faz ela ser conhecida até hoje é simplesmente uma das
maiores invenções da historia da humanidade, o carro.
O carro revolucionou a historia da humanidade e continua sendo foco de evolução e
paixão do homem. Sua historia começou a partir de uma serie de evoluções, uma delas foi a
criação do motor a explosão e com isso a descoberta que se poderia usar petróleo como
combustível, isso ocorreu por volta de 1850; a partir daí dois engenheiros começaram a
estudar um meio de transporte particular que se utilizaria desse motor a combustão, eles
eram Karl Benz e Gottlieb Daimler.
Karl Benz foi o primeiro a conseguir isso, criando o primeiro carro em 1885, que
possuía 3 rodas e chegava a uma velocidade de 18Km/h (que era uma velocidade muito alta
para a época). A patente no entanto foi dada em 1886.
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Imagem 1.0 – primeiro carro do mundo

Imagem 1.1 Karl Benz na primeira aparição de seu carro na rua; Karl Benz ao
volante ao seu lado seu mecânico.
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Imagem 1.2 Patente concedida a Karl Benz.
Ao mesmo tempo Gottlieb Daimler progetava seu carro desde 1884, porem só o
apresentou em 1886, mas seu carro continha 4 rodas ao invés de 3 que era o caso do carro
de Benz.
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Imagem 1.3 Carro de Gottlieb Daimler, primeiro carro quatro rodas do mundo.
Após essas invenções pioneiras, o carro vem evoluindo e fazendo parte da vida dos
seres humanos de uma maneira imprescindível, e por essa causa cada vez mais vemos
evoluções ligadas a esse mundo iniciado por esses dois incríveis engenheiros.

1.2 CARROS AUTOMÁTICOS
O carro automático nasceu de uma serie de estudos e evoluções feitas desde os
primeiros modelos de carros, no entanto oficialmente quem inventou a transmissão
automática para carros foi uma dupla de brasileiros (por mais estranho e incrível que possa
parecer), eram eles Fernando Iehly de Lemos e José Braz Araripe.
Após criarem esta revolucionaria invenção, a GM se ofereceu para comprar a patente,
fizeram duas propostas, ou eles vendiam a patente por US$ 10 mil dólares (em valores atuais
seria o equivalente a US$ 900 mil dólares) ou iriam receber US$ 1,00 dólar por cada carro
automático vendido, a segunda opção seria melhor, porem os dois escolheram vender a
patente por US$ 10 mil dólares em 1932.
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Apesar da invenção ter sido vendida em 32, o primeiro carro automático só viria a
ser lançado pela GM em 1939, com o nome de Oldsmobile. Essa criação revolucionou o
mundo dos carros, pois agora as pessoas não precisariam mais se preocupar com a troca de
marchas, e somente em dirigir, o que trouxe mais conforto, segurança e facilidade para as
pessoas.

Imagem 1.4 Propaganda do primeiro carro automático, a transmissão automática
ficou conhecida na época como “Hydra Matic Drive”

1.3

CARROS

COM

“PILOTO

AUTOMÁTICO”

(CONTROLE

DE

VELOCIDADE)
O mecanismo conhecido como “piloto automático” ou “Cruise control” nada mais é
que um mecanismo que controla a velocidade do carro de acordo com o ajuste desejado. A
primeira patente desse mecanismo foi dada em 1957, porem somente ao longo dos anos que
esse componente foi sendo instalado nos carros, e só em 1997 que obteve um grande
destaque dentro dos carros.
Apesar de levar um bom tempo para o mecanismo ser aperfeiçoado e dessa maneira
ganhar grande destaque dentro do carro, ele é considerado, atualmente, um dos grandes
componentes de segurança dos carros, pois ele sempre mantem o carro na mesma velocidade,
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evitando que o motorista tenha de se preocupar com a velocidade e evitando que ele va a
uma velocidade muito alta.
Entretanto as pessoas tem que ficar atentas, pois existem alguns tipos de Cruise
control que são comercializados no mercado (que não vem de fabrica) que somente
controlam a velocidade e não a limitam, mas a maioria dos Cruise control que já vem nos
carros atuais limitam a velocidade que o motorista deseja, dessa forma mesmo que ele queira
arriscar velocidades que o colocaria em risco e também outras pessoas em risco, o sistema
impede essa ação.

Imagem 1.5 exemplo de carro com Cruise control/ piloto automático
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1.4 SENSORES EM GERAL
Atualmente temos carros muito evoluídos e essa evolução não para, cada vez mais
os carros vem recheados de equipamentos para auxiliar os motoristas ou para dar conforto
para os mesmos.
Uma dessas evoluções, e muito importante, foi a colocação de sensores nos carros,
sensores de todos os tipos, desde sensores no motor pra controlar sua temperatura, fluidos
em gerais, desgaste e tudo mais que você possa imaginar, mas além desses, os engenheiros
resolveram colocar sensores que auxiliassem as pessoas no dia a dia e dessa forma trazendo
muito mais segurança para o transito em geral (já que eles pensam que o grande problema
não é o carro e sim as pessoas que dirigem), como por exemplo, sensores que fazem os faróis
se acenderem automaticamente quando o carro entra em lugares escuros ou quando sai de
noite, sensores que ligam os limpadores de para-brisas automaticamente em caso de um dia
chuvoso, sensores de estacionamento, dentre muitos outros, mas vamos focar nesses 3 tipos
explicando cada um deles detalhadamente.

1.4.1 – Sensores de farol
Os sensores de luminosidade ou de farol, ele detecta a falta de luz em um ambiente,
a partir de um sensor que chamamos de sensor crepuscular, dessa maneira se o carro entra
ou esta em um ambiente com falta de luz, os faróis se acendem automaticamente.
Basicamente o sensor funciona com um fotoresstor, que nada mais é do que um
resistor comum de eletricidade, cuja a resistência é inversamente proporcional a quantidade
de luz que incide, ou seja, ele funciona quando falta luz ao invés de funcionar quando existe
luz.
Esse mecanismo é muito importante pois alguns motoristas esquecem de ligar o farol
de noite ou em tuneis mal iluminados e isso evita uma serie de acidentes que acabam
acontecendo em decorrência dessa falta de atenção.

1.4.2 – Sensores de chuva
Os sensores de chuvas fazem com que o limpador de para brisas seja ativado
automaticamente assim que uma gota atinge o vidro dianteiro do carro.
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Esse sistema só é possível por causa do fenômeno físico da refração; No canto
superior do para-brisas, aonde se encontra o espelho retrovisor, são fixados os sensores de
chuva, o sensor emite uma luz infra vermelha em um anglo de 45 graus em relação ao vidro,
isso causa uma refração total, em que é medida a quantidade de luz recebida pelo sensor;
quando existe uma gota no vidro, essa refração é prejudicada e dessa forma o sistema é
ativado através de software que avisa a existência da gota e liga o limpador de para-brisas.

Imagem 1.6 sensor de chuva

1.5 CARROS QUE ESTACIONAM SOZINHOS
Diante de tantos avanços tecnológicos, vamos chegando cada vez mais perto do carro
que faz tudo sozinho, só uma questão de tempo, e podemos observar isso a partir de uma das
maiores evoluções para o carro, o sistema de Park Assist, que faz o carro estacionar sozinho
em vagas paralelas.
O sistema funciona a partir de sensores que existem em volta de todo o carro, dessa
maneira você ativa o sistema quando quer parar o carro, nesse momento o sistema começa a
procurar vagas em que seu carro caiba, para isso você deve conduzir o seu veiculo próximo
aos veículos estacionados, quando o software encontrar uma vaga do tamanho de seu carro
e que tenha 0,4 centímetros de folga na parte traseira e na parte dianteira ele ira acusar que
encontrou uma vaga compatível com o seu veiculo.
Após esse procedimento, o computador de bordo indica a posição que você deve
colocar seu carro em relação a vaga localizada, dessa forma o computador faz todos os
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cálculos e para o carro sozinho, a única preocupação que o motorista tem, é em conduzir o
pedal da aceleração e o cambio, colocando-o em marcha ré ou primeira marcha dependendo
da hr da manobra, de resto é só soltar o volante e ver a tecnologia funcionando bem a sua
frente.
O sistema para de funcionar se o motorista pega no volante (para evitar acidentes) e
também se o condutor exceder a velocidade máxima que o computador de bordo aceita para
fazer a manobra, entretanto o sistema volta a funcionar se o motorista soltar o volante e se
ele reduzir a velocidade da manobra.
É importante lembrar que o programa também serve para a operação inversa, de saída
da vaga.
Agora apresento algumas imagens para exemplificar o passo a passo desse
procedimento.

Primeiramente temos de ativar o sistema de Park Assist.
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Após ativar o sistema, ele ira procurar uma vaga que seja compatível com o tamanho
do seu carro e que respeite os limites traseiros e dianteiros de distancia para outros veículos
estacionados.

Após encontrar a vaga, o sistema pede para que você vá até o ponto correto para que
o computador possa fazer os cálculos e desse modo estacionar.
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Enquanto o veiculo estaciona, o condutor deve manter suas mãos fora do volante.

Para sair da vaga, basta selecionar no computador de bordo essa função, desse modo
o carro sairá sozinho da vaga, você só ira precisar acelerar e frear, e colocar o carro em modo
drive (para frente) ou reverse (para trás).
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CAPITULO 2: CARROS INTELIGENTES

2.1 O QUE SÃO CARROS INTELIGENTES?
Como pudemos observar ao longo do primeiro capitulo, o carro vem sendo evoluído
desde quando foi inventado por Karl Benz, passando por varias fases e muitos
aperfeiçoamentos. Muitos estudiosos dizem que o maior problema de um veiculo não é a
maquina em si, mas sim quem a conduz, podemos afirmar que essa afirmação é verdadeira,
desse modo, as evoluções feitas ao longo do tempo sempre tem a ver com diminuir a
intervenção do ser humano no veiculo, desde o cambio automático até o park assist.
Com a evolução da tecnologia, em um razoável curto espaço de tempo, torna-se
possível em um horizonte próximo, extinguir em sua totalidade a intervenção humana nos
veículos, essa possibilidade começou a tomar uma forma real e concreta a partir do sistema
park assist, que tira quase que totalmente a responsabilidade de parar o carro do motorista.
Entretanto não foi a criação do sistema que fez o horizonte se ampliar a um carro que anda
sozinho, mas sim a aceitação do consumidor a esse produto, essa aceitação vem junto da
possibilidade de não precisar mais se preocupar com o fato de ter de fazer uma baliza ou até
mesmo com a preocupação de se achar uma vaga que tenha o tamanho do seu carro.
Desde 2004 montadoras e universidades nos Estados Unidos, são incentivadas a
desenvolver carros que sejam 100% autônomos. No país existe uma competição chamada
Darpa Grand Challenge , essa competição foi criada pela Agencia de Pesquisa Avançada em
Projetos de Defesa dos E.U.A. e o foco principal desde 2004 era a criação de carros
autônomos, claro que no caso desta competição o intuito era muito mais o desenvolvimento
de softwares que depois poderiam ser aproveitados em carros de combates, porem os
experimentos eram feitos em carros do dia a dia. Os organizadores esperavam com essa
competição, que com carros de combates autônomos, as baixas de soldados em zonas de
guerra caísse, por conta de emboscadas que os veículos sempre acabam sofrendo e com isso
soldados americanos morrendo.
Entretanto, apesar de ter esse objetivo bélico, o horizonte dos carros inteligentes se
tornou muito maior a partir dos primeiros estudos e tomou proporções de mudar toda a
estrutura automotiva que encontramos hoje pelo mundo e ao invés de um ser humano dirigir
um computador iria fazer isso por ele. A partir desses primeiros passos o carro inteligente
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evoluiu de uma maneira consideravelmente rápida e já hoje em dia podemos encontrar esses
carros em processo de testes finais, para depois serem colocados na rua.
Atualmente esse desenvolvimento ocorre muito mais por parte das montadoras do
que das universidades, pois o sistema já foi desenvolvido, basta agora aperfeiçoa-lo ao
máximo, para ver qual montadora ira coloca-los nas ruas primeiro e com toda a segurança
necessária.
Com toda essa tecnologia e evolução, podemos nos perguntar “okay, mas como tudo
isso funciona ? podemos mesmo confiar neste carro que anda sozinho ?”
A melhor pergunta seria se podemos confiar em nós seres humanos dirigindo, isso
porque, segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) 90%dos acidentes é
provocado por falhas humanas, desde desatenção ao volante até imprudências, dessa forma
sim, podemos confiar nesse “tal carro” que anda sozinho. Bom ele funciona a partir de uma
serie de sensores a laser e câmeras instalados ao redor do carro, isso tudo trabalhando
juntamente com o sistema de GPS integrado a um satélite, além disso uma das coisas que
fazem a maior diferença é o computador de processamento rápido, que faz com que o carro
possa tomar atitudes de uma hora para outra, como frear no caso de uma pessoa atravessar a
rua sem olhar para os dois lados e fora da faixa de pedestres.
Os sensores captam todos os objetos que estão na via, desde objetos no meio da pista
e que desse modo será necessário desviar até placas de transito, casas, pessoas, dando sua
distancia exata do veiculo por exemplo e etc. As câmeras por sua vez, além de captarem as
imagens das coisas que aparecem a sua frente e atrás, leem as placas de transito, para saber
qual a velocidade máxima da pista, aonde é necessário parar o veiculo por completo e assim
por diante, mas o conjunto de sensores a laser e câmeras faz toda a diferença, pois dessa
forma o carro tem como se fosse uma visão, igual a que nós seres humanos dispomos.
Podemos observar esta visão na imagem 2.1 e 2.2 apresentadas a seguir
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Imagem 2.1 mostra a visão do carro autônomo projetado pela Google.

Imagem 2.2 mostra a visão o carro autônomo projetado pela Universidade Federal
do Espirito Santo.

Imagem 2.3 exemplo do funcionamento dos sensores a laser no carro desenvolvido
pela Fabricante Volvo.
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Imagem 2.4 exemplo do funcionamento dos sensores a laser na parte da frente do
veiculo, utilizado para evitar colisões com veículos mais lentos.

Como pudemos observar, o desenvolvimento dessa tecnologia está sendo feito de
uma forma minuciosa e testando todas as variáveis que podem vir a ocorrer. Os estudos já
estão bem avançados e podemos encontrar carros que já se dirigem sozinhos, um dos maiores
exemplos é o carro da empresa de tecnologia Google, que recebeu licença para transitar em
algumas cidades dos EUA, mas é bem mais comum vê-lo no campus da empresa, onde
rodam alguns modelos que andam 100% sozinhos. O principal carro da empresa ( a Google
não fabricou o carro, mas criou um sistema e o implementou em um veiculo convencional )
ja havia totalizado em 29/04/2013 225 mil km rodados sem o auxilio de motorista, e isso
ocorreu sem nenhum acidente, na verdade ocorreu um, porem foi uma motorista que estava
no volante e bateu no carro da Google, o que comprova ainda mais a teoria de que ter o ser
humano atrás do volante é muito mais perigoso do que não ter.
Mesmo com o grande avanço da tecnologia, não só por parte do Google mas por parte
de todas as montadoras que vem investindo muito nos carros autônomos, a previsão é que
só tenhamos esses veículos nas ruas e nas mãos de pessoas comuns (não de engenheiros ou
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técnicos testando, ou mesmo andando com eles e supervisionando caso haja algum
imprevisto) em 2017( até o momento esse é o anuncio da data mais próxima ), e a montadora
que fez esse anuncio foi a Volvo, uma fabricante sueca que é totalmente voltada para a
segurança em seus veículos
A Volvo espera que em 2017 o seu projeto entre na fase final de testes e essa fase vai
ser na mão dos consumidores, a Volvo vai entregar 100 veiculos para pessoas comuns e de
diferentes faixas etárias. "Os escolhidos têm que representar toda a base de consumidores:
dos motoristas mais jovens aos mais velhos, dos iniciantes aos mais experientes. A intenção
é que eles lidem com os veículos como lidariam com qualquer outro carro", afirma Erik
Coelingh, um dos engenheiros responsáveis pelo projeto da Volvo.
A montadora prevê que os modelos estarão disponíveis para vendas a partir de 2019
ou 2020, porem não pode afirmar, já que o cronograma não depende somente dela e do carro
em si, mas de legislações de vários países que vão ter de sofrer algumas alterações em
decorrência desse novo tipo de carro.
Segundo relatos dos executivos da marca o modelo que anda sozinho deve chegar ao
mercado, por cerca de 2000 euros a mais que o modelo atualmente vendido, o que não chega
a ser quase nada, já que o veiculo faz tudo sozinho.
Outras montadoras já marcaram datas para lançar seus veículos que terão a
capacidade da auto direção:
General Motors (GM) – 2020 (Previsão)
Audi – 2020 (Previsão)
BMW – 2020 (Previsão)
Nissan – 2020 (Previsão)
Ford – 2020 (Previsão)
Tesla – 2021/2022 (Previsão)
Mercedes Benz – 2020 (Previsão)
Volkswagen (VW) – 2020 (Previsão)
Todas as montadoras apresentadas já possuem veículos na forma de protótipos ou em
testes, assim como ocorre no caso da volvo, mas a volvo em especial já tem um programa
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mais avançada não só na parte de tecnologia mas também nas conversas com governos sobre
legislação.

2.2 OBJETIVOS: TRAFEGO; SEGURANÇA
Apos todas essas informações mais técnicas de como um carro surgiu e como todas
as suas tecnologias evolutivas o influenciaram para chegarmos até o carro inteligente, vamos
buscar entender nesse modulo, o porque disso tudo, o porque da busca por um carro que
ande sozinho, o porque de se investir tanto para conseguir esse resultado, o porque de tantas
mentes avidas trabalharem em projetos com esses carros, o porque de tirar os seres humanos
de trás dos volantes, tantos porquês, mas tentarei explicar todos da melhor forma possível, e
com o melhor embasamento em dados que puder oferecer, dessa forma demonstrando os
porquês dos cientistas, mas não só eles, terem a vontade de tirar o ser humano da sua função
de dirigir.

2.2.1 Trafego
Os principais problemas e riscos de segurança vão ser deixados para trás. Estes carros
são cercados por sensores que identificam objetos a grandes distâncias. O do Google, por
exemplo, identifica objetos mais de dois campos de futebol (cerca 182,9 metros). Sistemas
Geosteering são completos e precisos. As câmeras embutidas permitem que o carro leia os
sinais de trânsito e objetos que identificam a curta distância. É apenas tempo para podermos
sentar e desfrutar de um filme.
O futuro parece promissor para a indústria automóvel e para o desenvolvimento das
cidades. Carros inteligentes são o início do fim da mobilidade e, provavelmente, vão resolver
muitos dos problemas causados pela ineficiência dos motoristas.
Eles também vão permitir que os passageiros se envolvam em entretenimento com
outros passageiros ou se comuniquem com pessoas de seu trabalho, enquanto estão em
deslocamento. Mas as vantagens importantes são refletidas sobre os condutores e sobre o
funcionamento da cidade.
Além de tudo isso, não haveria mais problemas relacionados a congestionamentos
intermináveis, pois os carros iriam saber os melhores caminhos e caminhos com menos
transito, de qualquer forma os carros pensando em conjunto e organizando diferentes
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caminhos, fariam com que o transito fosse quase nulo nas grandes cidades. Outro ponto
interessante de se pensar é que com os sistemas inteligentes, os veículos não precisariam
mais de rodizio ( quando alguns carros são impedidos de sair em certos horários no dia para
não causarem mais transito, esses horários e seus dias, são definidos de acordo com as suas
respectivas placas ), pois o principal argumento para o rodizio existir, é a grande
concentração de carros em certos horários do dia e isso não iria mais ocorrer.
Partindo desses mesmos princípios, podemos esperar que ocorra uma diminuição no
numero de semáforos, diminuindo assim a poluição visual, com relação a isso, mais nenhum
carro iria passar o sinal vermelho, evitando desse modo, serias colisões e complicações no
transito por causa dessas colisões. O numero de guardas de transito iria diminuir
drasticamente, pois com os carros inteligentes eles se tornariam quase que inúteis, só estando
presentes para casos de colisões que podem vir a ocorrer por alguma fatalidade, desse modo
eles poderiam ser treinados para serem policiais, já que a segurança publica ainda é um
grande problema no Brasil.
O trafego realmente ira mudar radicalmente, ainda mais por causa de um ponto que
escolhi deixar por ultimo: O transporte publico.
Desde taxis ate ônibus; partindo dos taxis, as empresas que tem taxis não iriam mais
precisar de motoristas, mas simplesmente de um sistema operacional para organizarem sua
frota durante o dia, com isso a profissão de taxista iria desaparecer, dessa forma, podemos
pegar a empresa UBER que trabalha com um sistema de taxi por aplicativo, porem a empresa
nao possui nenhum taxi, mas possui motoristas ( taxistas ) que são conveniados e trabalham
para a empresa, mas com a chegada dos carros inteligentes a empresa ja se programa para
uma grande compra desses carros quando for o momento certo, dessa forma não iria perder
seu mercado, mas teria de se adaptar a ele. Já com relação aos ônibus, as mudanças seriam
quase as mesmas mas com algumas diferenças que vão fazer toda a diferença para quem se
utiliza de transporte publico, os ônibus iriam se comunicar entre si e com isso diminuir
tempo de espera de passageiros, com isso ele iria calcular a quantidade de passageiros e
dessa forma ser um transporte muito mais eficiente, e além do mais, haveria mais espaço
neles, pois os lugares de motorista e cobrador não seriam mais necessários.
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2.2.2 Segurança
A coisa mais importante é que nós deixaríamos de ver mortes e acidentes causados
por motoristas bêbados ou drogados que perdem seu senso de reação e velocidade. Os carros
manipulados por si só poderiam ser “controlados” por uma criança pequena ou uma pessoa
em um longo trecho e caso a pessoa se sinta cansada poderá dormir. Isso também beneficia
os usuários que dirigem à noite para aproveitarem as horas livres.
Além disso, mesmo quando os motoristas estão em um estado consciente, muitas
vezes querem andar acima da velocidade permitida e em outros casos ficam com sono e
colocam suas vidas e de outras pessoas em risco. Os sistemas podem reagir mais rápido do
que os seres humanos e os sistemas de frenagem são mais eficientes. Isto implicaria que não
haveria mais carros que passam os semáforos em vermelho e que, a partir de um obstáculo
inesperado (um cão que entrou no meio da estrada ou a necessidade de obter uma ambulância
para andar através de tráfego), os carros podem retardar ou se mover de forma inteligente
para evitar qualquer colisão.
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CAPITULO 3: A SOCIEDADE E A LEGISLAÇÃO
3.1 COMO ISSO AFETA A SOCIEDADE
Apos toda uma analise que partiu desde o inicio do carro, todas suas evoluções e
agora a analise aprofundada do carro inteligente, vamos começar a analisar o máximo
possível da influencia do carro inteligente na vida da sociedade como um todo.
O carro inteligente nasce com a promessa de melhorar tudo, desde o trafego ate a
segurança dos “condutores” e com isso mudar a vida de todos no mundo.
Primeiramente ele iria afetar a nossa rotina, nós não precisaríamos mais acordar
muito cedo para não pegarmos transito, como não iriamos precisar nos preocupar com o
horário de chegar ao trabalho, ou então na saída do trabalho quando além de um dia cheio e
“pesado” ainda teremos de aguentar muito tempo de transito e todo aquele estresse, bom,
tudo mudaria. Com os carros inteligentes não haveria mais transito de manha, nem de tarde,
nem na hora do almoço e nem em hora alguma, pois o transito iria ser quase que extinto
pelos computadores que iriam analisar tudo e evitar o acumulo de carros nas mesmas vias;
dessa forma as pessoas vão poder acordar mais tarde, descansar mais, ficar mais com suas
famílias, serem menos estressadas, dentre outros benefícios. Não iriamos mais precisar
procurar vagas perto de restaurantes ou de algum prédio de um amigo ou parente, o carro
simplesmente iria nos deixar la e procurar uma vaga aonde encontrasse, pois normalmente
procuramos uma vaga próxima pois não temos a intenção de andar “longas” distancias para
buscar nosso carro, e em alguns casos, o carro poderia estacionar nas nossas casas e retornar
na hora que pedimos.
Tudo isso parece muito futurista, desde o carro até as grandes mudanças que eles
podem trazer nas sociedades como um todo, mas isso já é uma realidade e vamos ter de nos
adaptar a ela e perceber que ela só vai trazer coisas boas e benefícios para as pessoas de um
modo geral, mas partindo desse ponto entramos também em outro fator que muda nossas
vidas, e de uma maneira que nunca poderíamos imaginar, a segurança no transito.
Não só no dia dia iriamos perceber a diferença, mas também nas contas, já imaginou
pagar quase nada pelo seguro do carro ou até mesmo não paga-lo mais ? então, com o carro
inteligente isso vai ser possível, pois o computador ira garantir que seu carro não colida com
outro ou que algum imprevisto desse gênero ocorra. Para a gente fazer ideia do quanto nós
seres humanos somos perigosos atrás do volante, é só analisarmos as estatísticas, cerca de
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90% dos acidentes de transito em todo o mundo sao causados pelos motoristas e não por
problemas em seus veículos, isso reafirma que sim, sem o ser humano atrás do volante as
coisas se tornarão mais seguras para todas as pessoas.
Dentro do assunto segurança, os pais morrem de medo quando os filhos saem de
noite com o carro e que possam vir a beber e dirigir alcoolizados, pois bem, isso nunca mais
vai existir, porque o jovem ira sair e se caso ele venha a ingerir bebidas alcoólicas não vai
haver problema algum, pois o carro ira voltar para a casa dele sozinho e com ele dentro, sem
que ele tenha de encostar no volante e dessa forma não colocara em risco a própria vida e
nem a de outros condutores. O que iria diminuir drasticamente também, é o atropelamento
de pedestres e animais silvestres, pois os veículos identificam objetos a quase 200 metros de
distancia e calculam a frenagem para não atingir o objeto, seja ele uma pessoa, um animal
ou qualquer coisa que esteja simplesmente obstruindo a passagem.
O transito é considerado um dos aspectos que mais matam no mundo inteiro, segundo
a organização mundial da saúde, os acidentes são a nona maior causa de mortes no mundo;
Para entendermos melhor, apresento uma pesquisa feita pela OMS que consegue sintetizar
o quão violento é o transito ao redor do mundo e no Brasil:
“Ele é primeiro responsável por mortes na faixa de 15 a 29 anos de idade, o segundo
na faixa de 5 a 14 anos e o terceiro na faixa de 30 a 44 anos. Atualmente, esses acidentes já
representam um custo de US$ 518 bilhões por ano, ou um percentual entre 1% e 3% do
produto interno bruto de cada país.
A OMS estima que 1,9 milhão de pessoas devem morrer no trânsito em 2020
(passando para a quinta maior causa) e 2,4 milhões, em 2030. Nesse período, entre 20
milhões e 50 milhões de pessoas sobreviverão aos acidentes a cada ano com traumatismos e
ferimentos.
O Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito,
precedido por Índia, China, EUA e Rússia e seguido por Irã, México, Indonésia, África do
Sul e Egito. Juntas, essas dez nações são responsáveis por 62% das mortes por acidente no
trânsito.
O problema é mais grave nos países de média e baixa renda. A OMS estima que 90%
das mortes acontecem em países em desenvolvimento, entre os quais se inclui o Brasil. Ao
mesmo tempo, esse grupo possui menos da metade dos veículos do planeta (48%), o que
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demonstra que é muito mais arriscado dirigir um veículo — especialmente uma motocicleta
— nesses lugares.
As previsões da OMS indicam que a situação se agravará mais justamente nesses
países, por conta do aumento da frota, da falta de planejamento e do baixo investimento na
segurança das vias públicas. “Se continuarmos no passo atual, caminhamos para nos colocar
entre os três países do mundo que mais matam pessoas no trânsito”, afirma o especialista de
trânsito Eduardo Biavati.”

A partir da síntese apresentada, podemos observar a grande importância dos carros
inteligentes, eles vem para ser o principal fator da diminuição da morte no transito, para que,
como vimos na pesquisa, as projeções não venham a se tornar realidade diante de nossos
olhos, e mesmo com relação as motos, esses veículos tem sensores que rodeiam todo o carro
como vimos durante esta pesquisa, com isso as colisões com motos também iriam ser
evitadas e tudo pode ser concluído pela máxima apresentada anteriormente, que cerca de
90% desses acidentes tem causas humanas por trás deles, e não algum defeito no carro.
Apesar de todos esses benefícios, temos de olhar também os lados que podem ser
atingidos negativamente dentro da sociedade, isso inclui principalmente empregos que
podem até deixar de existir por causa desse novo e revolucionário meio de transporte, eles
são: taxistas, motoristas de ônibus, motoristas de caminhão, motoristas particulares,
entregadores que se utilizam de carros. Esse vai ser um impacto social muito grande e vai
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acabar tirando muitos empregos de circulação, por esse motivo os países tem de analisar
muito bem esse impacto e estuda-lo de forma que consiga suprir a necessidade de trabalho
dessas pessoas que irão perder seus empregos.
Os países em desenvolvimento, chamados emergentes, tem de ser os mais cuidadosos
nesse aspecto, claro, pesquisas mostram que eles também serão os últimos países aonde esses
carros irão ser implementados, por conta de muitas vezes na o terem sinalizações de transito
bem feitas e por conta da falta de planejamento na construção das vias, o que acaba gerando
sinais ruins e contraditórios para os carros inteligentes, já que eles se utilizam de vias bem
sinalizadas, faixas bem pintadas no chão, dentre outras coisas, para se guiarem de forma
segura e que não coloque a vida de pessoas em risco. Dessa maneira esses países precisam
começar a se preparar desde já para essa falta de oportunidade de trabalho e até mesmo a
extinção de profissões, pois nesses países os trabalhos “braçais” são muito importantes para
a sociedade como um todo, logo, se não houver planejamento por parte desses países, com
toda a certeza essa nova tecnologia ira gerar um grande caos social.
Além desses empregos, temos de olhar outros tipos de trabalho que podem ser
afetados indiretamente, como por exemplo quem trabalha empresas de seguro de carros.
Provavelmente essas empresas podem ter de vir a diminuir drasticamente o preço de seus
seguros, pois a probabilidade de acidentes vai ser quase nula, por conta disso, pessoas que
trabalham nessas empresas tendem a perder seus empregos também, pois o faturamento na
área de seguros de carro ira diminuir, e com isso, demissões são necessárias para que o
equilíbrio da empresa se mantenha. Assim como esse exemplo de empregos que vão ser
afetados indiretamente, temos a questão de guardas de transito, que também não serão mais
necessários; as oficinas mecânicas, que irão ter sua demanda diminuída em grande parte, já
que acidentes irão diminuir, assim como batidas bobas e também defeitos nos carros
causados por mal uso; empresas que produzem aparelhos de radar e de semáforo, já que
semáforos podem ser diminuídos e radares podem ser extintos.
Entretanto, apesar de vários impactos relacionados a empregos, eles podem vir a ser
resolvidos com um planejamento bem estruturado e dessa maneira esses impactos negativos
não vão ser tão visíveis e sentidos de uma forma que venha a causar um caos social, dessa
forma as vantagens dessa tecnologia se sobrepõe em muitas vezes aos pontos negativos.
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3.2

A

LEGISLAÇÃO

E

SEUS

ENTRAVES

COM

OS

CARROS

INTELIGENTES
Os carros inteligentes parecem encontrar sua maior dificuldade fora das ruas, na
legislação dos países. Essa grande discussão existe desde a primeira ideia de se fazer um
carro autônomo, e a principal delas é: de quem é a culpa em um acidente ? do dono ou da
montadora ?
Essa discussão continua até hoje, mas a maioria dos países parece entrar em um
consenso, caso o erro seja do sistema operacional do carro, a culpa é do fabricante e que em
caso de acidente, se o motorista não pode ter o controle do carro e não esta no controle do
mesmo, não tem como ser culpado de nada. Mas por mais que pareça uma conclusão obvia,
as opiniões são bem divididas sobre esse assunto, principalmente aqui no Brasil.
Especialistas em direito penal e civil do Brasil se dividem na questão de ser ou não ser
necessário a criação de um novo código de transito no pais; para o advogado Rodrigo
Matheus, diretor do Iasp e consultor na área de transporte público, não se pode dizer que a
questão da responsabilidade civil já esteja definida pela legislação atual. “Em teoria, quem
adquire um carro e depois o utiliza, é responsável por eventuais danos que venham a ocorrer,
mesmo que não esteja conduzindo o veículo”, afirma. A exceção seria uma comprovada
falha mecânica ou de sistema, que levaria à responsabilização do fabricante.
Já por outro lado o advogado especialista em direito processual Rodrigo de Souza
Leite, acredita que legislação atual já seria suficiente para imputar a responsabilidade
objetiva da montadora em caso acidente. “Hoje quem responde por um acidente de trânsito
é o condutor e o proprietário do veículo. Por omissão ou por conduta culposa. No caso de
um veículo 100% autônomo, em que o motorista se torna apenas um passageiro, não há como
responsabilizá-lo”, afirma.
Nos EUA existe a mesma discussão sobre as leis e responsabilidades em caso de
acidentes, porem lá, alguns estados já regulamentaram a circulação desses carros nas ruas e
podemos observar alguns exemplos dos estados que já fizeram isso a seguir:
Nevada
-

Promulgada

em

EUA
junho

de

2011
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Define um veículo autônomo como um "automóvel que usa inteligência artificial, sensores
e um sistema de posicionamento global para se dirigir sozinho, sem a intervenção de um
operador humano". A lei prevê esse tipo de veículo em testes, desde que um certificado
assegure que ele é capaz de ser operado sem a presença de uma pessoa.
Flórida – EUA
- Promulgada em abril de 2012
Regula a circulação de veículos dotados de "tecnologia autônoma", isto é, que tenham a
capacidade de circular sem o monitoramento de um operador humano. Os carros inteligentes
podem rodar na Flórida somente para pesquisa e teste e precisam ter mecanismos que
permitam ligar e desligar o piloto automático a qualquer hora, além da presença de um
motorista para casos de emergência.
Califórnia – EUA
- Promulgada em: setembro de 2012
Os veículos "equipados com tecnologia autônoma integrada" têm permissão de andar no
estado somente para testes, e os fabricantes devem se certificar de que os carros podem ter
o sistema automático desligado a qualquer hora e que o veículo conta com um alerta em
casos de falhas. Os veículos inteligentes também pedem por um motorista com habilitação
especial na Califórnia.
Washington – EUA
- Promulgada em janeiro de 2013
Em Washinton, é necessário que o veículo autônomo saiba interpretar sinais de trânsito e
funcione sem a presença de um motorista. O carro só pode andar nas ruas para testes e deve
obedecer às leis de trânsito locais. Em caso de acidentes, o fabricante não é visto como
responsável, a não ser que a causa seja um defeito de fábrica.
Voltando ao Brasil, a discussão aqui também fica em torno de quem responde
criminalmente por um acidente de transito, isto é se em um acidente ocorre a morte de uma
pessoa, quem ira responder por ela? Partindo dessa máxima temos a opinião da criminalista,
Marina Coelho Araújo, sócia do escritório Costa, Coelho Araújo e Zaclis Advogados, a
ausência de um motorista tornará mais difícil a caracterização do crime de trânsito. “A
responsabilidade criminal no Brasil é pessoal. Não pode haver uma ação penal se não existe
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uma pessoa dirigindo, alguém que tenha agido dolosamente ou culposamente para aquele
resultado”, afirma.
Ela ainda coloca que existe sim a possibilidade da responsabilização, mas somente
em casos em que a falha do sistema seja confirmada, desta maneira, o programador iria ser
acusado, porem para a criminalista, as chances disso acontecer é muito remota, logo a
conclusão que podemos tirar, pelo menos no âmbito criminal, é de que não vai haver como
culpar alguém por matar outra pessoa no transito, já que na verdade, não vai existir nenhum
condutor no veiculo, dessa maneira, pela lei atual tudo ficaria “elas por elas” e simplesmente
não haveria culpado.
No meu ponto de vista, caso venha a ocorrer a morte no transito causada por um carro
inteligente, a probabilidade que a culpa seja do carro é mínima, a não ser claro, que ocorra
uma falha ou uma pane no sistema, pois é mais provável que uma pessoa tenha desrespeitado
alguma lei de transito como por exemplo atravessar em local proibido de repente e o carro
não conseguir frear a tempo e acabar atropelando a pessoa.
Em um primeiro momento é claro que vai haver vários problemas relacionados a
esses fatos, porem, segundo os estudos essas possíveis fatalidades vão ocorrer de um modo
tão raro, que em comparação com o que temos hoje não a nem o que discutir que sim,
necessitamos de sistemas que nos conduzam de uma forma segura e que não prejudique nem
os passageiros e nem os pedestres, pois o que vemos hoje, dia apos dia, é simplesmente um
massacre no transito que mata mais de 3 mil pessoas por dia no mundo todo.

3.3 IMPACTOS AMBIENTAIS
Atualmente já temos exemplos frequentes de carros híbridos nos países
desenvolvidos, nos emergentes isso já é raro de se ver e o preço desses carros é muito
elevado, considerando os carros inteligentes e a tecnologia dos híbridos, podemos concluir
que quase todos os carros autônomos ira vir com o sistema hibrido ou elétrico, dessa forma
o impacto ambiental deles é muito positivo. Segundo um relatório publicado pela KPMG em
2012, os carros inteligentes vão ter uma eficiência ambiental incrível: “Um sistema de
transportes compostos por veículos autônomos diminuiria o consumo de energia em pelo
menos três aspectos essenciais: direção mais eficiente; veículos mais leves [por dispensarem
a couraça de proteção] e consumo mais eficiente de combustíveis; e melhor infraestrutura”,
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aponta o relatório. Com um raciocínio um pensamento semelhante, o Rocky Moutain
Institute, instituto independente de pesquisa com foco no consumo sustentável de recursos,
calcula que a mera redução da resistência ao vento, dada a sincronização dos veículos,
poderia reduzir o consumo de combustíveis entre 20% e 30%.
Agora além desses dados podemos imaginar a revolução ambiental que esses carros
irão trazer, fazendo com que a emissão de CO2 diminua de forma significante ao redor do
mundo, pois esses carros vão ser muito mais eficientes e gastar bem menos combustível e
mesmo que eles não se utilizem de combustíveis fosseis, o consumo de energia elétrica deles
também seria muito reduzido.
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CONCLUSÃO
Apos uma pesquisa aprofundada que partiu desde a criação do carro, todas as suas
principais evoluções ate chegarmos aos carros inteligentes, podemos concluir que essas
evoluções nunca irão parar, as melhorias sempre irão vir, uma atrás da outra.
Entretanto focando somente no que temos agora que são esses incríveis carros
autônomos, pode-se afirmar que de um modo geral, que apesar de todas as possibilidades de
dar errado, os problemas que podem vir a ser causados em função deles, temos mais pros do
que contras. Conseguir imaginar um transito onde todos podem ficar tranquilos ao sair de
casa, não só porque você não vai mais pegar aquele transito de todo dia, mas também porque
você vai ter a segurança de ir para algum lugar de carro e ter a certeza de que vai voltar
inteiro para a sua casa, não importando as outras pessoas na rua, o clima que esteja lá fora,
simplesmente nada, pois o computador ira fazer tudo para você e desse modo as
preocupações irão desaparecer e as pessoas só terão de disfrutar da vida que levam e
aproveita-la da melhor forma possível.
Além desses aspectos pessoais que irão ter mudanças drásticas, outros aspectos
também como o meio ambiente, que esse sim vai ser um dos maiores beneficiados, vendo a
diminuição de poluentes cair significativamente.
Temos de entender que essas mudanças podem demorar um pouco mais para
acontecerem de forma completa do que em 2020, lembrando que essa é a data de lançamento
desses carros por parte de quase todas as montadoras do mundo, e provavelmente apos isso
varias melhorias irão ocorrer de acordo com problemas que possam vir a ocorrer, porem
nada que preocupe muito, pois perto da situação atual de mortes no transito, alguns carros
amassados para depois melhora-los, não podem assustar mais que os números atuais, o
processo é relativamente lento, mas no longo prazo vai ser uma das maiores e melhores
evoluções do ser humano.

32

REFERÊNCIAS
http://www.educacao.cc/ambiental/causas-da-poluicao-industrias-carros-residencias-outros/
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/38/1208-pesquisa-comprova-aumentosignificativa-da-poluicao-no-mundo-asia-e-continente-mais-afetado.html
http://www.drashirleydecampos.com.br/noticias/14027
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/saude/conteudo_231978.shtml
http://akatu.org.br/Temas/Mobilidade/Posts/Dados-de-emissao-de-poluentes-pelos-automoveisconfundem-consumidor
https://scholar.google.com.br/scholar?q=carros+autonomos+e+o+meio+ambiente&hl=en&as_sdt=
0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ei=q1aHVbb9Ce7bsASenoPoAg&ved=0CBoQgQMwAA
http://www.pagina22.com.br/index.php/2014/03/a-revolucao-do-carro-autonomo/
http://www.polyteck.com.br/produto/polyteck-edicao-08-estradas-sustentaveis-carros-autonomos/
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/tecnologia/2014/01/15/interna_tecnologia,40792
0/leis-de-transito-terao-que-ser-adaptadas-para-carros-sem-motoristas.shtml
http://bestcars.uol.com.br/bc/informe-se/colunas/editorial/453-tecnologia-carro-autonomo-osdesafios-e-como-seremos-com-eles/
http://jota.info/carros-autonomos-pedem-update-na-legislacao
http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/motos/saude/estudo-da-organizacaomundial-da-saude-oms-sobre-mortes-por-acidentes-de-transito-em-178-paises-e-base-para-decadade-acoes-para-seguranca.aspx
http://info.abril.com.br/noticias/bitnocarro/2014/07/no-futuro-carros-inteligentes-vao-dispensarmotoristas.shtml
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/mwc-depois-dos-carros-chegou-vez-das-motosinteligentes-15485889
http://www.infoescola.com/cultura/roda/
http://mundoestranho.abril.com.br/materia/qual-foi-o-primeiro-carro-a-combustao
http://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2014/01/carros-inteligentes.html
http://canaltech.com.br/materia/veiculos/carros-inteligentes-conectados-e-eletricos-das-pistas-decorrida-para-as-ruas-38793/

33

http://www.gazetadopovo.com.br/mundo/new-york-times/carros-autonomos-e-inteligentes-estaomais-proximos-da-realidade-ekartfqjm7n3bq4dzoijk2vl6
https://tecnoblog.net/96663/carro-autonomo-google/
https://tecnoblog.net/96663/carro-autonomo-google/
https://tecnoblog.net/80834/carros-autonomos-2020-gm/
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/05/google-testara-prototipos-de-veiculosautonomos-nos-estados-unidos-entenda.html
http://www.tecmundo.com.br/carro/79934-carros-autonomos-google-testes-estradas-ainda-em2015.htm

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

MULHERES NAS ORGANIZAÇÕES: UM ESTUDO SOBRE
A DESIGUALDADE DE GÊNERO

Aluna: Helena Novelli de Miranda Oliveira
Prof. Arnoldo José de Hoyos Guevara

1º Semestre 2015

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 3
CAPÍTULO 1: CONCEITOS BÁSICOS .......................................................................... 4
1.1 O QUE É GÊNERO? ................................................................................................ 4
1.2 MACHISMO E FEMINISMO ................................................................................ 5
1.3 MULHERES E RACISMO...................................................................................... 7
CAPÍTULO 2: HISTÓRIA DAS MULHERES NO TRABALHO ............................... 11
2.1 HISTÓRIA DA MULHER NO TRABALHO NO OCIDENTE ........................ 11
2.2 HISTÓRIA DAS MULHERES NO BRASIL ....................................................... 16
2.3 MULHERES IMPORTANTE NA HISTÓRIA ................................................... 17
CAPÍTULO 3: MULHERES CONTEMPORÂNEAS ................................................... 20
3.1 FORMAÇÃO DAS MULHERES.......................................................................... 20
3.2 TRABALHO E MATERNIDADE ........................................................................ 23
3.3 MULHER E PODER .............................................................................................. 26
CONCLUSÃO.................................................................................................................... 28
REFERÊNCIAS ................................................................................................................ 30

3

INTRODUÇÃO
Esse trabalho tem como objetivo central avaliar a situação das mulheres nas
organizações, analisando como a desigualdade de gênero evoluiu, mudou e afetou a vida de
todas as mulheres ao longo da história. A desigualdade de gênero afeta as vidas das mulheres
em questões relacionadas a carreira, maternidade, salários, discriminação e inúmeras
situações vividas no cotidiano. Esse trabalho busca fazer uma retrospectiva de pontos
importantes da história da mulher nas organizações e as consequências das situações em
outros aspectos de sua vida. Além disso, busca entender se houve algum avanço real na
questão da desigualdade de gênero e se há prospecção dessa diferença diminuir ou até mesmo
acabar nas próximas décadas.
O assunto dessa pesquisa é de extrema importância, todos os dias as mulheres
passam por situações de opressão e discriminação que devem ser analisadas e combatidas,
já que uma igualdade entre homens e mulheres é benéfico para a sociedade em geral.
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CAPÍTULO 1: CONCEITOS BÁSICOS
1.1 O QUE É GÊNERO?
Para se iniciar o trabalho é importante se esclarecer a questão do que é “Gênero”.
Uma problematização importante, porém, muito complicada; não existe ao certo uma
definição totalmente aceita, sendo que seria possível produzir um trabalho somente pensando
e repensando no que essa palavra engloba e significa. Será aqui exposta de forma que conte
sua origem e de, algum modo, facilite o entendimento da tese no geral.
A terminologia começou a ser utilizada no anos oitenta do século XX pelas feministas
que buscavam explicar a diferença e desigualdade entre homens e mulheres, sendo que há
quem diga que a ideia central do conceito nasceu com a escritora francesa Simone de
Beavouir, que foi conhecida como aquela que iniciou a “Segunda Onda” do feminismo,
famosa pela frase “Não se nasce mulher, torna-se mulher”. Já nessa época, os poucos dados
que se tinham apontavam a extrema desigualdade entre homens e mulheres, seja na vida
pública ou privada: com desigualdade de cargos, salários e tratamento na vida pública,
juntamente com a dupla jornada de trabalho, trabalhos domésticos e maternidade na vida
privada.
Essa desigualdade era aceita e
justificada por setores conservadores, tanto
religiosos, como políticos e científicos, que
defendiam seus argumentos baseados em
questões biológicas, afirmando que as
diferenças físicas entre homens e mulheres
eram as causas das desigualdades sociais, que seriam assim, inevitáveis. Entramos aqui na
diferenciação do que seria “sexo” e “gênero”: sexo é uma categoria que limita o que é ser
fêmea e o que é ser macho, ligado somente a questões meramente biológicas; gênero adentra
no campo do que é feminino, masculino, ou uma mistura de ambos. Analisa as ciências
sociais para poder questionar a essencialidade da diferença entre os sexos, ou seja, a
generalização de que mulheres são emotivas, maternais, frágeis, etc., enquanto os homens
são racionais, fortes, entre outros. Segundo o gênero, essas característica são construções
sociais que não devem ser justificativa para qualquer tipo de desigualdade, uma vez que elas
são frutos de uma situação histórico-cultural e política, de modo que o conceito de gênero
vem para buscar a mudança nas relações sociais e de poder.
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O termo vem sendo incluído nas legislações e instrumentos normativos
internacionais, o que já mostra algum avanço na questão da desigualdade. No Brasil, foi
utilizado na Convenção de Belém no Pará, para esclarecer o conceito de violência contra a
mulher como “qualquer ato ou conduta baseada no gênero”.
A identidade sexual que antes se baseava somente no masculino e feminino se
ampliou e hoje engloba homossexuais, travestis, transexuais, bissexuais, entre outros, que
não necessariamente se identificam como homem ou mulher, de modo que o sexo biológico
já não tem – e provavelmente nunca tenha tido – relação com a identidade subjetiva de cada
um. Segundo a antropóloga e feminista contemporânea Marta Lamas, esse conceito não está
ligado a biologia ou cultura, mas sim a lógica de pensamentos, emoções e representação da
subjetividade intima e pessoal de cada pessoa.

1.2 MACHISMO E FEMINISMO
Tendo sido feita a explicação do que é gênero, é importante trazer à tona o significado
de duas palavras que estão extremamente ligadas as questões de desigualdade de gênero:
machismo e feminismo.
Primeiramente, é de vital importância saber que o feminismo não é oposto do
machismo. Machismo se refere a uma ideologia da supremacia do homem no qual ele tem
uma atitude de dominação em relação à mulher, baseada na não aceitação da igualdade de
direitos, o que gera comportamentos, atitudes, falas que são ofensivos contra o gênero
feminino. O machismo é uma das principais causas, se não a principal, da desigualdade de
gênero: ele não só prejudica, como mata mulheres e mesmo homossexuais, travestis,
transexuais, todos os dias. Em uma pesquisa feita pelo instituto Avon e Data em 2013, 96%
dos entrevistados afirmam viver em uma sociedade machista, 78% das jovens afirmam já ter
vivenciado alguma situação de assédio, 80% afirmam que mulheres não deveriam ficar
bêbadas em festas e baladas, entre outros dados que mostram que as mulheres sofrem
machismo todos os dias.
Por outro lado, temos o feminismo. Movimento de extrema importância, mas que
ainda sofre muito preconceito, ao contrario do que muitos pensam não é o inverso do
machismo, mas é um movimento que luta por direitos iguais entre os gêneros. Apesar de ao
longo da historia existirem casos de mulheres que lutaram contra sua condição de injustiça
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e submissão, podemos dizer que o movimento feminista se iniciou no final do século XIX,
primeiramente na Inglaterra, onde a reivindicação mais famosa foi a do direito ao voto, que,
após muitos protestos, prisões, greves de fome e até morte, foi conquistado no Reino Unido
em 1918. No Brasil, o movimento também tomou força com a luta pelo direito ao voto,
movimento liberado por Bertha Lutz, cientista bióloga que estudou no exterior e em 1910
voltou ao país, iniciando a luta pelo sufrágio universal. Esse feminismo inicial, seja no
Brasil, Estados Unidos ou Europa, teve força ate por volta da década de 30, quando perdeu
forças e voltou a tona nos anos 60.
Durante a década de 60,
nos EUA e na Europa, com o
movimento hippie se iniciando
na Califórnia, lançamento da
pílula anticoncepcional, música
sendo revolucionada com Beatles
e Rolling Stones, o movimento
feminista cresceu com toda a
força, trazendo à tona as relações
de poder desiguais e a dominação
dos homens sobre as mulheres,
buscando uma nova forma de relação, um movimento libertário para que as mulheres tenham
o direito de decidir sobre seu corpo e sua vida. Já no Brasil, com o golpe militar em 1964,
temos um período de extrema repressão que dificultava os movimentos de esquerda, que
fugiam para a clandestinidade.
Com a redemocratização nos anos 80, o feminismo no Brasil, assim como no mundo,
surgia com força total, trazendo inúmeras reivindicações em diferentes campos, como
casamento, sexualidade, violência, trabalho, maternidade, etc. O discurso universal começa
a ser visto como excludente, no sentido de que o machismo atinge mulheres de raças e classes
diferentes de forma desigual; começa, também, a desconstrução das teorias que classificam
o gênero em “masculino e feminino”, incluindo em algumas correntes do movimentos os
transexuais, travestis, e todos aqueles que se identificam como mulheres ou sofrem do
machismo.
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Finamente, feminismo é o movimento que luta pelos direitos iguais entre os
gêneros, não sendo o oposto do machismo, mas sim um movimento que luta contra este.
Na imagem vemos o termo “femismo”, que seria considerado o oposto de machismo.
Um termo novo e ainda muito controverso, não se encontra nos dicionários formais, mas
é muitas vezes utilizados em conversas informais e no meio digital. Muitos são contra
esse termo, uma vez que dizem que não existe uma repressão inversa por parte do
oprimido, assim como não existira racismo com os brancos, não existiria machismo, ou
no caso femismo, com os homens.

1.3 MULHERES E RACISMO
A situação da mulher negra no Brasil é muito preocupante devido ao passado
histórico dos negros no país; após a abolição da escravidão não houve qualquer tipo de
iniciativa para a reinserção da população negra na sociedade, que acabou ocupando
posições marginais em uma condição precária que ainda sofre muito preconceito. Nas
ultimas décadas, o movimento feminino vem ganhando força, principalmente nas
questões relacionadas ao racismo e sexismo sobre as mulheres negras.
Acontece que, mesmo com certos avanços, as mulheres negras estão em
desvantagens em muitos aspectos da vida em sociedade, sofrendo um duplo peso em
relação aos homens negros; hoje, ainda são somente 20% com acesso a universidade: em
2008, 22 a cada 100 mulheres eram empregadas domésticas, em 1998, eram 48 a cada
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100. Profissão de muitas, só em 2013 tiveram acesso à direitos como pagamento de horas
extras, jornadas de até 44 horas semanais, adicional noturno, seguro desemprego, isso
para aquelas com carteiras assinada, que ainda não é uma realidade de muitas

empregadas no país.

Fora a dura realidade das condições de trabalho e preconceitos que prejudicam
nas carreiras e tentativas de ascensão social, muitas são mães solteiras e chefiam os lares
sozinhas. Em 1995, dados mostram que as famílias chefiadas por mulheres negras eram
em sua maioria aquelas nas quais não existia a presença de um parceiro, sendo que 70%
eram do tipo “mulher e filhos”, e menos de 3% representava casais. Nos próximos 15
anos, porém, esse padrão se modificou, aumentando para 26% o número de famílias tipo
casal que eram chefiadas por mulheres, caindo assim para 49% o número de “mulher e
filhos”.
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Quando falamos de renda per capita, há uma disparidade regional entre
norte/nordeste e sul/sudeste e entre homens e mulheres, sendo que homens ganham mais,
assim como a renda per capita no norte e nordeste está abaixo da renda nacional. Vemos que
de 1995 até 2009 houve um avanço no salário de mulheres negras em relação a brancas,
aumentando de 40% para 51% o salário das negras em relação às brancas.

Apesar desse avanço, como vemos no gráfico acima, as famílias chefiadas por
mulheres negras mantiveram o pior rendimento, atrás dos homens negros, mulheres brancas
e homens brancos.
Junto com esse dado temos o de que, em 2009, 69% das famílias chefiadas por
mulheres negras recebiam menos que um salário mínimo, contra 42,7% das mulheres
brancas, reforçando que as mulheres negras são as menos favorecidas no mercado de
trabalho.
É importante trazer à tona a questão das pessoas ativas ou não no mercado, que traz
a problematização das donas de casa não serem consideradas ativas. Ativos são aquelas
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empregados ou desempregados procurando emprego, inativos são os que não estão
trabalhando ou em busca de um emprego, quadro no qual, por muitos considerado
erroneamente, se encontram as donas de casa. Dito isso, uma pesquisa do IPEA realizada de
1995 a 2009 mostra que a porcentagem de mulheres inativas nas famílias não teve grande
variação ao longo dos anos, mostrando que a reduzida participação feminina no mercado de
trabalho é um fruto da estrutura brasileira, muito ligada a tradicional divisão sexual do
trabalho, no qual as mulheres são donas de casa.
Um outro índice importante de analisar é o de que os homens negros escolarizados
acabam ganhando mais do que mulheres brancas, o que prova novamente como o sexismo
se encontra presente na esfera
pública, como vemos no
gráfico ao lado. Mulheres
brancas

escolarizadas

ganham menos, mas por
serem

maioria,

no

total

aparecem como maioria.
Feita

essa

chave,

podemos falar do aumento de
escolaridade. As mulheres
tem um nível de escolaridade
superior aos homens, mas
mesmo assim recebem menos; entretanto, é inegável que o aumento da escolarização e
acesso ao nível superior melhoram a qualidade de vida da população negra, fazendo com
que estes possam se posicionar de uma nova maneira, com resultados maiores e mais
oportunidades de trabalho e emprego, derivada dessa nova escolaridade e crescente
organização. Fora isso, algumas políticas públicas vem beneficiando essas classes, como o
aumento do salário mínimo, aperfeiçoamento do sistema público de emprego, novas
oportunidades de bolsas como FIES e ProUni, sistema de cotas entre outros, que, juntamente
com a luta contra o sexismo, vem melhorando paulatinamente a condição da mulher negra,
que se empodera aos poucos, culturalmente, no trabalho e na vida privada.
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CAPÍTULO 2: HISTÓRIA DAS MULHERES NO TRABALHO
Desde o inicio dos tempos, as mulheres eram vistas como somente uma fonte de
reprodução, e, mais que isso, sofriam preconceitos por serem consideradas inferiores que os
homens e uma fonte de tentação e perdição. Na mitologia grega temos Pandora, que abriu
uma caixa que liberou todas pragas e infelicidades para a humanidade; no Cristianismo, Eva
foi a responsável pela expulsão do homem do paraíso; Thomas Aquinas, um teologista
cristão do século 13, disse que as mulheres eram “criadas para ser companheiras dos homens,
mas seu único papel é a concepção... já que para outros propósitos homens seriam melhor
assistidos por outros homens.” (tradução livre).
Dito isso, esse capítulo busca fazer uma retrospectiva história da condição de vida da
mulher no ocidente e no Brasil, para poder entender como chegamos na situação que nos
encontramos atualmente. Serão ressaltadas também mulheres importantes ao longo da
história da humanidade, mostrando como muitas foram importantes em inúmeros campos, e
como elas são capazes, provando como poderiam ser mais numerosas se não houvesse tanta
desigualdade e discriminação.

2.1 HISTÓRIA DA MULHER NO TRABALHO NO OCIDENTE
Relata Murano (1997), que nas sociedades primitivas o princípio de cooperação
superava o de competição, prevaleciam as necessidades de proteção, cooperação na busca e
divisão dos alimentos, ao invés de guerras e batalhas, o homem era um ser pacífico que
buscava sobreviver. Ele defende que a base das sociedades humanas seriam grupos de
mulheres com seus filhos, que se juntanvam com outros homens, formando grupos que se
ajudavam na sobrevivência, mas como Murano diz, o elemento fixo era a mulher, não o
homem.
Foram muito aspectos que realmente começam a mudar o padrão da sociedade,
colocando o homem como o provedor da família: alguns defendem que um fator importante
foi o início da agricultura, que se iniciou no Oriente 3 mil a.C., que fez com que o homem
passasse a ocupar o papel de provedor. Com o arado, se iniciou o lucro, o excedente, as vilas
começam a ser invadidas, existia um processo de dominância, que foi aos poucos colocando
a autoridade sobre o poder masculino. O homem tinha o domínio publico, as mulheres, o
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privado, que por não ser produtivo como o masculino, era considerado inferior, fazendo com
que as mulheres então fossem se tornando mais dependente dos homens.
No império romano, os romanos dos primeiros tempos classificavam as mulheres em
duas categorias: as que deviam ser protegidas e as cuja pureza não importava. Aquelas que
vinham da aristocracia faziam parte da primeira categoria, já que só o casamento entre
romanos gerava genuínos cidadãos de Roma, de modo que essas mulheres eram consideradas
sagradas; o casamento não era um prazer, mas um dever de procriação, já que o estado
romano precisava sempre de novos cidadão para representá-lo e servi-lo. Acontece que, mais
futuramente, a mulher romana foi adquirindo certa independência, por exemplo, ao se casar
tinham o direito sobre seus bens, não os passando para seu marido. Elas continuavam sobre
a autoridade do pai mesmo quando se mudavam para a casa do marido, sendo que só com a
morte deste que poderiam de certo modo se emancipar. Possuíam certo grau de
independência, tanto em comparação com outras sociedades da época como até algumas
sociedades modernas, apesar de não poderem votar, ocupar cargos políticos ou servir o
exercito, eram consideradas cidadãs, podendo gerir sua vida cotidiana, apesar de dever
satisfação e responder ao pai em assuntos jurídicos.
Com a queda do Império Romano, na idade média as mulheres assumiam papeis de
tecer, costurar, cuidar de hortas, animais; sempre sendo submissa a algum homem: a
princípio seu pai, quando se casasse, seu marido, quando estivesse velha, seu filho. Na alta
idade média, o feudalismo instituiu algumas leis que davam sempre direito aos homens e
restrições as mulheres; o poder da igreja também era absoluto, e, como muitas mulheres se
envolviam em cuidar de enfermos, administrar remédios e a Igreja não tinha total poder sobre
isso, muitas eram queimadas por serem consideradas bruxas, sendo em sua maioria pobres,
viúvas, solteiras, aquelas que não tinham um homem que pudessem lhes defender. A relação
da igreja com as mulheres era problemática, eram vistas como causa e objeto do pecado, ha
não ser que fossem virgens, mães ou esposas, ou quando se dedicavam a vida no convento;
assim se guardavam para o casamento, que era o destino da maioria das mulheres, se casar,
servir o homem e procriar. As camponesas trabalhavam ajudando a cultivar terras, tecendo,
fiando lã, cuidando das crianças, sendo que as de uma classe mais alta tinham uma rotina
semelhante no sentido de cuidar dos filhos, cuidar da casa e representar o marido quando
este estivesse fora.
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Durante o Período do Renascimento, a condição das mulheres não se modificou
muito, no sentido de que ainda buscavam por um marido, eram submissas, deveriam procriar
e fazer serviços domésticos. Porém, em comparação com a sociedade da Idade Média,
existiam mais mulheres se educando, a elite tinha mais conhecimento de literatura e filosofia,
discutiam com seus maridos a respeito e tinham poder de administrar os serviços da casa.
As mulheres dos novos burgueses os ajudavam no trabalho exercido, as camponesas muitas
vezes iam seguir suas vidas nas cidades, por conta do esgotamento das possibilidades no
campo.
Na revolução industrial, as fábricas surgiram e juntamente aglomerações de massas
aos seus redores, sendo que nesse momento as mulheres começaram a ter mais acesso ao
domínio publico, juntamente com suas responsabilidades e papéis no domínio privado.
Mesmo com o abalo das monarquias e surgimento das repúblicas, poucas vezes as mulheres
foram questão de importância, sendo que seu trabalho produtivo agora na vida pública era
muito menos valorizado e considerado pouco qualificado quando comparado com o feito
pelos homens: tinham jornadas de trabalho exaustivas, ganhavam muito menos que homens
que realizavam as mesmas tarefas e sofriam por não ter direitos que as protegessem.
Em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, houve um tremendo massacre
quando se contabiliza o número de mortes, principalmente entre os homens jovens.
Consequentemente, as mulheres passaram a assumir papéis tipicamente masculinos,
primeiramente nas fábricas relacionadas à guerra, como de armamentos e munição e depois
em serviços como bombeiras, eletricistas, carteiras, condutores de transportes públicos,
caminhões, etc. Antes da guerra já
existia uma onda de mobilização
feminista, visando o direito ao voto e
mais igualdade em relação aos
homens e com a guerra elas ganharam
mais espaço no cenário cultural e
econômico;

“No

entanto,

ainda

haviam muitas restrições culturais ao
papel da mulher e só ocorrem
mudanças

significativas

após

a
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Segunda Mundial, na segunda metade do século 20” diz o professor de História Raphael
Amaral (Tim), do Anglo e do Inteligente Vestibulares.
A segunda guerra mundial foi um divisor de águas: elas foram recrutadas durante o
conflito, não para lutar em sua maioria, mas para ajudarem na indústria de defesa, construção
de aviões, armamentos, condução de comboios e decodificação de comunicações inimigas.
Mas foram, infelizmente, despedidas em massa com o fim do conflito, deixando lugar para
os homens. (LIPMAN-BLUMEN, 2000) As funções femininas mudavam em cada país, na
maioria dos países aliados, elas eram convocadas para todas as frentes de trabalho, desde o
setor industrial até o exército.
Já nos anos 60, eram escassos os registros de mulheres no mercado de trabalho,
mulheres que ocupavam alguma posição de poder ou liderança era uma anormalidade;
porém, com a expansão da economia nessa nova décadas, aos poucos elas foram sendo
recrutadas e começaram a questionar sua qualidade de vida e papel de submissão, iniciandose assim os grandes movimentos feministas organizados. Os homens executivos britânicos
estavam acostumados a acreditar que as mulheres executivas eram gente dependente que não
tinha conseguido casar ou que precisava de dinheiro (SAMPSON, 1996. Pg 325).
Segundo Anthony Sampson, até a década de 70 as mulheres empresariais eram
normalmente esposa de alguém, de quem se esperava que fosse leal e apoiasse de todo jeito,
sem se envolver efetivamente com as questões empresariais. Nas grandes cidades, o cargo
do marido não afetava a vida social da esposa e família, mas nos subúrbios e cidades que
viviam em função de uma ou poucas empresas as famílias eram diretamente afetadas pelas
hierarquia nas empresas. Na vida daqueles que iam para o exterior, as mulheres assumiam
um papel extremamente leal a empresa: tinha o papel de organizar jantares, agradar e se
mostrar leais ao marido e principalmente à companhia. Quando voltavam ao país de origem
sofriam um choque cultural por não ter mais incentivos e situações para utilizar as qualidades
obtidas com dificuldade para sobreviver a vida no exterior.
Sendo assim, a verdadeira evolução das mulheres nas empresas foi muito lenta até as
décadas de 60 e 70, sendo que eram mais requisitadas nas empresas que tinham o público
feminino, alem de irem entrando nos escritórios nos papéis de recepcionistas, secretárias,
assistentes, etc.
Nos anos 80, até os bancos pareciam dar espaço para as mulheres, mas nunca nos
cargos mais altos ou que tinham o poder de tomar grandes decisões; havia a suspeita de que
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as mulheres recebiam novos títulos, mas continuavam na mesma função, o que faria com
que parecesse que elas haviam se empoderado, mas na verdade o cargo continuava o mesmo.
No campo da indústria, as mulheres também pareciam progredir, desafiando um campo
muito maior e mais difícil, entrando nas áreas da engenharia e ciências, nos países
desenvolvidos ou não.
Na Grã-Bretanha, no início dos anos 90, 45% dos estudantes de administração eram
mulheres, o que parecia promissor até esses avanços encontrarem certo patamar no meio dos
anos 90, muito por conta das mulheres terem ocupado cargos de gerencia quando logo depois
as empresas demitiriam gerentes aos milhares, sendo que elas seriam muitas vezes as
primeiras a serem mandadas embora. Para elas talvez fosse mais difícil essa demissão do
que para um homem, uma vez que é mais complicado de obter um emprego de gerente
quando se é mulher. Algumas mulheres não se sentiam felizes com as políticas das empresas
relacionadas a família e maternidade, fazendo com que fugissem das grandes empresas e
buscassem assumir o poder dos próprios negócios. (SAMPSON, 1996. Pg 335).
Um estudo da Arthur Andersen mostrava que os conselhos de administração tinham
mudado pouco com as supostas sublevações sociais, de modo que o diretor típico ainda era
um homem branco rico de meia idade. Os aumentos no salários e mudanças de cargos ainda
não eram significativos em relação aos homens, o teto de vidro ainda existia, de modo que
as mulheres não conseguiam ser promovidas e alcançar altos cargos. Parecem ter mais
sucesso em organizações planas, sem hierarquias formais, ou em empresas menores, onde
tem horários mais flexíveis e podem fazer uso das suas habilidades nas relações humanas e
comunicação.
Pesquisas no anos 90 mostram certa desilusão das grandes executivas, pois a grande
maioria achava o trabalho essencial para se manter a paz de espírito e bancar sua família
financeiramente, mas por outro lado não tinham vida social, cultural, momentos sozinhas de
prazer e calma.
Na história no geral, é complicado se obter informações sobre o papel das mulheres,
suas profissões, pensamentos, costumes, pois o homem sempre foi o protagonista da história,
esse foi um dos motivos para o trabalho focar na realidade da mulher somente no ocidente,
pois ele da um certo contexto ao Brasil, mas é fato claro que o machismo e desigualdade de
gênero estão presentes com grande força em todo o mundo.
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2.2 HISTÓRIA DAS MULHERES NO BRASIL
A situação das mulheres no Brasil colonial era precária e difícil, uma vez que estavam
inseridas em uma sociedade machista, opressora e patriarcal. Os portugueses tentaram inserir
seus costumes no país, de modo que as mulheres teriam que ser virgens até seu casamento,
deveriam
donas

ser

de

casa,

cuidar dos filhos,
prover

uma

família

e

obediência ao seu
marido. Esse, por
outro lado, tinha
total

liberdade

para ter relações
com

outras

mulheres, muitas
vezes com as escravas que eram de posse da família. As mulheres esposas de senhores não
trabalhavam como seus maridos, mas tinham o papel de cuidar e administrar suas casas,
sendo que essa era a figura ideal da mulher no Brasil colonial: dona de casa submissa.

As

mulheres negras, trazidas para serem escravas, desempenhavam essa papel sofrendo
inúmeros abusos, sendo eles estupros, espancamentos, abusos psicológicos, etc. No apogeu
do ciclo do ouro (1700-1750), foram surgindo os profissionais liberais, mudando um pouco
o modelo da sociedade colonial até o momento.
No século XIX, a mulher foi desenvolvendo um papel relevante no processo de
abolição, na formação do pensamento republicano e em vários momentos de crise política
nacional. As mulheres negras que uma vez foram escravas, foram muito marginalizadas e
tinham pouco acesso a educação, cultura, qualidade de vida, etc. Com a abolição da
escravidão a partir de 1889, o Brasil recebeu várias ondas de imigrantes, que aumentaram
principalmente no período da primeira e segunda guerra mundial, vindo agora ser a mão de
obra que iria substituir aqueles liberados da escravidão. Esse imigrantes, homens e mulheres,
começaram a trabalhar no comércio e em diversas áreas da economia e sociedade, sendo que
essas mulheres são também as ancestrais das mulheres brasileiras contemporâneas.
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No século XX foram aos poucos saindo da até então condição de submissão,
adentrando em movimentos populares pela melhora da qualidade de vida, lutas de direito ao
voto, movimentos constitucionalistas. Principalmente com a industrialização e consolidação
do sistema capitalista a mulher passa a questionar sua posição, conquistando espaços que
antes eram exclusivamente masculinos. “Para que tal fato ocorresse, alguns fatores foram
contributivos, tais como: modificação do ideal da mulher no lar; o fato de poder controlar e
decidir o numero de filhos (descoberta do anticoncepcional); o direito ao voto; a maior
liberdade sexual; a necessidade de compor a renda familiar, a possibilidade de dissolução do
vinculo matrimonial; os novos modelos de células familiares que romperam com o
tradicional; a evolução das relações conjugais; a promulgação de leis protegendo a mulher
trabalhadora; a busca pela qualificação em termos culturais, técnicos e acadêmicos;
legitimidade do acesso ao estudo; entre outros” (KANAN, Lilia. 2010).
A inserção das mulheres brasileiras se deve a três principais aspectos segundo Lilia
Aparecida Kanan: taxa de fecundidade em declínio; nível de instrução da população
feminina em ascensão; aumento do número de famílias comandadas por mulheres. Com a
expansão da economia junto com o processo de industrialização e urbanização, a
participação das mulheres nas atividades econômicas formais se intensificou, mesmo com a
estagnação da atividade economia na década de 80. Nos anos 90, a intensa abertura
econômica, baixos níveis de investimento e serviços de terceirização incluíram cada vez
mais as mulheres na força de trabalho. De lá para os dias atuais as condições femininas
continuam ruins, mas já fizeram grandes avanços como já vimos e veremos no trabalho.

2.3 MULHERES IMPORTANTE NA HISTÓRIA
Tendo claro como as mulheres chegaram até sua situação atual, é importante
destacar quais mulheres ao longo da história da humanidade ajudaram na conquista dos
direitos femininos, quais delas foram contra o que era esperado para buscar aquilo que
aspiravam e achavam certo. Segue uma lista com mulheres importantes na história:

- Hipácia (350 – 415): filósofa, astrônoma e matemática do Egito, foi uma das
mais importantes pensadoras da antiguidade; é considerada a última pensadora de
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destaque em Alexandria, centro da cultura grega no mundo helenístico. Foi
assassinada de forma brutal por cristãos, acusada de bruxaria.

-

Joana d’Arc (1412 – 1431): francesa pobre e analfabeta de 17 anos,

convenceu um grupo de soldados à acompanhá-la para salvar a França dos ingleses,
conseguindo futuramente seu próprio exército e autorização real para achar até
Orleans (130km de Paris) e lutar contra o exército inglês. Foi queimada viva pela
inquisição com 19 anos de idade.

Maria Quitéria de Jesus (1758 – 1853): foi uma militar brasileira que
lutou na Guerra da Independência. Se disfarçou de homem para poder lutar contra os
portugueses na Bahia, sendo considerada a primeira mulher a entrar em combate pelo
Brasil e primeira mulher a assentar praça numa unidade militar das forças armadas
brasileiras.

Ada Lovelace (1815-1852): Filha de Lorde Byron, foi considerada a
primeira programadora do mundo, mesmo antes da ideia do computador individual
como conhecemos existir. Seus estudos com o inventor Charles Babbage
permaneceram esquecidos, até serem publicados e utilizados para inspirar os
primeiros computadores modernos na década de 1940.
Princesa Isabel (1846 – 1921): princesa imperial do Brasil e primeira
senadora da nação, é conhecida como “a Redentora”, uma vez que aboliu o regime
de escravidão no Brasil.
Chiquinha Gonzaga (1847 – 1935): compositora e pianista, é a
primeira mulher no Brasil a estar à frente de uma orquesta. Compôs mais de duas mil
canções populares.

Marie Curie (1867- 1934): era física e química polonesa, foi impedida
de entrar no ensino superior regular por ser mulher, o que não impediu que se tornasse
uma cientista renomada e respeitada. Foi a primeira mulher a ganhar um Prêmio
Nobel e a primeira pessoa a ganhar dois prêmios Nobel em áreas diferentes.
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Simone Beauvoir (1908 – 1986): foi uma escritora, filósofa
existencialista e feminina francesa, suas obras foram de extrema importância para os
movimentos feministas.
Rachel de Queiroz (1910 – 2003): Professora, jornalista, romancista,
cronista e teatróloga, foi a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de
Letras em 4 de agosto de 1977, relatando em suas obras problemas do Nordeste.
Margaret Thatcher (1925 – 2013): foi a primeira mulher que ocupou
o cargo de Primeiro-Ministro britânico, sendo que logo que assumiu o posto tomou
uma série de medidas que lhe fizeram conhecida como “A Dama de Ferro”.
Valentina Tereshkova (1937 – hoje): foi a primeira mulher a viajar
para o espaço, em 16 de junho de 1963, vinha de uma família comunista de
trabalhadores rurais na Rússia, onde atualmente é deputada no Parlamento.
Maria da Penha (1945 – hoje): é uma biofarmacêutica brasileira que
lutou para que seu agressor fosse condenado, se tornando líder de movimentos de
defesa dos direitos das mulheres vítimas de agressão. Foi sancionada uma lei com
seu nome, que aumenta o rigor das agressões feitas às mulheres.
Dilma Rousseff (1947 – hoje): Nascida em Belo Horizonte, é
economista e política brasileira, assumiu a cheia do Ministério de Minas e Energia,
posteriormente da Casa Civil. Se candidatou à presidência da república em 2010 e
foi eleita, sendo a primeira mulher a ser presidente da Republica em toda a história
do país.
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CAPÍTULO 3: MULHERES CONTEMPORÂNEAS

3.1 FORMAÇÃO DAS MULHERES
Esse item é importante porque trás a tona o nível de escolaridade das mulheres, que
mostra grande diferença em relação aos homens desde que são jovens. Um estudo da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) com dados do
Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA, na sigla em inglês) de 2012, mostra
que meninas estudam mais horas semanais que os meninos, dedicam mais tempo a leitura,
além de passar mais tempo na escola ao longo da vida. Os meninos, por outro lado,
empregam melhor as fórmulas de matemática e demonstram maior confiança. No geral, as
garotas apresentam melhor desempenho, com maior pontuação nos testes.
Acontece que, em famílias em que se tem meninos e meninas com a mesma formação
matemática, os garotos tem mais incentivo para seguirem carreiras na área de exatas, uma
porcentagem de 14% das meninas contra 35% dos meninos seguem nessa área. Essa falta de
incentivo leva as meninas a não terem confiança ao lidar com os números, o que pode levar
aos 34 pontos de diferença no rendimento na matéria, que equivale a todo um ano escolar.
O levantamento ainda retoma o que as meninas levam a escola com mais seriedade,
estudam 5h30 por semana, contra 4h30 dos meninos, além disso a sua presença na sala de
aula só aumenta, em proporção maior que a deles, talvez pelo fato deles serem displicentes,
sendo 8% mais propensos a dizerem que a escola é uma perda de tempo; largam os estudos
mais cedo, buscam atividades alternativas que não aumentam a escolaridade, como por
exemplo jogar videogame e navegar na internet, enquanto as meninas gastam tempo lendo
livros de ficção e afins. Importante ressaltar que, no Brasil, independentemente da questão
dos gêneros, no geral o país apresenta péssimos valores em relação aos outros países
analisados.
Um estudo da National Bureau of Economic Research sugere que professores de
matemática dão notas maiores para as meninas quando não sabem que essas são meninas; os
pesquisadores analisaram três grupos de alunos do sétimo ano ao fim do ensino médio, no
ano de 2002, sendo que eles fizeram duas provas cada um em várias disciplinas, uma
anônima e outra não. Na disciplina da matemática, na prova anônima as meninas foram
melhor, na identificada, os meninos; um resultado curioso, porque supostamente matemática
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é uma matéria que o certo é certo e o errado é errado, mostrando que os professores
subestimam as habilidades das meninas.

No ensino superior elas também são a maioria, entram e se formam em maior peso,
reforçando o fato de que as mulheres tem maior formação, como podemos ver no gráfico a
cima. O gráfico mostra como há uma divisão clara entre quem segue os cursos de humanas
e os de exatas; muitos estudos dizem que essa falta de mulheres nos setores de informática
e tecnologia só geram atrasos e perdas para esses setores, além de que essas são áreas
normalmente mais remuneradas se comparadas com as mais escolhidas masculinas,
mostrando um prejuízo para as mulheres.
Estudos mostram também que, conforme a escolaridade aumenta, a disparidade de
renda aumenta também: a partir dos dados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
de 2013, o estudo revelou que em 2002 o rendimento das mulheres era equivalente a 70%
do rendimento dos homens. Em 2012 a relação subiu para 73%. Já no grupo com doze anos
ou mais de estudo, o rendimento é menor, sendo 66% da renda masculina, em cargos
gerenciais o rendimento chega a 60%.
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Segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do
Trabalho e Emprego MTE, a diferença na remuneração media de homens e mulheres na
categoria bancária cresceu entre 2007 e 2012, entre os mais escolarizados: bancárias com
mestrado ganhavam 28,5% a menos que os homens com a mesma escolaridade, valor que
aumentou para 32,8% em 2012, aquelas com doutorado ganhavam 50% a menos em 2007,
valor que subiu para 56,5% em 2012.
Acontece que, em termos do rendimento de horas no mercado formal, o rendimento
das mulheres é menor, assim como as horas semanais que elas trabalham. Por outro lado,
fazem o dobro da jornada dos homens nos afazeres domésticos: em 2012, os homens

trabalharam em media 42,1 horas por semana, contra 36,1 horas das mulheres; Nos afazeres
domésticos, no entanto, as mulheres dedicam mais que o dobro do tempo, como podemos
ver no gráfico.
Na comparação com 2002 as horas dedicadas a afazeres domésticos femininos
diminuíram duas horas, enquanto a masculina se manteve igual.
Além do aspecto social que discrimina as mulheres, Lena Lavinas, pesquisadora da
Universidade do Rio de Janeiro, diz que desde 2003 foram criados 18 milhões de reais para
a criação de postos de trabalho, porém 90% foi na faixa de até três salários mínimos, sendo
que assim não foram criados empregos para o pessoal mais qualificado, onde há menos vagas
de maior remuneração e mais competidores, sendo desfavorecida a mulher.
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3.2 TRABALHO E MATERNIDADE
Em nossa cultura a maternidade é e sempre foi supervalorizada, se esperando que as
mulheres buscassem em certo ponto da vida se estabilizar com um marido, ter filhos, criar
uma família. Com a inserção das mulheres no mercado de trabalho e cada vez ocupando
cargos de maior importância, a questão da carreira e maternidade se tornou um assunto
complicado na vida dessas mulheres, já que, em muitos casos, envolve uma escolha.
Quando chegam à

meia idade, entre 30%-50% das mulheres americanas com

carreiras bem sucedidas nunca passaram pela maternidade, na verdade, 33% dessas mulheres
entre 41 e 55 anos, que são executivas, médicas, advogadas, professoras universitárias entre
outras, não tem filhos. Muitas, porém, gostariam de te-los, mas por conta do esforço
dedicado a sua carreira e questões biológicas, não podem mais, muitas vezes gastando
fortunas com métodos alternativos, como inseminação artificial.
De outro lado, os profissionais homens não tem que lidar com grandes problemas em
termos de carreira e maternidade, pelo contrário, 79% dos profissionais bem sucedidos
gostariam de ter filhos, sendo que 75% de fato já tem. Enquanto para os homens o quanto
mais bem sucedido você é, mais provável que se case e tenha filhos, o contrário acontece
com as mulheres, principalmente com aquelas com salários superiores a 100.000 dólares:
49% dessas mulheres não tem filhos, contra 19% dos homens.
Uma questão ainda mais primordial seria o matrimônio: somente 60% das mulheres
americanas com salário superior a 65.000 dólares são casadas, valor que atinge 57% para as
americanas que trabalham em empresas. No caso dos homens, entre os com salário superior
a 100.000 dólares, 83% estão em um casamento. A questão do matrimônio esta ligada
diretamente à maternidade e carreira no sentido de que ter um marido é, para muitas
mulheres, condição primordial para se ter filhos, sem contar que para muitas, cuidar sozinha
de uma criança pode ser, e é, muito difícil.
No Brasil, segundo o IBGE, o quadro é similar, pois quanto mais instruídas, mais
tarde decidem pela maternidade: entre as sem instrução ou fundamental incompleto, a idade
média para se ter filhos é de 25,4 anos, contra 30,9 anos daquelas com ensino superior.
Muitas decidem se afastar no primeiro ano de vida dos seus filhos, por considerar a licença
curta, o que pode causar problemas na hora de voltar a sua carreira, por conta da grande
competitividade no meio empresarial. Além disso, quanto maior o nível de instrução, menos
filhos elas tender a ter segundo o Censo 2010, que revela que a taxa de fecundidade diminuiu
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de 2,38 em 2000 para 1,86 em 2010, e que aquelas sem nível de instrução tem em média 3
filhos, contra 1,1 das com ensino superior completo.
Com base nos dados citados, vemos como a maternidade é um problema quando se
trata de construir uma carreira. Nas empresas, mulheres muitas vezes não são promovidas
por seus superiores acreditarem que quando essas tiverem filhos não renderão ou poderão
ter limitações que prejudiquem seu trabalho; uma solução que vem sendo acatada por
algumas empresas é ter horários mais flexíveis, criação de creches para as crianças durante
o expediente, o que pode ser uma boa solução, mas muitas vezes é vista como um gasto
desnecessário por muitos na empresa. Sem contar que, o apoio do pai na maternidade, se
fosse mais presente e equivalente ao da mãe, com certeza ajudaria e possibilitaria que mais
mulheres seguissem suas carreiras.
Mas temos também, outros casos: mulheres que largam de vez suas carreiras para ter
filhos e aquelas que não querem ser mães. No primeiro caso, ao deixar de lado suas carreiras
e se dedicar completamente a maternidade, muitas mães apresentam sintomas de tristeza e
em alguns casos mais graves, de depressão; muito disso esta ligado ao fato de que perdem o
contato com outras pessoas, não tem mais novidades e problemas grandes que não estejam
ligados a casa ou aos filhos, mas o que não significa que tenha sido uma escolha ruim. Entrar
em cursos, esportes, aulas de idiomas parece ter sido uma solução para esse sentimento após
o abandono da profissão.
O segundo caso se trata de mulheres que não querem ter filhos, o que traz à tona a
questão delicada da maternidade na nossa cultura. Essa insiste em ações e mentalidades que
defendem que a maternidade é algo inato de todas as mulheres; desde pequenas ganham
bonecas de presente, casinhas de bonecas, panelinhas, que vem impondo de modo não tão
inconsciente que toda menina tem papel de ser mãe e tem um comportamento materno.
Segundo o que muitos acreditam mulheres são pacientes, maternais, gostam de
cuidar, o que na verdade não se passa de uma grande generalização, pois muitas não são
assim e não tem o desejo de ter uma criança para cuidar, não tem sua vida, aspirações e
personalidade voltadas para um “instinto materno”, e por isso, sofrem muito preconceito.
Perguntas vindas da família, amigos, desconhecidos sobre a vinda da criança e a resposta de
que não se tem interesse em ter filhos geram desconforto e a crença de que existe algo de
errado com a mulher ou casal.
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Segundo o IBGE, a proporção de família formadas por casais sem filhos cresceu 33%
no Brasil entre os anos de 2004 e 2013, sendo que a cor ou raça e nível de escolaridade
também afetam na decisão de não ter filhos: em 2013, entre mulheres brancas de 15 a 49
anos, 41,5% não tinham filhos, contra 35,8% das pretas ou pardas. Na faixa selecionada de
25 a 29 anos a diferença é ainda maior, entre as brancas a proporção das sem filhos foi de
48,1%, entre as pretas ou pardas foi de 33,8%. Em relação à escolaridade, entre mulheres de
15 a 49 anos de idade com mais de oito anos de estudo, 44,2% não tiveram filhos em 2013,
enquanto aquelas com até sete anos de estudo a proporção foi de 21,6%. Novamente, quando
selecionamos a faixa dos
25 aos 29 anos a diferença
tenda a aumentar: entre as
menos

escolarizadas

16,3% não tinha filhos,
contra 45,5% das com
mais

instrução.

Esses

dados nos mostram que
quanto mais escolarizada,
menos filhos as mulheres
tendem a ter; as razões
são sempre pessoais e não
podemos saber ao certo o
porque disso, mas talvez
exista ligação com o
tempo que se dedica aos
estudos
dedicado

e

o

tempo

aos

filhos,

sendo que as mulheres
tem menos filhos por
estarem estudando mais.
Dado complementar é o de que mães jovens estudam menos: um estudo mostra que
entre mulheres de 15 a 17 anos que não tinham filho, 88,4% estavam estudando, enquanto
entre aquelas que tinham um filho ou mais, 28,4% estudavam. Entre as de 18 a 24 anos,
41,5% daquelas que não tinham filho estudavam, enquanto das que tinham filhos apenas
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11,2%, enquanto 54% não frequentavam mais a escola, mas tinha o ensino médio incompleto
e 34,8% não estudavam mas tinha o ensino médio completo, mostrando novamente que não
só na questão do trabalho, mas quando se é uma mãe jovem as mulheres enfrentam um
problema, de certo modo, mais sério: não conseguem muitas vezes completar o seu ensino
básico, assim não conseguindo muito menos ingressar no ensino superior. Essa falta de
qualificação faz com que essas mulheres tenham que buscar por empregos mal remunerados
ou que não dão uma perspectiva de carreira, muitas vezes dependem de seus maridos e
assumem uma vida de doméstica, o que não é de modo algum ruim, desde que seja uma
escolha.

3.3 MULHER E PODER
A quantidade de mulheres nos cargos altos nas empresas é mínimo, e, apesar de estar
crescendo, cresce de modo lento e difícil. A América Latina em específico sofre de um
grande atraso, tendo mulheres representantes nas diretorias em apenas 6,4% das maiores
empresas da região, valor pequeno em comparação com Europa (20%), America do Norte
(19,2%) e Ásia-Pacifico (9,4%). A Colômbia se encontra na liderança com 13,4% dos
assentos no conselho de suas maiores empresas ocupado por mulheres, mais que o dobro no
Brasil, onde o valor chega a 6,4%, sendo que suas empresas compõe quase metade das
maiores empresas na lista da região.
O valor de 6,4% em 2015, além de ser absurdamente pequeno, nos últimos dez anos
aumentou somente 1,3%,
mostrando como ainda é
difícil
assumirem

mulheres
cargos

em

diretorias, muito por falta
de incentivo e programas
de inclusão nas empresas.
Até mesmo nas grandes
empresas, quase metade
das 100 maiores não tem
membros

mulheres

na

diretoria, como AmBev,
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Itaú Unibanco, America Movil, Televisa, Cemex, Vale e Banco do Chile; e mais que isso,
das 53 dessas empresas com pelo menos uma mulher no conselho, 43 delas têm apenas uma,
ou seja, das 100 maiores empresas, somente 10 tem mais de uma mulher membro, sendo que
oito possuem duas e somente duas empresas tem três ou mais mulheres na diretoria,
participação que começa a influenciar de algum modo as decisões.
Em âmbito global, a diversidade de gênero nas diretorias esta acelerando, mas não
na America Latina. As cotas para mulheres nos conselhos se disseminou da Europa pela
África, Ásia, Oriente Médio, tendo um aumento de até 20% de mulheres diretoras, como é
o caso da Itália e França. Na América Latina a porcentagem continua muito baixa; o Brasil,
por outro lado, é o único país da região que apresentou uma proposta de cotas, um projeto
de lei que ainda não foi aprovado, mas que exigiria que empresas estatais aumentassem a
porcentagem de membros femininos pelo menos 10% a cada dois anos, até atingir 40% de
ambos os sexos.
O aumento de mulheres pode estar de certa forma relacionado aos resultados, já que
segundo o material da mesma pesquisa, companhias com pelo menos uma mulher no
conselho tiveram ações 5% mais valorizadas na bolsa do que outras no mesmo setor, apesar
que o levantamento mostra que há uma concentração de mulheres em cargos de gestão de
áreas secundárias, ou seja, mais voltadas para aconselhamento do que para tomada de
decisões.
Mas, de qualquer forma, a situação ainda é muito complicada: o famoso termo do
“teto de vidro” existe de forma muito forte nas empresas, ou seja, as mulheres chegam até
determinada posição, daí não são mais promovidas e não conseguem crescer mesmo tendo
formação, experiência e capacidade igual ou maior que os homens. Problema que ocorre não
somente no meio empresarial, mas também na política: dos atuais 513 deputados que
ocupam a Câmera Federal, temos somente 51 mulheres, sendo somente 10% do total,
número muito preocupante, pois se compararmos com países como Zimbábue, Afeganistão
e Iraque, eles então na frente em termo de participação feminina, com respectivos 31%, 17%
e 25%. Até mesmo os países na America latina tem porcentagens muito mais altas, como
Argentina com 36%, Bolívia com 50% e Equador com 41% de participação feminina.
Cinqüenta e dois por cento da população brasileira é mulher, 40% são chefes de
família, elas tem melhor formação, estudam mais, se especializam mais e ainda sofrem de
desigualdades em todas as áreas de vida pública e privada.
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CONCLUSÃO
Foram apresentados no trabalho diversos dados de situações e contextos diferentes,
que vistos numa perspectiva maior mostram a situação da mulher ao longo da história e sua
relação com o trabalho, que envolve sua escolaridade, as relações de poder, maternidade,
relações afetivas, entre outros. O trabalho, o papel das mulheres nas organizações e
empresas, afeta diretamente sua vida social, pessoal, emocional.
Vimos que existem avanços claros na condição das mulheres no trabalho, mas é do
mesmo modo claro como esses avanços ocorrem de forma lenta e complicada. Numa
sociedade contemporânea como a nossa, com inúmeros estudos, casos, exemplos, acredito
não termos o investimento necessário para a desconstrução total da discriminação pela
desigualdade de gênero, que deve ser feita do modo mais rápido possível, apesar de ser
complicado por ser algo enraizado na nossa cultura. Não desmerecendo as conquistas que
colocam cada dia mais mulheres em cargos de poder e que vem mostrando para as empresas
e para o mundo que as mulheres são extremamente capazes, além de lidar com as situações
de uma forma diferente, mas que ao mesmo tempo vem se mostrando eficaz e produtiva, seja
na administração de uma empresa, de uma cidade, de um país.
Muito importante também trabalhar melhor na questão da vida privada das famílias,
uma vez que podem estar ganhando mais espaço nas empresas, mas ainda sofrem com
jornadas duplas ou triplas de trabalho, sendo ao mesmo tempo mães, domésticas e mulheres
bem sucedidas profissionalmente; é necessário um equilíbrio maior entre homens e mulheres
quando se diz a respeito do lar, da educação dos filhos, das tarefas. Com esse equilíbrio elas
poderiam se dedicar mais, não somente ao trabalho, mas a sua vida pessoal, que muitas vezes
se perde no meio de trabalho e família.
A condição as mulheres negras, apesar de ter mostrado certa melhora nos índices, se
mostra ainda mais preocupante que a situação das mulheres brancas, sendo que deve ser sim
alvo de projetos que busquem a inclusão dessas mulheres de modo mais igualitário em todos
os meios da sociedade, não só no empresarial.
Sendo assim, é concluído que a posição das mulheres nas organizações melhorou
muito ao longo da história, sendo feitas inúmeras conquistas por grandes e corajosas
mulheres; mas é uma luta que deve continuar diariamente e devemos sempre nos atentar a
todas as vertentes ligadas ao trabalho feminino, buscando soluções para a questão da
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maternidade, dupla jornada de trabalho, teto de vidro, desvalorização da formação feminina,
entre todos os outros lado da desigualdade de gênero.
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INTRODUÇÃO
As organizações têm procurado um uso cada vez mais intensivo de Tecnologia de
Informação (TI), não apenas bits, bytes e demais, mas uma poderosa ferramenta empresarial,
que altere as bases das competitividades e estratégias empresariais. A relação engloba desde
o surgimento de novas tecnologias, ou novas aplicações, para atender as necessidades do
novo ambiente, até o surgimento de novas oportunidades empresariais criadas pelas novas
tecnologias ou novas formas de sua aplicação. Através da criação de um novo ambiente
empresarial, as organizações foram afetadas e tiveram que se adaptar a nova realidade do
mercado.
O mercado do século XXI é marcado pelo constante uso da internet, todos estão
conectados a todos e a tudo que está disponível nas redes da web. Diante desse cenário, uma
pratica de comércio vem se destacando e mostrando o seu valor na otimização de processos
de venda e de contato com o cliente. O e-commerce é um modelo de comércio eletrônico
que está presente em todos os países e na maioria das empresas. Ele está se destacando no
mercado por ser um meio de compra eficaz para os consumidores, ele traz comodidade para
as pessoas que vão comprar, traz mais informação, porque o consumidor pode se informar a
respeito de tudo sobre o produto e até mesmo procurar outros com preços mais acessíveis,
quando for o caso, e além disso algumas empresas permitem a customização de seus
produtos vendidos em lojas virtuais.
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CAPÍTULO 1
1.1 DEFININDO O E-COMMERCE
O comércio eletrônico é a realização de toda a cadeia de valor nos processos de
negócio num ambiente eletrônico, por meio da aplicação de tecnologia da informação e de
telecomunicações, para atingir os objetivos de negócio da empresa. O termo em inglês:
eletronic commerce,deu origemà expressão abreviada e-commerce. De forma geral, o
comércio eletrônico compreende qualquer tipo de negócio ou transação comercial que
implica a transferência de informação através da internet, e pode se dar entre a empresa e
seus consumidores finais (em inglês, business to consumer, ou, “B2C”) ou entre empresas
(em inglês, chamado de business to business, ou, ”B2B”).
A crescente informatização das mais diversas atividades transforma a tecnologia da
informação em uma área cada vez mais relevante economicamente. A expansão levou à
especialização e, atualmente, é possível encontrar várias subáreas de TI dedicadas a tarefas
específicas, e que demandam profissionais com conhecimentos igualmente aprofundados.Os
fundamentos do e-commerce são baseados em segurança, criptografia, moeda e pagamentos
eletrônicos. Ele ainda envolve pesquisa e desenvolvimento, marketing e propagando,
negociação, vendas e suporte.É o segmento que cuida de todas as informações eletrônicas
armazenadas por uma empresa.

1.2 BREVE HISTÓRIA DO E-COMMERCE
O significado e-commerce vem mudando ao longo dos últimos 30 anos.
Originalmente, significava a facilitação de transações comerciais eletrônicas, usando
tecnologias como Eletronic Data Interchange (EDI) e Eletronic Funds Transfer (EFT).
Ambas foram introduzidas no final dos anos 70, permitindo que as empresas mandassem
documentos comerciais como ordem de compras e contas eletronicamente. O crescimento e
a aceitação de cartões de créditos, caixas eletrônicos, serviços de atendimento ao
cliente (SAC) no final dos anos 80 também eram formas de e-commerce. Apesar de
a internet ter se popularizado mundialmente em 94, somente após cinco anos os protocolos
de segurança e a tecnologia Digital SubscriberLine (DSL) foram introduzidos, permitindo
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uma conexão contínua com a Internet e maior rapidez nas transações comerciais eletrônicas
do período.
No Brasil, o comércio eletrônico B2C surgiu em 1995, logo depois da internet
comercial. Entre as empresas pioneiras nas vendas online, destaca-se Livraria
Cultura, Grupo Pão de Açúcar, Lojas Americanas e Magazine Luiza. Em 2006 esses dois
sites Americanas.com e Submarino.com.br se fundiram, criando, segundo analistas de
mercado, uma empresa com 60% do mercado online brasileiro.
O crescimento no número de compradores online sempre esteve diretamente
relacionado ao aumento das velocidades de conexão. Quanto mais rápida a largura de banda,
maior a probabilidade das pessoas comprarem pela Internet, uma vez que a experiência de
navegação fica mais agradável, mantendo as pessoas navegando por mais tempo e por mais
páginas. Além disso, as lojas virtuais podem explorar funcionalidades tais como provadores
virtuais, vídeos e fotos em alta definição, para aumentar a conversão de suas vendas.

1.3 A INTERNET
Internet é um dos grandes ícones da chamada economia moderna ou “nova
economia”. Oferece terreno fértil para o jogo econômico deste novo milênio e motiva o
surgimento de novas modalidades de competição, comportamento e comunicação
empresarial, fazendo com que as organizações dos mais diversos setores abracem o desafio
de concorrer em um ambiente virtual. A Internet é, portanto, um mundo sem fronteiras. E
nele, pouco importa a localização física da empresa, vale muito mais aquilo que ela pode
ofertar e a forma como atinge o cliente. O meio comporta-se como um universo de infinitas
possibilidades, difícil de controlar ou regular.
O comércio eletrônico vem evoluindo ano após ano com a ajuda das inovações na
internet e com isso vem conquistando cada vez mais adeptos. A internet transformou o modo
de compra de boa parte da população que enxergam nas as lojas virtuais vitrines cheias de
produtos disponíveis para venda. A procura tem aumentado tanto que o mercado de vendas
online notou a necessidade de investir em estratégias de marketing para saber o que os
clientes acham de seus produtos, acompanhar o processo de pós-venda, saber quais produtos
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precisam de uma nova versão ou sair de linha de produção. Nos últimos anos vemos a
chegada de novas tecnologias que estão dando "asas à imaginação" de muitos marqueteiros
de plantão, com isso temos a aparição de novas modalidades no e-commerce.

1.4 O PROCESSO DE VENDAS E SUAS FASES NO E-COMMERCE:
Estruturar bem o e-commerce significa atuar em áreas de marketing, logística,
infra-estrutura, tecnologia e administração.
Entenda abaixo quais as fases da venda no e-commerce:

1.
Visitação: o usuário acessa sua loja virtual, conhece seu portfolio de
produtos e serviços, se interessa e põe as compras no carrinho.

2.
Pagamento da Compra: São obtidas as informações e dados do cliente e
ocorre a autorização da transação financeira por parte das instituições bancárias e das
administradoras de cartão de crédito.
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3.
Processamento do pedido: A mercadoria solicitada é separada, embalada, e
junto com a nota fiscal. São checados os ítens do pedido e dados com nome, endereço e
prazo de entrega.

4.
Envio para transporte: a mercadoria deve ser postada pelos Correios
(através do PAC ou do Sedex) ou outros tipos de frete personalizados.
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5.
Entrega. O usuário recebe suas compras em casa. Recomenda-se um follow
up. Nesta etapa o processo dá-se por concluído.
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CAPÍTULO 2

2.1 PRINCIPAIS TIPOS DE E-COMMERCE
Quando falamos em modelos de e-commerceestamos no referindo às diversas
configurações possíveis em uma atividade de venda pela Internet.Uma atividade comercial
pela internet pode ser estruturada com base em diversos modelos de negócios no ecommerce, em função principalmente do tipo de relação entre as partes compradora e
vendedora.
É importante conhecer detalhes sobre os modelos de e-commerce para que seja
possível estruturar um planejamento em função das características próprias de cada um
desses modelos.

2.2 BUSINESS TO BUSINESS (B2B)
O modelo de comércio eletrônico Business to Business ou B2B como também é
conhecido, tem como principal característica a relação comercial entre duas empresas. Um
volume bastante significativo do comércio eletrônico mundial é feito nesta modalidade.
Traduzindo ao pé da letra, “negócio-ao-negócio”.
O B2B acontece quando organizações/empresas fazem negócios entre si usando
algum tipo de meio eletrônico. Elas podem ser criadas com o objetivo de aproximação com
distribuidores, parcerias com outras empresas e até mesmo a compra e venda de parte do
negócio.
As transações no modelo B2B, em sua grande maioria, se dão através de redes
privadas partilhadas entre duas empresas ou mais empresas. É uma prática que possibilita
ganhos de produtividade e elimina intermediadores.
O comércio B2B desenvolve-se, basicamente, em três grandes áreas: o eMarketplace, o e-Procurement e o e-Distribution.Os e-Marketplaces consistem em
plataformas eletrônicas onde as empresas, ora assumindo a posição de comprador, ora a de
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vendedor, se reúnem à volta de um mesmo objetivo: estabelecer laços comerciais entre si.
Estes mercados digitais podem assumir uma forma vertical, quando apenas são frequentados
por empresas de uma indústria específica, ou horizontal, caso em que é permitida a
participação de empresas de várias indústrias ou ramos de atividade.
Os e-Procurements são plataformas eletrônicas especificamente desenvolvidas para
suportar o aprovisionamento das organizações, permitindo que estas otimizem cadeia de
fornecimento em termos de tempo e de custos, através da automatização das interações com
as centrais de compras dos seus fornecedores. Os e-Distributions consistem em plataformas
eletrônicas concebidas para integrar as empresas com os seus distribuidores, filiais e
representantes, permitindo efetuar uma variedade de tarefas, desde uma simples consulta a
um catálogo eletrônico até à emissão de faturas e recepção de mercadorias.

2.3 BUSINESS TO CONSUMER (B2C)
O modelo de e-commerce Business to Consumer, também conhecido como B2C, é o
mais conhecido do grande público e envolve a venda direta dos fabricantes e distribuidores
ao consumidor final.As grandes lojas virtuais como Submarino, Netshoes, Extra e outras são
exemplos clássicos desse modelo de e-commerce. No Brasil é o segmento que cresce de
forma mais acelerada em função do ingresso de pequenos e médios empresários.
Este tipo de comércio tem-se desenvolvido bastante devido ao advento da internet,
existindo já várias lojas virtuais e centros comerciais na Internet que comercializam todo o
tipo de bens de consumo, tais como computadores, software, livros, CDs, automóveis,
produtos alimentares, produtos financeiros, publicações digitais, etc.
Quando comparado com uma situação de compra a retalho no comércio tradicional,
o consumidor tem mais informação ao seu alcance e passa por uma experiência de compra
potencialmente muito mais agradável e confortável, sem prejuízo de obter, muitas vezes, um
atendimento igualmente personalizado e de assegurar a rapidez na concretização do seu
pedido.
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2.4 CONSUMER TO BUSINESS (C2B)
Em tradução, “consumidor-ao-negócio”. É o tipo menos conhecido e menos
mencionado. E muitas pessoas fazem esse tipo de transação diariamente sem nem saber. Ela
acontece quando um consumidor cria determinado valor e a empresa/organização adquire
esse valor. Esse modelo de e-commerce é justamente o contrário do modelo B2C. No
modelo C2B, são os consumidores que ofertam seus produtos e serviços para as empresas.
Ainda é um modelo pouco utilizado no Brasil, mas em outros países é um grande
mercado.Por aqui, o destaque para e-commerce no modelo Consumer to Business fica por
conta dos sites de oferta de serviços freelancer como o Freela e o We Do Logos.
Quando se trata de e-commerce, qualquer um pode ser consumidor ou vendedor.
Esses quatro tipos foram selecionados quanto à forma de transação do produto.
A sua empresa já possui uma loja virtual? Em qual delas ela se enquadra? Se a resposta foi
“não” para a primeira pergunta, é melhor você começar a pensar sobre o assunto.

2.5 CONSUMER TO CONSUMER (C2C)
Neste modelo de comércio eletrônico a relação comercial se dá entre duas pessoas,
geralmente através de uma plataforma de e-commerce que promove a intermediação da
operação.
Traduzido como o comércio de “consumidor-ao-consumidor”, é um tipo de ecommerce que surgiu nos anos 90, mas que vem ganhando força aqui no Brasil apenas nos
últimos anos. Nesse tipo de comércio, os consumidores anunciam seus produtos em sites
especializados para outros consumidores comuns. É uma maneira bastante interessante de
fazer negócio, mas que ainda causa insegurança nas pessoas. No Brasil, o pioneiro no
modelo Consumer to Consumer foi o Mercado Livre e mais recentemente o OLX e Bom
Negócio.
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2.6 O FUTURO DO E-COMMERCE NO BRASIL
O comércio eletrônico está em constante evolução, conquistando cada vez mais
adeptos atraídos pelo mercado de lojas virtuais capazes de oferecer uma variedade de
produtos incomparável com as lojas físicas do mercado. E, nos últimos anos vemos também
a chegada de novas tecnologias que causaram a necessidade da aparição de novas
modalidades no e-commerce:
M-Commerce - Mobile Commerce
O comércio eletrônico móvel está cada vez mais se tornando uma realidade. Segundo
a ABI Research americana, em 2010 foram captados mais de 2.4 bilhões de dólares em
vendas no varejo via celular. Já existem previsões de que o celular irá superar o computador
como o principal gadget (meio) de acesso à internet. Existe a previsão de que tudo será
resolvido através do celular, e as vendas no varejo não serão exceção.
F-Commerce - Facebook Commerce
O crescimento constante do número de usuários do Facebook despertou o interesse
das empresas em estarem presentes nesse canal. É possível criar uma loja virtual dentro do
Facebook usando aplicativos de e-commerce. Há vários no mercado a custos bem acessíveis.
Esses aplicativos funcionam como uma vitrine de produtos dentro do Facebook. Quando
alguém clica no botão comprar, é direcionado para a página do produto, na loja virtual.
Atualmente também podemos falar que o Instagram vem seguindo o mesmo caminho
que o Facebook. Ainda não há ferramentas especificas para a venda, mas muitas empresas
utilizam o Instagram como forma de divulgar seus produtos e as vezes, até a vende-los.
T-Commerce - Television Commerce
Dada a presença massiva da televisão no Brasil e os avanços do Ginga, a plataforma
de Televisão Digital Interativa do SBTVD, em breve as compras poderão ser feitas durante
os anúncios e inserções nos programas de TV. Uma das principais características desta forma
de e-commerce é a redução do tempo entre o anúncio e uma venda, o que deverá aumentar
ainda mais os números do e-commerce no país. Em 2016 o sinal de TV analógica (como
conhecemos) no Brasil deve ser desligado e a maioria das TVs, hoje presentes em mais de
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90% dos lares brasileiros, deverá contar com recursos de interatividade que permitirão o Tcommerce.
S-Commerce - Social Commerce
As redes sociais são a verdadeira febre do momento na internet. E como todo bom
marqueteiro não pode deixar essa possibilidade passar, grandes redes de e-commerce já
começam a usá-las como ferramenta de marketing viral, atingindo diretamente seus clientes.
As empresas buscam utilizar as redes sociais como ferramenta de atendimento, uma
vez que a voz dos consumidores ganha cada vez mais força com as redes sociais.
Consumidores insatisfeitos já conseguem arranhar a imagem de empresas que não
resolveram seu problema, compartilhando suas experiências negativas com suas redes de
amigos e parentes e até mesmo postando vídeos com depoimentos.
Compra coletiva
É quando um grupo de consumidores se reúnem e usam uma velha regra de ouro, não
há melhor tática que agrupar várias pessoas para Peixe Urbano e ClickON, sendo que além
deles, existem buscadores que indexam ofertas de sites de compra coletiva diariamente,
como Bigudinho, Dia de Feira, NossoDesconto e SaveME.
Lojas Virtuais
Vamos começar com um dado bem sutil. O PayPal, uma das principais plataformas
de pagamento da atualidade, fez um levantamento de dados nos seguintes países:
Austrália,Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Israel, Itália, Japão, Rússia, Cingapura,
Espanha, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos. No total de 15 países, o PayPal constatou
que em 13 as pessoas gastam mais tempo em compras offline do que online e que em apenas
um as pessoas gastam a mesma quantidade de tempo nos dois tipos de compras. Sabe que
país é esse? O Brasil.Isso é um levantamento muito importante e de interesse total, pois
indica que crescimento no número de consumidores de lojas virtuais está maior a cada ano
e a tendência é que esse número continue aumentando.

14

Produtos Virtuais
Hoje já uma realidade. Grandes lojas como Saraiva e Submarino já oferecem
produtos virtuais como filmes, jogos, softwares, livros entre outros. Cada vez mais se torna
uma forma prática de e-commerce, tanto para o comprador (este não se preocupa em perder
um livro, ou estragar um DVD, pois tudo é digital e pode ser feito download a qualquer
momento após a compra) como para o vendedor (este não precisa de estoque por exemplo).
E com a chegada do Kindle e principalmente do iPad vemos que esse é um dos pontos fortes
do e-commerce nos tempos de hoje.
Tecnologias Alternativas de Pagamento
O e-commerce não pode se restringir apenas em boletos bancários ou cartões de
crédito. Quantos mais alternativas de pagamento melhor. Temos o caso do PayPal que é uma
forma segura e cada vez mais utilizada como opção de pagamento. Novas tecnologias podem
surgir e com isso aumentar ainda mais a abrangência do e-commerce.
Web 3.0
Sendo a atividade com maior crescimento a nível mundial, o comércio eletrônico tem
na Web 3.0, também designada de “Web da Semântica”, mais uma oportunidade de
desenvolvimento da sua ação. A diferente obtenção de dados em função do usuário é um
desafio ao qual o marketing digital tem que responder.
A importância do uso desta ferramenta é realçada pelos dados do estudo sobre os
hábitos de consumo online na Europa, divulgado pela ACEPI, onde 96% dos utilizadores de
internet europeus afirmam basear as suas compras em pesquisas online.
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CAPÍTULO 3
3.1 CASE: MERCADO LIVRE
O MERCADO LIVRE é o site ideal para resolver todas as necessidades de compra e
venda, encontrando de tudo o que se busca através de uma maneira fácil e rápida, desde
produtos luxuosos como bolsas da Louis Vuitton, passando por livros usados, canetas,
figurinhas, itens de colecionadores, até carros, barcos, imóveis e aviões.
O plano de negócios para o lançamento do MERCADO LIVRE (conhecido como
MERCADO LIBRE nos países de língua espanhola), primeiro site de comércio eletrônico
da América Latina, foi iniciado no mês de março de 1999 nos Estados Unidos, enquanto o
argentino Marcos Galperín terminava seu mestrado na tradicional Universidade de Stanford.
Logo em seguida ele começou a formar uma equipe de profissionais para colocá-lo em
execução. O objetivo era oferecer uma plataforma de negociação (marketplace) on-line
totalmente automatizada e organizada por temas para que pessoas e empresas pudessem
comprar e vender de forma fácil e segura. Foi lançado oficialmente no dia 2 de agosto,
primeiro na Argentina, e depois de um aporte financeiro de investidores, que incluíram o
banco J.P. Morgan e o fundo Hicks, Muse, Tate & Furst, no valor de US$ 7.6 milhões, foi
colocado no ar também no Brasil em outubro e nos dois meses seguintes no México e no
Uruguai. Em maio de 2000, o negócio recebeu o apoio de outros fundos de investimentos no
valor de US$ 46.5 milhões, que permitiram a ampliação e o reforço das atividades do site
com o lançamento de versões locais na Colômbia, Venezuela, Chile e Equador.
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Ainda em junho deste ano a empresa criou o MercadoSócios com o objetivo de gerar
tráfego para o MERCADO LIVRE a partir de diferentes sites da web, oferecendo aos
afiliados a oportunidade de geração de renda e possibilitando financeiramente a criação e a
manutenção de inúmeros sites. Porém, a mudança mais significativa veio no mês de
setembro de 2001. Na ocasião, o MERCADO LIVRE fechou uma parceria estratégica de
cinco anos com o eBay, então maior empresa de leilão virtual do mundo, que se tornou o
principal acionista do empreendimento, iniciando um trabalho em conjunto para oferecer um
melhor serviço a comunidade de usuários da América Latina, mediante o acesso a certos
conhecimentos técnicos e experiência, que aceleraram alguns aspectos de desenvolvimento
do MERCADO LIVRE. Como parte desta parceria estratégica, a empresa adquiriu a então
subsidiária brasileira do eBay, o iBazar. No final de 2002, o MERCADO LIVRE fez novas
aquisições estratégicas, como por exemplo, quando comprou a Lokau.com, uma plataforma
brasileira de negócios concorrente, incorporando assim todos os usuários cadastrados deste
site e expandindo sua base de clientes.

Em janeiro de 2003, a empresa lançou o MercadoPago (sistema de pagamento online
desenvolvido com a tecnologia mais avançada em segurança disponível para os usuários do
MERCADO LIVRE, que oferece a opção de realizar a transação por transferência bancária,
cartão de crédito ou boleto bancário), uma solução integral que facilita os pagamentos e
envios de dinheiro pela internet, além de introduzir a cobrança de tarifas para anúncios.
Atualmente o sistema de pagamento MercadoPago está disponível em 6 países da América
Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Venezuela), e, em 2012, realizou
aproximadamente 15 milhões de transações, o que movimentou um volume superior a US$
1.76 bilhões. Em 2004 o Peru ganhou sua versão local do site. Outra grande aquisição que
permitiu a empresa crescer mais rapidamente ocorreu no mês de novembro de 2005 quando

17

o MERCADO LIVRE adquiriu as operações do site DeRemate.com (Arremate.com, no
Brasil) em países como Colômbia, Equador, México, Peru, Porto Rico, Uruguai e Venezuela,
consolidando sua posição de liderança na região. A partir desta data, a concorrência do setor
de leilões on-line na região caiu consideravelmente. Com isso, em 2006, o MERCADO
LIVRE lançou sites locais em países da América central, como por exemplo, Costa Rica,
República Dominicana e Panamá.

No mês de agosto de 2007, a empresa finalmente realizou a sua oferta pública inicial
de ações na Nasdaq, levantando capital para futuros investimentos, como ocorreu no dia 22
de fevereiro do ano seguinte, quando o MERCADO LIVRE adquiriu 100% do CMG
Classified Media Group, empresa que opera como uma plataforma de classificados on-line
dedicada principalmente à venda de automóveis por meio do site www.tucarro.com na
Venezuela, Colômbia e Porto Rico; e de imóveis por meio do site www.tuinmueble.com, na
Venezuela, Colômbia, Panamá, Estados Unidos, Costa Rica e Ilhas Canárias. Em 2010 o
MERCADO LIVRE lançou seu site local em Portugal.
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Atualmente o MERCADO LIVRE permite que tanto empresas como usuários
publiquem itens e realizem suas vendas e compras a preço fixo ou em formato de arremate.
O site também oferece outros serviços, como por exemplo, o MercadoAds (ferramenta de
links patrocinados que oferece aos usuários, empresas e agências de publicidade uma forma
de

anunciar

no

maior

site

de

comércio

eletrônico

da

América

Latina); MercadoShops (solução completa e acessível para ajudar os micro e pequenos
empreendedores a ingressarem no comércio eletrônico); MercadoLivre Classificados (área
exclusiva para que pessoas e empresas possam anunciar online veículos, imóveis e serviços
dentro da plataforma do site); e MercadoSolidário (oferece a ONGs a oportunidade de
comercializar produtos na plataforma sem pagamento de tarifas e comissão).

3.2 CASE: AMAZON.COM
Se existe uma marca que hoje em dia seja uma garota-propaganda da Internet, uma
espécie de Coca-Cola da rede mundial de computadores, essa marca é a AMAZON. E seu
sucesso tornou-se a mensagem de esperança para o futuro do comércio eletrônico. Começou
vendendo livros, uma espécie de “estante eletrônica”, e hoje oferece uma vasta gama de
produtos capaz de deixar louco o menos cibernético dos consumistas. Virou uma das
bússolas mais confiáveis e simpáticas de se navegar nesse mar de ruídos que é a fascinante
Internet. O que começou com a pretensão de ser apenas a maior livraria da Terra, hoje se
transformou na maior loja de produtos (vende de quase tudo) do planeta.
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A empresa começou a florescer no verão de 1994 quando Jeff Bezos, um jovem vicepresidente de um fundo de investimento em Wall Street, abandonou seu valioso emprego
para trilhar seu caminho na ainda desconhecida rede mundial de computadores, que na época
crescia cerca de 2.300% ao ano. A ideia era audaciosa, vender livros on-line. A decisão de
vender livros surgiu após uma pesquisa que os mostrou no segundo lugar de uma lista dos
produtos que poderiam ser comercializados na Internet. A música, primeira opção, foi
eliminada, pois apenas seis grandes empresas fonográficas controlavam a distribuição. Outra
pesquisa também chamou a atenção do jovem empreendedor: as pessoas não compravam
livros pelo correio porque não existiam catálogos suficientemente grandes para os interesses
variados dos consumidores. Para conter uma lista suficientemente abrangente, o catálogo
teria que ser tão pesado que seria praticamente impossível enviá-lo pelo correio. Já na
Internet, os bancos de dados não tinham a limitação do peso ou do tamanho. Também podiam
ficar disponíveis para consultas instantâneas, 24 horas por dia. Com todos esses dados em
mãos, Jeff Bezos mudou-se para a chuvosa e fria Seattle. E não foi por acaso, na cidade
estava localizado um dos maiores distribuidores de livros do país: a Ingram. Foram
necessários três meses para levantar US$ 1 milhão com 20 amigos e investidores. Instalouse com a mulher em uma casa em Bellevue, subúrbio da cidade, pagando aluguel de US$
890. A garagem virou um celeiro de softwares e o café da filial mais próxima da Barnes &
Noble, uma gigante rede de livrarias, ponto de encontro para reuniões informais.
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Quase um ano depois, no dia 16 de julho de 1995, o site foi finalmente lançado, sem
publicidade alguma, tornando-se o lugar número 1 para se comprar livros na Internet,
começando a trilhar sua história de sucesso. Na época, os manuais de negócios apontavam
que o estoque ideal para uma livraria se lançar no mercado era algo em torno de 200 a 300
mil títulos. Jeff jogou fora a antiga cartilha e inaugurou sua loja virtual com um milhão de
títulos nas “prateleiras”. Planejou originalmente chamá-la de CADABRA, mas logo
percebeu que soaria como “cadáver”. O nome para o novo negócio não foi escolhido ao
acaso. Ele queria um nome que começasse com a letra A, para que seu site aparecesse no
início das listagens de páginas disponíveis na rede. Amazon é o nome em inglês do Rio
Amazonas. Ele estava muito entusiasmado com o fato de haver um rio dez vezes maior que
o segundo maior rio do mundo. Não é só vasto, mas é muito maior que o concorrente mais
próximo. Desde o primeiro dia descrevia-se audaciosamente como “a maior livraria da
Terra”, oferecendo um catálogo de um milhão de títulos dos mais variados assuntos.

A página inicial tinha o aspecto espartano dos primórdios da Internet - texto, apenas
alguns links e um único gráfico (a letra A estilizada). No dia 3 de agosto, a empresa enviou
sua primeira encomenda fora da América do Norte a um cliente de Genova na Itália, que
encomendou um livro chamado “Ranks of Bronze”. Para espalhar a notícia do seu negócio
Jeff foi ousado. Ao invés de contratar assessores de imprensa ou queimar centenas de
milhares de dólares em anúncios na mídia tradicional, apostou no velho e bom boca a boca.
Ou melhor, neste caso, no clique a clique. Convidou 300 pessoas entre amigos e amigos dos
amigos, para testar o novo site. Depois autorizou todo mundo a espalhar o endereço pelo
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ciberespaço. Resultado: em seu primeiro mês de atividade despachou livros para 45 países e
todos os 50 estados americanos.
O sistema de compras da AMAZON era revolucionário: o cliente simplesmente
clicava em um botão para acrescentar livros à cesta virtual de compras. Se mudasse de ideia,
era fácil retirar um livro da cesta de compras antes de fechar a negociação, da mesma forma
que faria em uma loja física. Quando terminava a compra, o cliente só precisava clicar no
botão “comprar”, fornecer o número do cartão de crédito e escolher em um menu de serviços
de entrega, que incluía entrega em 24 horas e várias opções de remessa internacional.
Também havia a opção de embrulhar para presente. O cliente recebia informação imediata
sobre a situação do pedido, quanto tempo deveria esperar pela remessa do livro, o total das
despesas de frete e quanto pagaria de impostos. Em setembro, a empresa já vendia US$
20.000 por semana. Ele e a sua equipe continuaram a melhorar o site, com a introdução de
inéditos recursos, como por exemplo, opiniões dos clientes e verificação de compra por email. Apesar de sua clientela inicial ser composta por pioneiros e desbravadores da Internet,
o produto mais vendido em 1996 ainda era um livro sobre como construir páginas na Internet.
Mas a empresa começava a despertar a curiosidades de muitas pessoas. Em reunião
no dia 16 de março da American Association of Publishers (Associação Americana de
Editores), um repórter do tradicional Wall Street Journal estava entediado e perguntou a
Alberto Vitale, então presidente da Editora Random House, o que havia de animador no
ramo. “Se você quiser explorar algo diferente e realmente de vanguarda, vá para Seattle e
explore a Amazon.com”, foi a resposta de um dos homens mais influentes no mercado
editorial da época. Porém, foi uma reportagem de primeira página no próprio Wall Street
Journal, com a manchete “Como um gênio de Wall Street descobriu seu mercado de venda
de livros na Internet”, publicada em 16 de maio de 1996, que praticamente apresentou o site
ao público em geral. Os pedidos dobraram no dia seguinte da reportagem e o site quase não
suportou a demanda. A AMAZON encerrou o ano com 151 funcionários e US$ 16 milhões
em receitas.
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Quando a empresa resolveu abrir seu capital na Bolsa de Valores, exatamente no dia
15 de maio de 1997, os prejuízos, só naquele ano, chegavam a US$ 3 milhões. Mas as ações
foram procuradas como ouro e a empresa arrecadou US$ 54 milhões. O sucesso batia à porta.
E não demorou muito para expandir sua linha de produtos, começando a vender CD, DVD
e fitas de vídeo, videogames, software, eletrônicos, brinquedos e ferramentas. A década de
90 foi marca também pela forma usual de como a empresa gastava dinheiro. Em 1999, por
exemplo, sua receita atingiu US$ 1.6 bilhões, mas o prejuízo foi de US$ 719 milhões. Então
Jeff promoveu uma reviravolta. Fechou alguns centros de distribuição e despediu um sétimo
de sua força de trabalho. Com a chegada do novo milênio a empresa aumentou sua oferta de
produtos: utensílios de casa e cozinha, revistas, produtos de escritórios, roupas e acessórios,
produtos esportivos, alimentos, joias, relógios, produtos comestíveis e produtos de higiene.
Em 2003, a AMAZON finalmente deu lucro, e nos anos seguintes demonstrou um
desempenho financeiro surpreendente.
Nos anos seguintes a empresa ganhou musculatura ao expandir seus serviços, e
apesar de ser mais conhecida no segmento de comércio eletrônico, começou a investir muito
no setor de computação em nuvem, que permite a outras empresas armazenar dados e
aplicativos em seus servidores por meio da AMAZON WEB SERVICES (AWS). Além
disso, a empresa começou a vender alguns produtos sob a marca AmazonBasics. São itens
“básicos”, como mídias de DVD e cabos USB. Para atrair compradores, a AMAZON não
aposta apenas em sua marca, mas também nos preços menores para o consumidor, já que
esses produtos custam muito menos que os itens similares à venda no site. E as novidades
não pararam por aí: em novembro de 2007 a empresa lançou o KINDLE, seu próprio leitor
de livros digitais, que se tornou um verdadeiro sucesso de vendas. Apesar da crise
econômica, que afetou a temporada de compra para muitos setores, a AMAZON comemorou

23

os resultados e informou ter vendido no dia 29 de novembro de 2010 um total de 13.7
milhões de itens em todo o mundo, um recorde de 158 vendas por segundo. Mais
recentemente, a AMAZON ingressou no lucrativo segmento de tablets com o lançamento
do KINDLE FIRE. Com isso, a empresa passou a concorrer diretamente com a Apple.

Recentemente a AMAZON anunciou que está procurando uma empresa com boa
infraestrutura tecnológica para se expandir no Brasil e iniciar sua operação comercial local,
ingressando no promissor setor de comércio eletrônico do país. Um passo importante nesse
sentido já foi dado: a liberação do endereço eletrônico amazon.com.br, que, depois de uma
longa batalha judicial, saiu das mãos de uma empresa de tecnologia do Pará e está sob
domínio do colosso do comércio eletrônico mundial.
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CONCLUSÃO
O comércio eletrônico está mudando completamente o modo de funcionamento de
muitos negócios, depois que se iniciou a era da globalização do nosso século. A empresa,
para se destacar, precisa se integrar a esta nova economia.
O e-commerce trouxe inúmeros benefícios as empresas, principalmente com a
possibilidade da loja virtual, que vem crescendo significativamente ao longo dos últimos
anos, permitindo que a empresa se beneficie pois não há necessidade da presença de loja
física nem do comprador, nem do vendedor; não necessita do manuseio de papel moeda e
possui modos mais rápidos e fáceis de pagamento, e além disso não necessita da mercadoria
no momento da transação. O e-commerce permite que as empresas criem uma relação com
um consumidor de qualquer lugar do planeta.
Um bom projeto de e-commerce pode reduzir os custos de todo o seu ciclo comercial
de um modo surpreendente. Levar serviços ao consumidor a níveis jamais imaginados.
Entrar em mercados que se achavam distantes. Criar novas possibilidades de receitas. E, por
fim, redefinir a própria natureza do seu negócio. O e-commerce pode ser considerado o
futuro no que diz respeito a compra e venda no mercado, e as empresas que não investirem
nisso ficarão em desvantagem.
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INTRODUÇÃO
Conforme reconhecido pelo Protocolo de Kyoto em 1997, conseguir um futuro de
energia sustentável é o grande desafio do século XXI, já que os padrões atuais de recursos
energéticos e de uso de energia se mostram prejudiciais para o bem-estar de longo prazo da
humanidade, de modo que a integridade dos sistemas naturais essenciais já esta em risco por
causa da mudança climática causada pelas emissões de gás estufa na atmosfera. Ao mesmo
tempo, os serviços básicos de energia atualmente não estão disponíveis a um terço das pessoas
do mundo e mais energia será essencial para um desenvolvimento sustentável e justo. Os riscos
à segurança energética nacionais e globais são ainda mais agravado pelo custo crescente da
energia e pela competição pelos recursos energéticos distribuídos irregularmente.
O conceito de sustentabilidade energética abrange não apenas a necessidade imperiosa
de garantir uma oferta adequada de energia para atender as necessidades futuras, mas fazê-lo de
modo que: seja compatível com a preservação da integridade fundamental dos sistemas naturais
essenciais, inclusive evitando mudanças climáticas catastróficas; estenda os serviços básicos de
energia aos mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo que atualmente não têm acesso às
modernas formas de energia; e reduza os riscos à segurança e potenciais conflitos geopolíticos
que de outra forma possam surgir devido a uma competição crescente por recursos energéticos
irregularmente distribuídos.
Esse trabalho tem como objetivo tratar e analisar a situação das fontes sustentáveis no
âmbito nacional e mundial, apontando como os países estão tratando esse assunto e como está o
desenvolvimento sustentável em relação à matriz energética global, e nacional.
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CAPÍTULO 1: A ENERGIA SUSTENTÁVEL
1.1 O QUE É ENERGIA SUSTENTÁVEL?
A energia é indispensável para a existência da humanidade, uma vez que é necessária
para satisfação das necessidades básicas, como também para a mobilidade e comunicações, além
de ser fundamental para o desenvolvimento das sociedades atuais.
As fontes de energia podem ser dividas em: não renováveis provenientes de recursos
limitados como os combustíveis fósseis e renováveis, que dependem de recursos naturais que
são naturalmente reabastecidos.
O consumo mundial de energia proveniente de fontes não renováveis (petróleo, carvão,
gás natural e nuclear) correspondia em 2002 cerca de 86,4% do total, sendo apenas 13,5% as
fontes renováveis (energia solar, eólica, hidráulica,etc.) segundo a IEA - International Energy
Agency, como se pode observar na gráfico:

Figura 1: Fonte: IEA - International Energy Agency - Key World Energy Statistics, 2004 Edition

A enorme dependência de fontes de energia não renováveis trouxe conseqüências como
a grande emissão de dióxido de carbono na atmosfera, que agrava o “Efeito Estufa” e provoca o
aumento gradativo da temperatura média da biosfera terrestre, além da preocupação permanente
com o esgotamento destas fontes.
O dióxido de carbono emitido para a atmosfera pela queima de combustíveis fósseis e
outras atividades humanas é o principal gás do efeito estufa, contribuindo com grande parte do
aquecimento global. Assim que é emitido, o gás se espalha pela atmosfera, onde permanece por
milhares de anos , aprisionando a radiação do Sol e impedindo que o calor seja dissipado do
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planeta. Desde que os cientistas começaram a acompanhar sua concentração na atmosfera, ela
vem crescendo a taxas cada vez maiores. Antes da Revolução Industrial, no século 19, a
concentração média de CO2 era de cerca de 280 partes por milhão. Recentemente a concentração
de dióxido de carbono na atmosfera, medida diariamente pelo Observatório Mauna Loa, no
Havaí, ultrapassou a marca de 400 partes por milhão pela primeira vez desde o início das
medições, em 1958.
A preocupação com o meio ambiente começou a tomar importância quando surgiu o
termo desenvolvimento sustentável em 1983, pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento; esse grupo propôs que o desenvolvimento econômico fosse integrado á
questão ambiental. A partir de então foram feitos acordos entre grandes nações para a diminuição
da emissão de gases-estufas na atmosfera, como o Protocolo de Kyoto, nesse documento há um
cronograma em que os países são obrigados a reduzir, em 5,2%, a emissão de gases poluentes,
entre os anos de 2008 e 2012. Uma das soluções encontradas foi às fontes de energia alternativas,
como a energia sustentável, que passou a ganhar grande importância e adeptos no âmbito
mundial.
A energia sustentável é gerada e fornecida de modo a atender as necessidades atuais,
porém sem causar danos em longo prazo ao meio ambiente e sem comprometer a capacidade das
futuras gerações de satisfazerem as suas necessidades. As principais fontes de energia
sustentável são as renováveis e limpas, com nenhum ou pouquíssimo indicie de emissão de
dióxido de carbono e outros gases do efeito estufa.
Para garantir que as gerações futuras tenham suas necessidades energéticas atendidas é
necessário o desenvolvimento de novas tecnologias para melhorar a eficiência na geração,
armazenamento e transmissão de energia.
Em resumo, o uso de fontes de energias renováveis e a busca da máxima eficiência
energética possível são os dois pilares da energia sustentável.
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1.2 QUAL A IMPORTÂNCIA DESSA ENERGIA?
Conforme apresentado pelo Protocolo de Kyoto em 1997, alcançar um futuro de energia
sustentável é o grande desafio do século XXI. Os recursos energéticos atuais são prejudiciais
para o bem-estar de longo prazo da humanidade. A crescente queima de combustíveis fósseis
ameaça a integridade dos sistemas naturais, devido à mudança climática causada pela emissão
de gases-estufas. Os riscos à segurança energética nacionais e globais são ainda agravados pelo
custo crescente da energia e pela competição pelos recursos energéticos distribuídos
irregularmente.
Dada a grande procura de energia, as fontes energéticas renováveis são a grande solução
para esse problema global e são importantes, principalmente porque poderão reduzir o consumo
da queima de combustíveis poluentes, além de permitir o acesso à energia de populações que
vivem isoladas ou longe das redes de distribuição.
Dados da ONU mostram que mais de 1, 4 bilhões de pessoas em todo o mundo não têm
acesso a energia, o que, segundo a própria Organização, acarreta em problemas de saúde, déficit
educacional, destruição ambiental e, até mesmo, atraso econômico.
Nesse contexto a Organização das Nações Unidas – ONU escolheu 2012 para ser o Ano
Internacional da Energia Sustentável para Todos. O objetivo desta iniciativa foi viabilizar e
desenvolver as discussões sobre o acesso, o uso consciente e geração de energia sustentável. A
Organização, ainda pretendia atrair a atenção mundial para a importância da energia para o
desenvolvimento e a redução da pobreza.
As Nações Unidas traçou objetivos que devem ser compridos ate 2030, dentro deles,
estão: garantir acesso universal a serviços modernos de energia, dobrar a taxa de melhoria da
eficiência energética, e duplicar a quota de energia renovável no setor energético global.
A importância do uso da energia sustentável também esta na economia, pois se utiliza de
recursos baratos. Além de garantir que as gerações futuras tenham acesso as fontes energéticas
renováveis, e um equilíbrio ambiental. Já que a maioria utiliza meios naturais, abundantes e
reaproveitáveis para produção de energia elétrica.
Levando em consideração o cenário mundial, a energia sustentável ganha destaque, pois
o desenvolvimento sócio-econômico tende sempre a criar demanda por mais energia, por
exemplo, que, enquanto em países desenvolvidos o consumo de eletricidade chega a 10 mil kWh
por pessoa, nos países em desenvolvimento, nos quais está à maior parte da população mundial,
esse consumo é menor do que 2 mil kWh por pessoa. Ou seja, o processo de desenvolvimento
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da maior parte da população mundial só poderá ser realizado se houver um aumento notável na
eficiência do uso de energia e na criação de novas fontes de energia que sejam sustentáveis.
Além disso, como a energia sustentável depende de recursos naturais são de fácil acesso
para todos, o que pode acabar evitando crises geopolíticas no mundo devido à distribuição
irregular das fontes de energia não renováveis, como representado do mapa:

Figura 2- distribuição dos combustíveis fósseis.

A frase do Al Goreo, jornalista, ecologista e político norte-americano, sintetiza bem a
importância e as conseqüências da energia sustentável ao longo prazo: “A resposta está em
terminar com a nossa dependência nos combustíveis fósseis. Se tivermos sucesso,
poderemos criar novas industrias, riqueza, novas fontes de energia segura e poderemos até
impedir o maior desastre natural da História da Humanidade e salvar milhões de vidas. Se
falharmos… basicamente será a força do dinheiro a moldar um futuro negro.”
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1.3 O DESAFIO DA ENERGIA SUSTENTÁVEL.
Um dos grandes desafios para a humanidade nesse século é o de fazer a transição para
um futuro, em que a energia sustentável predomine na matriz energética do mundo. A tarefa é
complexa e suas dimensões são ao mesmo tempo tecnológicas, sociais, econômicas e política,
além de globais. É necessária uma comoção generalizada, pois todos têm o seu papel para moldar
o futuro da energia, seja mudando seu comportamento, estilo de vida e preferências.
Os planos para o sucesso dependem, em grande parte, do fato de as nações poderem
trabalhar juntas para assegurar que os recursos financeiros necessários, técnica e vontade política
sejam direcionados para acelerar a implementação de tecnologias mais limpas e eficientes nas
economias mundiais. Ao mesmo tempo, as populações que não tem acesso à energia e, portanto,
privada das oportunidades de desenvolvimento humano e econômico, também devem ser
abordados.
Isto pode ser atingido sem comprometer outros objetivos de sustentabilidade,
especialmente se for feito um avanço simultâneo para a introdução de novas tecnologias e
redução da intensidade energética de outras partes em toda a economia mundial. O processo de
se afastar de uma trajetória longa e tradicional necessariamente será gradual, porque elementos
essenciais da infra-estrutura energética têm uma expectativa de vida da ordem de uma há várias
décadas, mudanças dramáticas no cenário mundial de energia levarão algum tempo. A
defasagem inevitável no sistema, no entanto, também cria uma grande urgência. Os crescentes
riscos ambientais e de segurança energética, necessitam de esforços globais para passar a um
cenário diferente têm de começar dentro dos próximos dez anos. A demora apenas aumenta a
dificuldade de gerenciar os problemas criados pelo atual sistema energético mundial, bem como
a probabilidade de que ajustes mais perturbadores e custosos tenham de ser feitos mais tarde.
O caso de urgência para essa transição fica ressaltado quando as realidades ecológicas,
econômicas e limitações de recursos que devem ser gerenciados no próximo século são visto no
contexto das atuais tendências energéticas mundiais, sem contar que a perspectiva é a demanda
per capita de energia aumentar, (como pode ser observado na figura 3). Segundo as previsões
atuais da Agência Internacional de Energia, em seu 2006 World Energy Outlook sugerem que,
se os costumes mundiais não mudarem, em relação a tendências energéticas, haverá um aumento
de cerca de 40% no consumo de petróleo (comparado aos níveis de 2005) e um aumento de 55%
nas emissões de dióxido de carbono na atmosfera (comparado aos níveis de 2004) nos próximos
15 anos. A expectativa de que as reservas de petróleo chegarão a seu pico nas próximas décadas
e as crescentes evidências de que a redução dos riscos responsáveis pela mudança climática
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exigirá grande reduções das emissões globais de gás de efeitos estufa dentro do mesmo espaço
de tempo, só enfatiza o quanto a sustentabilidade será importante e necessária no cenário mundial
dentro de algumas décadas.

Figura 3:Evolução da população e da demanda per capita entre 1970 e 2030 (projeção).

Os dados do gráfico mostram que o crescimento contínuo da população e o
desenvolvimento da tecnologia afeta consequentemente o consumo de energia per capita,
revelando um aumento gradativo que evidencia o quão necessário é preciso fazer uma reforma
energética no próximo século, para evitar catástrofes ambientais e esgotamentos de recursos
energéticos.
Segundo a ONU o aumento da demanda ainda pode afetar os recursos de água potável,
já que a água é usada na produção de energia e na extração de combustíveis
fósseis. Usinas elétricas, que produzem 80% da eletricidade mundial, usam grandes quantidades
de água para seus processos de resfriamento. No total, a produção de energia é responsável por
cerca de 15% da retirada de água. Porém, essas taxas estão aumentando, e espera-se que, até
2035, o aumento da população, a urbanização e a mudança de padrões de consumo façam com
que o uso da água para produção de energia aumente mais 20%. Espera-se que a demanda por
eletricidade aumente para 70% até 2035, com mais da metade desse crescimento devido ao
desenvolvimento da China e da Índia. O desafio de atender à demanda de energia poderá vir com
o custo da redução dos recursos hídricos.
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Em resumo, as maiores dificuldades para implantação da energia sustentável estão
primeiramente em conscientizar a todos o quanto isso é necessário, positivo e urgente, em que
cada um tem um papel a desenvolver, seja implantando painéis para captação de energia solar
em suas casas, ou com pequenas mudanças em seu estilo de vida. Outro obstáculo é fazer com
que as populações afastadas das redes de distribuições, finalmente tenham acesso à energia. Por
fim, para a energia sustentável se tornar matriz energética mundial é preciso que as nações tratem
esse assunto como prioridade mundial, e trabalhem juntos nesse grande projeto.
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CAPÍTULO 2: FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEIS
2.1 PRINCIPAIS FONTES
São cinco as principais fontes de energia renováveis, entre elas estão: energia solar,
eólica, hídrica, das marés e geotérmica. Que serão abordadas ao longo do trabalho.

2.1.1 Energia hídrica:
A energia Hídrica é obtida através do aproveitamento da energia potencial e cinética das
correntes de água em rios ou quedas d’ água. Para que esse processo seja realizado é necessária
a construção de usinas em rios que possuam elevado volume de água e que apresentem desníveis
em seu curso.
A força da água em movimento é conhecida como energia potencial, essa água passa por
tubulações da usina com muita força e velocidade, realizando a movimentação das turbinas.
Nesse processo, ocorre a transformação de energia potencial (movimento das águas) em energia
cinética (movimento das turbinas). As turbinas em movimento estão conectadas a um gerador,
que é responsável pela transformação da energia cinética em energia elétrica. Conforme a figura
abaixo:

Figura 4: Funcionamento de uma usina hidrelétrica: a água fica armazenada no reservatório, quando o canal se
abre ela passa para o duto, onde as turbinas se encontram a força da água, energia potencial, faz girar essas turbinas,
transformando a energia potencial em cinética, essa energia é captada pelo gerador que finalmente é transformada em
energia elétrica, que será conduzida até os centros de consumo e o fluxo de saída conduz a água da turbina até a jusante do
rio.

A eficiência energética das hidrelétricas é muito alta, em torno de 95%. O investimento
inicial e os custos de manutenção são elevados, porém, o custo do combustível (água) é nulo.
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Atualmente, as usinas hidrelétricas são responsáveis por aproximadamente 18% da
produção de energia elétrica no mundo. Esses dados só não são maiores pelo fato de poucos
países apresentarem as condições naturais para a instalação de usinas hidrelétricas. As nações
que possuem grande potencial hidráulico são os Estados Unidos, Canadá, Brasil, Rússia e China.
No Brasil, mais de 95% da energia elétrica produzida é proveniente de usinas hidrelétricas.
Até 2014 a maior hidrelétrica do mundo (em geração de energia) era a Itaipu Binacional,
que liderava o ranking nos últimos dois anos, com a marca de 98,6 milhões de MWh. Porém a
hidrelétrica chinesa, Três Gargantas, ultrapassou essa marca em 2014 gerando cerca de 98,8
milhões de MWh.
A Hidrelétrica das Três Gargantas é a central hidroelétrica com a segunda maior
barragem e represa do mundo, construída no Rio Yang-tsé, o maior da China, e a maior usina do
mundo em energia gerada, com capacidade energética de 22 500 MW. A obra das Três Gargantas
além de ter a finalidade para geração de energia, também têm funções de prevenção a enchente
e facilitar o transporte fluvial.

2.1.2 Energia solar
A energia solar é considerada uma alternativa energética muito promissora para enfrentar
os desafios da expansão da oferta de energia com menor impacto ambiental. Hoje existem três
tipos principais de sistema de energia solar: sistema solar térmico, sistema solar fotovoltaico e
sistema termossolar.
O Sistema Solar Térmico consiste em captar energia através de painéis solares térmicos,
também chamados de coletores solares. É o sistema mais simples, econômico e conhecido de
aproveitar o sol, sendo utilizados em hotéis, casas e empresas para o aquecimento de água para
chuveiros ou piscinas, aquecimentos de ambientes ou até processos industriais. Os painéis têm
a função de transferir o calor da radiação solar para a água ou óleo que passa por dentro deles
para então ser utilizado como fonte de calor. Como detalha a figura abaixo.
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Figura 5 - Sistema de Solar Térmico

Já o Sistema Solar Fotovoltaico é capaz de gerar energia elétrica através das chamadas
células fotovoltaicas, que se encontram no silício. Essas células são geralmente montadas em
módulos ou painéis solares fotovoltaicos, em que 40 células formam um módulo, e são capazes
de transformar a radiação solar diretamente em energia elétrica através do chamado “efeito
fotovoltaico”, que ocorre quando fótons (energia que o Sol carrega) incidem sobre os átomos,
proporcionando a emissão de elétrons, que gera corrente elétrica.
Grandes empresas no mundo já adotaram a energia solar como matriz energética, como
a Fed Ex, empresa lider em entrega expresso, situada no aeroporto internacional de Oakland, na
Califórnia, é o centro da empresa em distribuição na região do pacífico. Por lá passam cerca de
250 mil pacotes por dia, e em um mês a empresa usa cerca de 450 a 500 kWh. Para suprir essa
alta demanda de eletricidade, a Fed Ex decidiu construir a sua própria usina elétrica, em 2005 a
empresa instalou no telhado do prédio o sistema solar fotovoltaico, que é formado por 5700
módulos solares, usando cerca de 300 mil células de silício e com capacidade de gerar 904 kWh.
Hoje esse sistema supri 80% da demanda energética da empresa, e a Fed Ex em 2013 foi incluída
na lista das 25 empresas que mais utilizam energia solar nos Estados Unidos da Associação das
Indústrias de Energia Solar.
As perspectivas do uso da energia solar, não se limitam a apenas as empresas ou casas,
também podem ser adotadas nos meios de transporte, como foi o caso do avião batizado de Solar
Impulse II. Esse avião dará a volta ao mundo em 5 meses, percorrendo 35 mil quilômetros,
voando dia e noite sem combustível, ele será totalmente movido a energia solar. O avião conta
com mais de 17 mil painéis solares que vão captar a energia do sol e carregar as baterias a bordo.
O Solar Impulse II apresenta 72 metros de envergadura, anda a uma velocidades máxima de 140
quilômetros por hora, pesa apenas duas toneladas e é feito de fibra de carbono, pois a leveza é
fundamental para o sucesso. Esse avião não vai substituir vôos comerciais tão cedo, mas a
tecnologia verde e de ponta gera muita empolgação sobre o futuro da aviação.
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Figura 6 - Avião Solar Impulse II

Por fim, os sistemas termossolares produzem inicialmente calor, através de um sistema
de espelhos (ou concentradores) que concentram a radiação solar, e só então transformam este
calor em energia elétrica. Não deixam de ser um tipo de energia solar térmica, porém o seu
propósito final é gerar energia elétrica. Este é o tipo menos difundido de energia solar devido ao
alto custo e complexidade.
Comparando os três sistemas, a energia solar térmica é a mais eficiente e econômica,
sendo, porém, restrita a energia térmica que não é capaz de acender uma lâmpada, por exemplo.
Já a energia fotovoltaica é muito versátil e confiável, sendo utilizada até mesmo em satélites.
Sua principal desvantagem é o alto custo, apesar da constante queda de preços. Uma segunda
desvantagem é a dificuldade de armazenar a energia. Finalmente, a energia solar concentrada
que também tem restrições devido ao alto custo, é mais adequada para grandes instalações. Por
outro lado, ela une vantagens da energia solar térmica, por possibilitar a armazenagem do calor,
enquanto também apresenta a versatilidade da energia elétrica.

2.1.3 Energia eólica
A energia eólica consiste em transforma a energia do vento em energia util. Essa energia
é gerada por meio de aerogeradores, nas quais a força do vento é captada por hélices ligadas a
uma turbina que aciona um gerador elétrico, dentro da turbina há um multiplicador de velocidade
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que gira o rotor a 1500 giros por minuto, isso permite que o gerador produza eletricidade, que
será enviada por cabos que descem do interior da torre e se conectam com a rede de distribuição,
como mostra a figura 7. A quantidade de energia transferida é função da densidade do ar, da área
coberta pela rotação das pás (hélices) e da velocidade do vento.

Figura 7- Processo da transformação da energia do vento em energia elétrica

A avaliação técnica do potencial eólico exige um conhecimento detalhado do
comportamento dos ventos. Os dados relativos a esse comportamento - que auxiliam na
determinação do potencial eólico de uma região - são relativos à intensidade da velocidade e à
direção do vento. Para obter esses dados, é necessário também analisar os fatores que
influenciam o regime dos ventos na localidade do empreendimento. Entre eles pode-se citar o
relevo, a rugosidade do solo e outros obstáculos distribuídos ao longo da região.
Para que a energia eólica seja considerada tecnicamente aproveitável, é necessário que
sua densidade seja maior ou igual a 500 W/m2, a uma altura de 50 metros, o que requer uma
velocidade mínima do vento de 7 a 8 m/s (GRUBB; MEYER, 1993). Segundo a Organização
Mundial de Meteorologia, o vento apresenta velocidade média igual ou superior a 7 m/s, a uma
altura de 50 m, em apenas 13% da superfície terrestre. Essa proporção varia muito entre regiões
e continentes, chegando a 32% na Europa Ocidental.
A utilização dessa fonte para geração de eletricidade, em escala comercial, começou na
década de 1970, quando se acentuou a crise internacional de petróleo. Os EUA e alguns países
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da Europa se interessaram pelo desenvolvimento de fontes alternativas para a produção de
energia elétrica, buscando diminuir a dependência do petróleo e carvão.
Atualmente os países que mais geram energia eólica,segundo o Relatório de 2011 da
Global Wind Energy, são: China (62,7 mil megawatts), Estados Unidos (46,9 mil megawatts),
Alemanha (29 mil megawatts) e Espanha (21,6 mil megawatts).
Mesmo sendo a China a maior produtora de energia eólica, o maior parque eólico do
mundo se encontra no Estados Unidos, no Texas. O parque Horse Hollow Wind Energy Center
tem capacidade de gerar 735,5 megawatts, suficiente para alimentar cerca de 250.000 habitações
familiares por ano. É composto 421 aerogerados distribuídos por cerca de 190 km². E a tendência
é o numero de parques eólicos no Texas aumentar já que grandes empresas como o Google estão
investindo nessa área. O Google em 2013 investiu cerca de US$ 200 milhões na construção de
um parque eólico no Texas, o projeto chamado de Spinning Spur Wind, tem capacidade de
geração de 161 megawatts, com a finalidade de fornecer energia a cerca de 60 mil residências
locais.

2.1.4 Energia geométrica
Energia geotérmica é o nome dado ao processo de obtenção de energia a partir do calor
proveniente do interior do planeta Terra. Seu nome é a combinação de duas palavras gregas,
sendo que "geo" (em grego, "ge") significa "terra", e "térmica" vem do grego "termokratía", que
significa "temperatura". Portanto, geotérmica é a energia calorífica oriunda da terra.
Para uma melhor compreensão da forma como é aproveitada a energia do calor da Terra
deve-se primeiro perceber como o planeta é constituído. A Terra é formada por grandes placas,
que nos mantém isolados do seu interior, no qual encontramos o magma, que se resume
basicamente em rochas derretidas. Com o aumento da profundidade a temperatura cresce, no
entanto, há zonas de intrusões magmáticas, onde a temperatura é muito maior, capaz de aquecer
águas subterrâneas, formando minas de água quente e vapor. Essas são as zonas onde existe
elevado potencial geotérmico.
A energia elétrica pode ser obtida através da perfuração do solo em locais onde há grande
quantidade de vapor e água quente, estes devem ser drenados até a superfície terrestre por meio
de tubulações específicas. Em seguida o vapor é transportado a uma central elétrica geotérmica,
que irá girar as lâminas de uma turbina. Por fim, a energia obtida através da movimentação das
lâminas (energia mecânica) é transformada em energia elétrica através de um gerador conectado
a rede de distribuição. A água geotérmica usada é depois reenviada ao reservatório através de
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um poço de injecção, para ser reaquecida, para assim manter a pressão, e suportar o reservatório,
conforme ilustra a imagem abaixo

Figura 9 - Central Geotérmica.

Há três formas de utilizar a energia geotérmica, a primeira denominada como utilização
direta,aproveita os reservatórios geotermérmicos de temperaturas baixas e moderados (20ºC150ºC), para fornecer calor para indústrias, para aquecer ambientes, etc. O segundo, mais
conhecido como Bomba de Calor Geotérmico,usufrui das diferenças de temperatura entre o solo
e o ambiente, com a finalidade de fornecer tanto calor como frio. E por fim , as Centrais
Geotérmicas aproveitam os reservatórios com alta temperatura (> 150 ºC), para produzir energia
elétrica.
O uso da energia geotérmica tem aumentando nos últimos 30 anos, chegou a 57 TW/ano,
com capacidade elétrica instalada de quase 9 GW. Esse tipo de energia é utilizado em cerca de
90 países, sobretudo para aquecimento, porém já para conversão de eletricidade é utilizados em
apenas 24 países. E a maior instalação do mundo é a usina The Geysers, na Califórnia, com
capacidade total de 1,224 MW.
Enfim, a energia geotérmica é fonte de energia alternativa, encontrada em locais
especiais da superfície terrestre, que ainda carece de muita pesquisa para seu melhor
aproveitamento, pois seu rendimento é ainda muito baixo. O alto custo envolvido ainda
inviabiliza a maioria dos projetos relacionados a tal assunto.

18

2.1.5 Energia das marés
Os oceanos também podem ser uma fonte de energia renovável, sendo responsável pela
energia das marés. Também conhecida como energia maremotriz, é obtida por meio do
aproveitamento da energia proveniente do desnível das marés. Dois tipos de energia maremotriz
podem ser obtidos: energia cinética devido ás mares; e energia potencial pela diferença de altura
entre as marés alta e baixa.
O sistema de maremotriz é aquele que aproveita o movimento regular de fluxo do nível
do mar (elevação e abaixamento). Funciona de forma semelhante a uma hidrelétrica: uma
barragem é construída, formando-se um reservatório junto ao mar; quando a maré enche, a água
entra e fica armazenada no reservatório, e, quando baixa, a água sai, movimentando uma turbina
diretamente ligada a um sistema de conversão, que gera energia elétrica.
Para a implementação desse sistema, é necessária uma situação geográfica favorável e
uma amplitude de maré relativamente grande, visto que o desnível das marés deve ser superior
a 7 metros,

que varia de local para local. O Brasil apresenta condições favoráveis à

implementação desse sistema em locais como o litoral maranhense, em que a amplitude dos
níveis das marés chega a oito metros. Os estados do Pará e do Amapá também apresentam
condições favoráveis. Apesar disso ainda não há nenhuma usina maremotriz no Brasil.
Atualmente os países que mais utilizam esse sistema de geração de energia são: Japão,
França, Coréia do Sul, Inglaterra e Estados Unidos. O Havaí esta apostando nessa alternativa
para acabar com a crise energética. A ilha já conta com uma usina maremotriz, com capacidade
de produzir cerca de 100 MW. Além disso, as águas que banham a costa do Havaí são muito
frias no fundo e bem quentes na superfície, essa oscilações de temperatura são perfeitas para a
implementação de uma nova tecnologia para a geração de energia, chamada de conversão de
energia térmica oceânicas. Essa vocação observada na região traz para o Havaí uma nova luz no
setor energético.
A primeira usina maremotriz construída no mundo para geração de eletricidade foi a de
La Rance, em 1963, capaz de gerar 240 MW. A usina possui 24 turbinas de 5,3 metros de
diâmetros, 470 toneladas e uma potência unitária de 10 MW.
A utilização deste tipo de energia poderá ser uma opção para um futuro bem próximo,
porém devem ser levados em conta, neste tipo de empreendimento, os possíveis impactos
ambientais associados à construção das usinas, além da necessidade de análise econômica da
viabilidade do sistema.
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2.2 PRÓS E CONTRAS DESSAS ENERGIAS.
De modo geral as vantagens das fontes de energia renováveis são:


Podem ser consideradas inesgotáveis à escala humana comparando aos
combustíveis fósseis;



O seu impacto ambiental é menor do que o provocado pelas fontes de energia com
origem nos combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás), uma vez que não
produzem dióxido de carbono ou outros gases com “efeito de estufa”;



Oferecem menos riscos do que a energia nuclear;



Permitem a criação de novos postos de emprego (investimentos em zonas
desfavorecidas);



Reduzem a dependência energética da nossa sociedade face aos combustíveis
fósseis;



Conferem autonomia energética a um país, uma vez que a sua utilização não
depende da importação de combustíveis fósseis;



Conduzem à investigação em novas tecnologias que permitam melhor eficiência
energética.

E as desvantagens são:


Custos elevados de investimento e infra-estruturas apropriadas;



Impactos visuais negativos no meio ambiente;

Pensando nas energias separadamente, as vantagens da energia solar, são:


É gratuito. A energia advinda do sol não possui custos, haja vista que é um recurso
oferecido pela natureza. A correta localização das usinas solares permite o máximo
aproveitamento.



Ocupa pouco espaço. Ao contrário, por exemplo, das hidrelétricas, a produção de
energia solar não demanda a ocupação de grandes áreas, com processos de
desocupação de regiões naturais.
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Baixa necessidade de manutenção. Os painéis ou placas utilizadas na produção de
energia são resistentes e praticamente não oferecem custos de manutenção.



Acessível em lugares remotos. Por não demandar grandes investimentos em linhas de
transmissão, as usinas solares ou placas fotovoltaicas conseguem beneficiar aquelas
comunidades mais afastadas dos grandes centros urbanos.

Todo sistema de produção de energia possui o seu lado B, isto é, os seus efeitos
colaterais. Com a energia solar não é diferente. Dentre as suas desvantagens, podemos citar:


Custo elevado. Atualmente, a tecnologia de produção de energia solar é muito cara. No
entanto, a tendência é que esse equipamento fique mais barato no futuro.



Dependência climática. As variações climáticas interferem rapidamente sobre a
produção de eletricidade. Nas usinas solares, por exemplo, a produção interrompe-se
quando o sol fica encoberto por mais de 23 horas seguidas, que é o tempo máximo de
armazenamento de energia nessas unidades.



Baixa capacidade de armazenamento. Apesar de a energia produzida ter o seu
armazenamento viável e possível, ele não acontece em grandes quantidades em
comparação a outras fontes de energia.



Baixo rendimento. Os painéis e usinas solares de tecnologia fotoelétrica ou fotovoltaica
possuem uma capacidade de rendimento muito baixa. Já nas usinas solares térmicas,
esse problema é um pouco menor.

Já as vantagens da energia eólica, são:


Fonte de energia inesgotável



Pouca manutenção



Com a tendência de redução nos custo de produção de energia eólica, e com o aumento
da escala de produção, deve se tornar uma das fontes de energia mais barata.



Retorno de investimento rápido, em seis meses os gastos são recuperados



Requer pouco espaço geográfico para implantação de um parque de energia eólica.
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E as desvantagens dessa energia são:


Poluição sonora, os aerogeradores causam ruídos quando o vento bate na pá.



A geração dessa energia é totalmente dependente dos ventos, e isso causa uma grande
desvantagem, pois apesar do estudo feito para instalação, os ventos são muito
irregulares variando muito a produção de energia



Pode afetar o comportamento habitual de migração das aves.

Os Prós da energia hidrelétrica são:


Não requer o uso de combustível, já que a água é sua principal fonte.



A água represada pode, dependendo do projeto, ser usada para irrigação de plantações
nas proximidades da usina.



Através da represa é possível regular a vazão do rio.



Custo operacional é baixo, pois as usinas atuais são automatizadas.



Como não há uso de combustíveis fósseis (gasolina, diesel) ou gás, os preços da
energia elétrica gerada para o consumidor final não sofrem grandes alterações, pois não
há influência de aumentos de preços destes combustíveis fósseis.

E os contras, são caracterizados por:



Em época de pouca chuva nas cabeceiras dos rios, pode ocorrer a diminuição da
geração de energia elétrica.



Se a represa é construída em local onde há cidade ou aldeia indígena, há grande
transtorno para estas populações, pois estas devem ser deslocadas para outras áreas.



Quando há construção de represa em região de mata ou floresta, ocorre impacto
ambiental, pois muitas espécies animais e vegetais podem ser prejudicadas.



O aumento ou diminuição do fluxo de água que sai das barragens pode afetar a vida
nos ecossistemas dos rios.
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A energia geotérmica é vantajosa, pois:


Não ocupa grandes áreas como, por exemplo, a hidroelétrica.



As usinas geotérmicas podem ser constituídas nos grandes centros, dispensando as
redes de transmissão de energia elétrica.



A energia geotérmica é uma das mais seguras e de fácil manutenção.

Por sua vez, as desvantagens são:


O odor desagradável, a natureza corrosiva e as propriedades nocivas do ácido sulfídrico
(H2S) são as causas mais preocupantes.



Poluição sonora que afetaria toda a população vizinha do local de instalação ao local da
usina, pois, para a perfuração do poço é necessário o uso de maquinaria semelhante do
usado na perfuração de poço de petróleo.

Por fim, as vantagens da energia das marés são:


A constância e previsibilidade da ocorrência das marés.



É uma alternativa para países que por diversos motivos não podem gerar energia
elétrica através de outras formas

E as desvantagens são:


Necessidade de ter uma situação geográfica favorável, ou seja, presença de marés no
litoral e desnível no solo do oceano.



A implementação do sistema de uma usina maremotriz ainda é caro em relação ao
sistema de hidrelétrica. Assim, a relação custo/benefício ainda não é vantajosa para
muitos países.



Pode ocorrer impacto ambiental na implantação do sistema, principalmente com
relação ao ecossistema marinho.



Baixo aproveitamento energético.
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CAPÍTULO 3: BRASIL E A ENERGIA SUSTENTÁVEL
3.1 CENÁRIO ATUAL DO BRASIL EM RELAÇÃO À ENERGIA
SUSTENTÁVEL.
O Brasil é hoje o país que mais se destaca quando se trata de fontes de energia renováveis,
devido à alta capacidade de transformar energia limpa através de fontes alternativas. Podemos
dizer que as fontes de energia renováveis no Brasil representam mais de 85,4% de toda energia
produzida internamente, de acordo com o Balanço Energético Nacional, realizado pela EPE
(Empresa de Pesquisa Energética), divulgado no ano de 2009.
O Brasil tem a quarta maior produção de energia renovável do mundo e a quarta maior
participação de fontes renováveis em sua matriz energética, segundo o boletim Ranking Mundial
de Energia e Socioeconômica, publicação anual da Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Energético (SPE) do Ministério de Minas e Energia. O relatório indica que o
Brasil produziu 121 Mtep (milhões de toneladas equivalentes de petróleo) de fontes renováveis
em 2012, ficando atrás de China (311 Mtep), Índia (199 Mtep) e Estados Unidos (129 Mtep).
Em termos de participação das fontes renováveis na matriz energética, o Brasil teve um índice
de 42,6% em 2012, ficando atrás de Islândia, Gabão e Noruega, todos os países com menos de
cinco milhões de habitantes.
Embora o Brasil seja o 7º país em demanda total de energia, ele ocupa a 12ª posição
quanto às emissões de CO2, dada a grande participação de fontes renováveis na sua matriz
energética.
A crise do petróleo foi à principal causa pela qual o Brasil passou a se concentrar no
desenvolvimento de fontes alternativas de energia. A crise foi desencadeada num contexto
de déficit de oferta, com o início do processo de nacionalizações e de uma série de conflitos
envolvendo os produtores árabes da OPEP (Organização dos Países Produtores de Petróleo),
como a guerra dos Seis Dias (1967), a guerra do Yom Kipur (1973), a revolução islâmica no
Irã (1979) e a guerra Irã-Iraque (a partir de 1980), além de uma excessiva especulação financeira,
em que os preços do barril de petróleo atingiram valores altíssimos, chegando a aumentar até
400% em cinco meses, o que provocou prolongada recessão nos Estados Unidos e na Europa e
desestabilizou a economia mundial.
A partir deste fato, o Brasil iniciou um projeto de pesquisa e desenvolvimento de fontes
alternativas para a geração de energia. Pela vegetação nativa típica e em abundância ser
principalmente a cana-de-açúcar, o Etanol foi uma das primeiras fontes a serem exploradas.
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O etanol não é um produto encontrado de forma pura na natureza. Para produzi-lo, é
necessário extrair o álcool de outras substâncias. A forma mais simples e comum de obter-lo é
através das moléculas de açúcar, encontradas em vegetais como cana-de-açúcar, milho,
beterraba, batata, trigo e mandioca. O processo que transforma a matéria prima em álcool é
chamado de fermentação. Dentre todas as matérias-primas do etanol presentes na natureza, a
cana-de-açúcar é a mais simples e produtiva, o que dá ao Brasil uma grande vantagem, visto ser
esse o principal produto de extração de etanol no país. A produtividade média de geração de
etanol por hectare de cana, por exemplo, é de 7500 litros, enquanto a mesma área de milho,
principal matéria prima do álcool produzido por fermentação nos Estados Unidos, produz três
mil litros do combustível.
Além disso, a maioria dos carros em funcionamento hoje no Brasil funcionam com
misturas de até 25% de etanol, e fabricantes de automóveis já produzem veículos concebidos
para funcionar em misturas de etanol muito mais elevadas. Várias empresas automobilísticas
vendem "automóveis flex", que podem usar gasolina e misturas de etanol variando de gasolina
pura até 85% de etanol (E85). Em 2009, 90% dos carros produzidos funcionavam com etanol. O
Brasil é um dos maiores produtores de etanol do mundo e é o maior exportador do combustível.

No Brasil 91% da eletricidade é de origem hidráulica, o que torna o sistema muito
vulnerável, visto que é dependente de uma única matéria-prima que é suscetível as intempéries
da natureza. Para agravar o consumo energético da população cresce anualmente, e há
necessidade do avanço e da criação de novas tecnologias para de certa forma suprir as
necessidades como também melhorar o modo de vida da população. Levando em consideração
tal perspectiva de maior consumo e maior diversificação da matriz energética foi criado em 2004
o Proinfa - Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica com o objetivo de
aumentar a participação da energia elétrica produzida por empreendimentos concebidos com
base em fontes eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCH) no Sistema Elétrico
Interligado Nacional (SIN).
Com a intenção de diversificar sua matriz energética o Brasil realizou o seu
primeiro leilão de energia eólica em 2009. No início desta década, uma grande seca no Brasil
limitou água às barragens hidroelétricas do país, causando uma grave escassez de energia. A
crise, que devastou a economia do país e levou ao racionamento de energia elétrica, ressaltou a
necessidade premente do país em diversificar suas fontes de energia. A licitação levou à
construção de dois GW de produção de energia eólica com um investimento de cerca de US$ 6
bilhões. O Brasil dispõe da hidroeletricidade para mais de 3/4 de sua matriz energética, mas as
autoridades estão incentivando as energias de biomassa e eólica como alternativas primárias. O
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maior potencial de energia eólica no Brasil é durante a estação seca, por isso esse tipo de energia
é excelente contra a baixa pluviosidade e a distribuição geográfica dos recursos hídricos
existentes no país. O potencial técnico do Brasil para a energia eólica é de 300 GW.
A Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica) e o governo definiram uma meta de
alcançar mais de 20 GW de capacidade de energia eólica até 2020. A indústria espera que o
leilão ajude a lançar o setor da energia eólica, que já responde por 70% do total em toda
a América Latina. Em 2012, o setor cresceu, conquistando dois pontos percentuais na matriz
energética, empatando com a energia termoelétrica. Segundo a presidente da Abeeólica, Elbia
Melo, a previsão para 2016 é de que a fonte eólica represente 5,5% da matriz elétrica brasileira.
Desde a criação do Proinfa (Programa de Incentivos às Fontes Alternativas de Energia
Elétrica), a produção de energia eólica no Brasil aumentou de 22 MW em 2003 para 602 MW
em 2009, e de 1000MW em 2011 para 4.500 MW em 2014, com 181 parques eólicos instalados.
Em 2013 o Brasil ocupava a 13ª posição no ranking dos países com maior produção de energia
eólica, já em 2015 o Brasil ultrapassou a Alemanha, em termos de expansão de energia eólica,
ocupando o segundo lugar no ranking mundial, acrescentando 6 GW na capacidade instalada no
país. Sendo os principais parques eólicos instalados na Bahia, conhecidos como Complexo
eólico do Alto Sertão I e II, com capacidade de geração de energia de 293,6 MW e 386,1 MW
respectivamente.
No entanto, as usinas hidrelétricas ainda continuam sendo a principal matriz energética
do país, responsáveis por produzir cerca de 70% da energia elétrica consumida no Brasil. Poucos
países no mundo desfrutam de um sistema hídrico tão generoso quanto o nosso. O território
brasileiro apresenta 55.455 quilômetros quadrados (do total de 8.514.876 quilômetros quadrados
que compõem a área do território brasileiro) cobertos por água, distribuídos em rios, lagos e
riachos. É a abundância de rios e quedas-d’água que produz o enorme potencial de energia
hidráulica. Hoje, estão em operação mais de 180 grandes usinas. Isso também faz do país o
segundo maior produtor de energia hidrelétrica no mundo, com 12% da geração mundial,
perdendo apenas da China. Segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), outros 73
projetos hidrelétricos estão em construção, incluindo as pequenas centrais. E mais 24 estão
programados até 2020. A lista de projetos deve atender à crescente demanda. Estima-se que até
2020 o consumo no Brasil deva atingir 730 mil GWh, 52% a mais do que consumimos em 2011.
A segunda maior hidrelétrica do mundo é a usina de Itaipu, construída em 1974 sobre
o Rio Paraná, que divide Brasil e o Paraguai. Com vinte unidades geradoras e 14.000 MW de
potência instalada, fornece 16,4% da energia consumida no Brasil e abastece 71,3% do consumo
paraguaio. A Itaipu é também promotora do mais abrangente programa de cuidado com as águas
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em desenvolvimento no Brasil: o Cultivando Água Boa. Criado em 2003, o programa forma uma
rede de proteção dos recursos da Bacia Hidrográfica do Paraná III, localizado no oeste do Paraná
e sul do Mato Grosso do Sul, na confluência dos rios Paraná e Iguaçu. Atualmente, são
desenvolvidos 20 programas e 63 ações que vão desde a recuperação de micro bacias e a proteção
das matas ciliares e da biodiversidade, até a disseminação de valores e saberes que contribuem
para a formação de cidadãos dentro da concepção da ética do cuidado e do respeito com o meio
ambiente.
A Energia solar é a fonte de que mais cresce no mundo: 30% ao ano. E quem lidera esse
mercado são os chineses. Ao todo, 70% de todos os equipamentos usados para transformar o sol em
energia vêm da China.
E o Brasil não fica para trás, a primeira usina solar fotovoltaica a gerar eletricidade em escala
comercial no Brasil, foi inaugurada em agosto de 2011, no município de Tauá no sertão do Ceará,
conhecida como MPX Tauá. A usina tem capacidade inicial de geração de 1 MW. Foi construída e é
operada pela empresa MPX, do grupo EBX do empresário Eike Batista.
A maior usina solar do Brasil entrou em funcionamento em agosto de 2014. Com
capacidade máxima de 3 MW, o empreendimento da Tractebel Energia pode abastecer 2,5 mil
residências. Energia gerada pelos 19.424 painéis, Localizada em Turbarão, Santa Catarina e
ocupa uma área de 10 hectares, já é utilizada por qualquer consumidor da rede de energia do
país. O projeto faz parte de um investimento de pesquisa e desenvolvimento da Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel) em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Resultado de um investimento de R$ 30 milhões, ela é a quarta usina solar no país, que gera
energia a partir de todo o tipo de luminosidade.
Por fim, outra energia que ganha destaca no cenário brasileiro é a geotérmica, que no
Brasil é utilizada apenas na forma de água aquecida, como no caso dos parques termais de Caldas
Novas (GO) e Poços de Caldas (MG).
Como o terreno brasileiro é bastante antigo, não possui formações que tornam possíveis
as rochas derretidas ou magma estarem mais próximas à superfície. Sendo necessário mais
trabalho, estrutura e gastos para atingir um nível considerado suficiente para a produção de
energia.
Porém, o Brasil possui as duas maiores reservas de água doce subterrânea do mundo:
Aquífero do Guarani e Aquífero Alter do Chão. A temperatura dessas águas são classificadas
como fontes geotérmicas de baixas temperaturas, entre 35º e 148ºC, podendo ser utilizadas para
aquecimento de água em residências e sistemas de calefação. No entanto, o último estudo
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completo concluiu em 1984 que o Brasil não possui o potencial necessário para produção de
energia geotérmica.
Nos últimos anos, com base em novos dados preliminares, o tema voltou em pauta e o
Brasil tem feito acordos com a Alemanha a respeito de fontes alternativas de energia, e a
geotérmica está entre elas. O deputado Rogério Peninha Mendonça propôs, em 2014, a criação
de uma Frente Parlamentar para fomentar incentivos governamentais na área geotérmica
brasileira. Ele afirma que existem vários pontos no Brasil capazes de gerar energia com apenas
300 ou 400 metros de perfuração com auxílio de nanoestruturas que aumentam o armazenamento
de calor, recentemente descobertas nos EUA.

3.2 PROJEÇÕES FUTURAS
Ampliar a oferta de energia, promovendo o desenvolvimento com impacto ambiental
reduzido e preservando as fontes energéticas, é o maior desafio das comunidades científicas na
atualidade. O conceito de energia alternativa, intensamente investigada no século passado, hoje
é sinônimo de energia renovável, que diante da atual crise energética, é a grande solução, já que
conta com fontes inesgotáveis e não emite gases de efeito estufa na atmosfera.
Diante desse cenário a prioridade da política energética do Brasil é justamente o
desenvolvimento crescente das energias renováveis, a ideia é produzir cada vez mais energia,
para atender a demanda, com menos poluição. Para isso é preciso primeiramente compor de
maneira pragmática e inteligente a matriz energética do país.
O governo deve adotar uma política na qual explore todas as fontes de energia, para
diversificar a matriz energética, já que o monopólio dessa pode trazer problemas, por exemplo:
se a matriz do país é somente hidrelétrica em tempo de escassez de água faltará energia, e a única
solução será apenas um intenso racionamento de eletricidade.
As perspectivas para atender a demanda nacional, seguindo a ideia de reduzir os impactos
ambientais, o Brasil deve apostar nas fontes de energia eólica, solar, de biomassa, entre outras.
O gráfico abaixo retrata a projeção das fontes elétricas de 2050 :
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Figura 10- projeção das energias renováveis em 2050 no Brasil.

Segundo o gráfico a energia que ganha bastante destaca nesses anos é a energia eólica,
onde em 2007 ela representava apenas 0,13% das fontes brasileiras de eletricidade e de acordo
com a projeção em 2050 ela alcançará a margem de 20,38% na geração de energia do país.
E não é só no Brasil que essa energia vem se destacando, no âmbito mundial a energia
eólica pode garantir 10% das necessidades globais de eletricidade até 2020, pode criar 1,7
milhões de novos empregos e reduzir a emissão global de dióxido de carbono na atmosfera em
mais de 10 bilhões de toneladas.
A expansão do parque eólico nacional depende de apoio governamental, por isso o
governo criou o incentivo à ampliação do uso da mini e microgeração de energia, liberando
linhas de créditos do banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para financiar equipamentos e
serviços. Além disso, os equipamentos de geração eólica, biomassa e gás de resíduos de pequeno
porte serão incluídos no programa de etiquetagem, que consiste em fornece informações sobre
o desempenho dos produtos, considerando atributos como a eficiência energética, o ruído e
outros critérios que podem influenciar a escolha dos consumidores que, assim, poderão tomar
decisões de compra mais conscientes. Ele também estimula a competitividade da indústria, que
deverá fabricar produtos cada vez mais eficientes.
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Já para os grandes empreendimentos, viabilizados em leilões, o Mdic (Ministério de
Desenvolvimento, Industrial e Comércio Exterior) definiu critérios de conteúdo nacional a
adotados nos certames. Para isso, criou um mecanismo de certificação de conteúdo nacional. E
até o fim do ano, deve ser alterada a fórmula do Índice de Custo Benefício para ampliar fontes
renováveis na matriz energética, em consonância com a política industrial e o planejamento
energético. O intuito é adequar o modelo do sistema elétrico à política industrial.
No que concerne à indústria fornecedora de equipamentos para a geração eólica, o país
conta somente com três empresas: Wobben Wind Power, Tecsis e South America Wind Energy,
cujos principais clientes acham-se exterior. Como 75% do custo de instalação de um parque
eólico corresponde a equipamentos, a ampliação do leque de fornecedores é passo indispensável
no sentido da competitividade e diminuição dos custos.
Em seis anos o setor de geração eólica passou de uma simples coadjuvante na matriz
elétrica nacional para se tornar a principal fonte de contratação em leilões. Tanto que a
perspectiva para os próximos cinco anos é de passar fontes tradicionais como a térmica em
participação na capacidade instalada no país e ficar atrás apenas da geração hidrelétrica. Segundo
a presidente executiva da ABEEólica, Élbia Melo, o Brasil deverá alcançar a marca de 20 GW
dessa fonte em 2020. Isso porque o segmento está passando do momento de consolidação para
a da sustentabilidade.
Outra fonte que segundo o gráfico crescerá bastante é a biomassa, na qual crescerá de
3,91% para 16,60% no quesito geração de eletricidade até 2050. A energia de biomassa é gerada
por meio da decomposição de materiais orgânicos (esterco, restos de alimentos, resíduos
agrícolas que produzem o gás metano, é utilizado para a geração de energia). Para fazê-la são
utilizados materiais como biomassa arborícola, sobra de serragem, vegetais e frutas, bagaço de
cana e alguns tipos de esgotos. Ela é transformada em energia por meio dos processos de
combustão, gaseificação, fermentação ou na produção de substâncias líquidas. Essa energia
também é renovável, garante o fornecimento de energia e também auxilia na diminuição do CO2
na atmosfera. Além disso, há uma utilização do lixo na produção, diminuindo a quantidade de
dejetos nos aterros. A bioenergia pode ser convertida em três produtos: eletricidade, calor e
combustíveis.
O Brasil tem insolação elevada, alta produtividade agroflorestal e uma base industrial
que, em parte, depende do uso de biocombustíveis. Além disso, pode aproveitar mais os resíduos
agroindustriais e biomassas com ciclos de crescimento curtos e de baixo custo, que
complementam ou substituem a madeira como fonte de energia.
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Reúne, portanto, as condições necessárias para dar um novo impulso aos usos dessas
fontes renováveis cujos custos tendem a decrescer, na contramão das expectativas quanto aos
combustíveis fósseis que tendem a ficar mais escassos e taxados para reconhecer suas
externalidades.
A biomassa apresenta um grande potencial de crescimento nos próximos anos no país,
de acordo com os estudos de planejamento do Ministério de Minas e Energia (MME). Ela é
considerada como uma alternativa viável para a diversificação da matriz energética, em
substituição aos combustíveis fósseis como petróleo e carvão, por exemplo.
Até 2021, os estudos do MME mostram a manutenção da participação das fontes
renováveis na matriz de OIE (Oferta Interna de Energia), acima de 44%, ficando a biomassa com
percentuais superiores a 30%. Em 2021, especificamente, a biomassa chegará a 32,4% de
participação das fontes de energias globais.
No Brasil a produção de energia a partir da biomassa vem ganhando força,
principalmente em Mato Grosso do Sul, que tem hoje 830 mil hectares de florestas plantadas de
eucalipto, segundo especialista esse estado tem um futuro promissor de geração de energia a
partir da biomassa.
Por fim, a energia solar é outra fonte que no Brasil está em crescimento, e segundo o
gráfico só tenderá a aumentar nos próximos anos, podendo chegar à margem de 9,26% do total
da geração de eletricidade no país em 2050.
O indicativo de que o Brasil tem toda a infraestrutura para desenvolver a tecnologia e
bons negócios no setor, é que além da alta incidência solar nas cinco regiões brasileiras, o país
também é dotado das matérias primas utilizadas na fabricação dos equipamentos: cobre,
alumínio, aço inoxidável, vidro e termoplásticos.
Atualmente a energia solar vem sendo uma grande aposta para se atingir as metas
previstas de redução de 1 bilhão de toneladas de CO2 na atmosfera. Projetos já estão sendo
desenvolvidos, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) anunciou o credenciamento de 382
projetos para o leilão que será realizado em 14 de agosto de 2015.
O total a ser ofertado é 12.528 megawatts (MW), valor superior ao que vai ser gerado
pela usina hidrelétrica de Belo Monte, que está sendo construída no Pará, com produção prevista
de 11.000 MW. O primeiro leilão de energia fotovoltaica, em outubro de 2014, fechou contratos
com preço médio de R$ 215,12 o megawatt-hora (MWh). Ao todo foram contratados 890 MW
de capacidade instalada de energia fotovoltaica em 2014.

31

O presidente da EPE, Mauricio Tolmasquim, disse que a maioria dos projetos dessa fonte
está concentrada na região Nordeste, pelo ótimo nível de exposição solar da região. A Bahia
mais uma vez lidera em volume de projetos e potência, com 140 empreendimentos que somam
capacidade instalada de 4,4 mil MW. Em seguida vem o Piauí, com 61 projetos e potência de 2
mil MW.
O Rio Grande do Norte aparece em terceiro, com 39 projetos e 1.332 MW, seguido por
Minas Gerais, com 36 projetos e 1.272 MW, e São Paulo, com 34 projetos e 1.250 MW.
Na era de sustentabilidade a tendência é as fontes não renováveis diminuírem cada vez
mais, abrindo espaço para as fontes alternativas, assim garantindo energia limpa e qualidade de
vida para as gerações futuras.
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CONCLUSÃO
O caminho que o mundo esta tomando atualmente não é o esperado para o século XXI.
A sociedade ainda é muito dependente de combustíveis fósseis e a energia continua inacessível
para muitos, principalmente para aqueles que vivem em áreas rurais dos países em
desenvolvimento.
Entretanto, ainda há soluções sustentáveis para o problema energético. O apoio da
ciência e tecnologia de energia deve ser combinado a incentivos que acelerem o desenvolvimento
e a implementação simultâneos de soluções inovadoras e sustentáveis que possam transformar
todo o cenário de demanda e fornecimento de energia. A conseqüente exaustão das fontes baratas
de energia terão profundos impactos sobre a segurança internacional e sobre a prosperidade
econômica, se o caminho da energia não mudar de rumo.
Pensando no Brasil, o maior problema é o monopólio da matriz energética, o governo
precisa incentivar a diversificação das fontes alternativas. Porém antes de tudo é preciso analisar
o cenário nacional e mudar certas políticas. A razão pelo qual estamos tendo problemas na área
de energia é devido a dificuldades de planejamento. O governo passado e o atual adotaram como
principio fundamental da expansão da matriz de eletricidade aquela cuja fonte de energia tem o
menor preço, que é uma forma simplista, e os leilões que são feitos pelo governo eles
embaralham as várias fontes de energia. Não é realista uma fonte eólica competir com gás,
competir com biomassa, não é realista fazer um leilão que misture nordeste, norte, sul, sudeste,
e centro oeste. Nós precisamos de todas as fontes de energia, é burrice só ter hidrelétrica, eólica
ou solar por exemplo. È preciso diversificar a matriz energética do país, aproveitando ao máximo
o que cada região tem a nos oferecer, e o Brasil tem condições de liberar essa área já que conta
com muitos recursos naturais.
A partir desse trabalho pude observa que as fontes renováveis de energia são a grande
solução para a crise energética e a única alternativa para garantir energia elétrica e qualidade de
vida para gerações futuras. Porém para que a matriz energética se torna sustentável ainda há
muito para ser feito, antes de tudo esse assunto deve ser abordado no âmbito nacional, pois é
necessário mudar certas políticas e estratégias internas, para depois ser tratada no cenário
mundial, afinal esse é um problema global.
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INTRODUÇÃO
Essa pesquisa tem como tema a água, que um bem mais preciso para todos que
habita nele e principalmente para o homem, onde precisa da água para as mais diversas
atividades do dia-a-dia. Dentre eles, precisamos para nos hidratar, pois nossos órgãos
precisam da água para funcionar, precisamos para nossas necessidades básicas, para a
produção de nossos alimentos e nos diversos tipos de produtos.
E apesar da água ser encontrada em uma grande quantidade na superfície da Terra,
em torno de 70 % da superfície, somente 2,5% é água doce e o resto é água salgada,
imprópria para o seu uso. Assim, o que resta para a população de todo o planeta Terra
consumir é muito pouco se comparado com toda a quantidade de água que tem na
superfície.
Desta maneira, muitos países sofrem com a falta da água por não serem
privilegiados, por fatores climáticos e sua localização no globo. Mas tem países que há
uma grande quantidade de reservas de água doce para ser consumida e não aproveitam da
melhor maneira possível. E nesse caso é o Brasil, que tem 12% da água doce disponível
na superfície, por ser um país tropical.
O Brasil sempre teve escassez de água no Nordeste, por fatores naturais, o seu
clima é tropical. Mas atualmente, a região onde está sendo muito prejudicada é no
Sudeste, que está enfrentando a maior crise hídrica registrada nessa região. Já no Sudeste
é causada por ser a área mais povoada do país, por terem desmatado as margens dos rios
e as nascentes, pela poluição e além das pessoas não estarem preocupadas utilizar a água
da maneira consciente.
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CAPÍTULO 1: A ÁGUA
1.1 A ÁGUA NO PLANETA
A Água é uma substância química cujas moléculas são formadas por dois átomos
de hidrogênio e um de oxigênio, formando assim uma molécula de H2O. É uma das
substâncias de maior abundancia no nosso planeta Terra, onde cobre a maior parte da
superfície terrestre. Por conta da diversidade de temperatura que temos em nosso planeta,
nos permite que seja encontrada em três estados físicos: o líquido, o sólido e o gasoso. O
estado líquido, em pequenas quantidades é incolor, mas em grandes quantidades podem
ter um coloração esverdeada ou azulada, e constitui nos oceanos, rios e lagos. O estado
sólido encontra nas regiões polares e se concentra em forma de gelo. Já o estado gasoso
são os vapores d’água na atmosfera.
A superfície do planeta é coberta por três quarto de água (aproximadamente 70%)
e apenas um quarto de terra (continentes e ilhas). Do total de água do mundo 97,5% são
águas salgadas que se encontram em mares e oceanos, o restante de somente 2,5% são
águas doces que são apropriadas para o consumo, mas desse total de água doce, a maior
parte está concentrada nas geleiras (geleiras polares e neves das montanhas), restando
assim uma pequena parte para a utilização nas atividades humanas. A água esta
distribuída da seguinte maneira em nossa superfície terrestre:



97,5% da disponibilidade da água do mundo estão nos oceanos e mares, ou seja,
água salgada.
2,5% da água que sobra é a água doce e é distribuída da seguinte maneira:
o 68,9% estão nas calotas polares;
o 29,9% estão nos aquíferos;
o 0,9% outros reservatórios (nuvem, vapor d’água);
o 0,3% estão em rios e lagos.
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Imagem 1.1 – Distribuição espacial e a quantidade de água no planeta.
Assim, percebemos que o problema da água para o ser humano reside no fato de
a sua maior parte não está viável para o consumo. Mas mesmo o fato de a quantidade de
água potável ser reduzida, ainda sim se tem uma grande quantidade de água disponível
para ser utilizada. No entanto, uma questão que afeta drasticamente a disponibilidade da
água para a população é o seu mau uso, seja pela poluição ou pela péssima manutenção
dos rios. Alguns países têm uma fartura de água, mas com qualidades comprometidas
pelos despejos urbanos e industriais ocorridos ao longo do seu percurso. Por esse motivo,
estima-se que a água seja um dos principais fatores geopolíticos ao longo do século XXI.
Outra questão a ser considerada é a distribuição de recursos hídricos pelo mundo,
que é extremamente irregular, gerando distorções culturais e econômicas significativas.
Algumas regiões do Oriente Médio e da África, por exemplo, apresentam uma
significativa crise quanto ao abastecimento de água, que se agrava com a ausência de
saneamento básico para uma boa parte da população. Cerca de 26 países dispõem de
menos de mil m ³ de água por ano por habitante, um índice considerado alarmante pela
ONU.
A distribuição desses países por continente é:






África – 11 países
Oriente Médio – 9 países
Europa – 4 países
Antilhas - 1 país
Extremo Oriente – 1 país
5
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Imagem 1.2 – Distribuição de água doce nos continentes (%)
Países com grande dimensão territorial, localizados especialmente em regiões
tropicais e com intensas precipitações atmosféricas, são os que apresentam uma maior
disponibilidade de água, como o Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, índia entre
outros. Em contraposição, temos na África países como Egito, Líbia e Argélia e no
Oriente Médio países como a Arábia Saudita, Síria e Jordânia, onde a carência de
água constitui motivo de tensão, afetando a estabilidade política e social na região.

1.2 O CICLO DA ÁGUA
O ciclo da água é também conhecido como o ciclo hidrológico, consiste em um
processo dinâmico de diferentes estágios da água. A radiação solar incide sobre os
oceanos, onde fornece energia suficiente para que ocorra a evaporação. Passando assim a
formar parte da atmosfera e circulam conforme os ventos dominantes. Ao atingir as
camadas mais frias, o vapor se condensa, formando as nuvens, que são aglomerações de
gotículas de água liquida ou gelo. O vento transporta essas nuvens para outras regiões,
onde sob certas condições, ocorre a precipitação, que podem ocorre em forma de chuva,
granizo ou neve. Se no momento das precipitações as camadas inferiores da atmosfera
estiverem quentes, a água cai em forma de água, mas quando a temperatura perto da
atmosfera estiver abaixo de zero, a precipitação ocorre na forma de neve ou granizo.
Quando as precipitações ocorrem em continente, a água fica temporariamente retida no
solo, próxima de onde caiu. Essa água escoa sobre o solo, abastecendo os rios e lagos, ou
6
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infiltra-se para camadas inferiores do solo, onde constitui as águas subterrâneas que
normalmente emergem a superfície como pontos de descarga de aquíferos.
Os fluxos de água líquida, normalmente seguem em direção aos oceanos.
Contudo, parte da água no continente sofre ainda o processo de evapotranspiração,
causado ela evaporação direta da água sobre o solo, de rios e lagos e também pelo
processo de transpiração das plantas, retomando assim para a atmosfera.

Imagem 1.3 – Ciclo da água
1.3 ÁGUA POTÁVEL E ABASTECIMENTO PÚBLICO
A Água Potável é toda água própria para o consumo. A água é um líquido incolor,
inodoro (sem cheiro), insípida (sem sabor) e insossa (sem sal), essencial para a
sobrevivência humana. Deve ter certa quantidade de sais minerais dissolvido, que são
importantes para a saúde. Além disso, ela deve estar livre de materiais tóxicos e microorganismos, como bactérias, protozoários etc. Encontrar, coletar, tratar e distribuir a água
é um processo bastante complexo, sendo muito caro e depende das condições.
O conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou uma resolução que define a
água como um direito do ser humano tão fundamental quanto o direito à vida e à
liberdade, porém, isso não garante que as populações carentes, em todo o mundo, passem
a receber água potável em casa. O consumo de água per capita no último século
7
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multiplicou-se mais de dez vezes, porém, ainda existem milhões de pessoas sem acesso à
água potável.
Temos também a água mineral, que é uma água geralmente potável, que brota de
fontes do subsolo. Nelas é encontrado um maior número de sais minerais como: cálcio,
potássio, magnésio, bicarbonato de nitrato, sulfato, etc. A água mineral pode ser bebida
diretamente da fonte desde que esteja preservada da poluição e contaminação ambiental
e que seu processo de engarrafamento esteja livre de contaminações.
A água potável, captada nos mananciais e processada nas estações de tratamento,
tem implicação direta com a saúde e qualidade de vida da população. O abastecimento de
água junto com o tratamento de esgoto contribuiu para reduzir a taxa de mortalidade
infantil na Região Metropolitana de São Paulo. Segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE, as condições sociais têm íntima relação com o
saneamento básico. Dados estatísticos revelam que, na década de 1970, ocorria a morte
de 85 crianças a cada mil nascidas vivas na Região Metropolitana de São Paulo. Esse
número, em 1994, caiu para 26,10 e, em 2002, para 15,01.
Levantamento da Organização Mundial da Saúde – OMS revelam que cada dólar
aplicado em serviços de saneamento resultam numa economia de cindo dólares nos
sistemas de saúde do Estado. Em 400 a.C., Hipócrates já enfatizava a relação entre a
qualidade da água e a saúde da população.
Para chegar às torneiras das residências, com qualidade e em quantidade
suficiente, a água tem que percorrer um longo caminho, em que várias etapas devem ser
cumpridas. É o que se denomina sistema público de abastecimento de água. Isto ocorre
porque a água destinada ao abastecimento da população, ao uso doméstico, deve atender
a rigorosas exigências previstas em lei.
Esse esforço todo é para evitar e controlar doenças e epidemias transmitidas pela
água, e garantir a não interrupção desse fornecimento. Isso só é possível porque o
abastecimento coletivo e público permite monitorar a quantidade e a qualidade da água
desde o manancial (onde ela é retirada) até a distribuição para as residências. O que exige
muitos recursos financeiros e humanos. O sistema de abastecimento de água para fins de
consumo humano é formado por instalações e equipamentos destinados a fornecer água
8
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potável para sua comunidade. Sendo que o tratamento é o processo mais caro e complexa
de se realizar. Nas etapas de tratamento tem muitos processos, que serão explicados no
tópico a seguir.

1.4 O TRATAMENTO DA ÁGUA
O tratamento da água é um longo processo de transformação que a água passa, até
chegar a condições de uso para abastecer a população. Assim, após a captação da água as
represa, a água é levada para a estação de tratamento de água, depois de bombeada, a água
passará por um processo de tratamento, passando pó diversas etapas, que será mais
complexa, dependendo do tipo de impurezas existentes na água, essas etapas será
explicadas a seguir:

Imagem 1.4 – Etapas do tratamento da água

1. Represa: Água é bombeada para a estação de tratamento, no qual passará por
grades para reter as partículas maiores (galho, troco, lixo, etc.)
2. Adição de produtos químicos:
 Pré-cloração: Adição de cloro assim que a água chega à estação. Isso
facilita a retirada de matéria orgânica e metais.
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3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Pré-alcalinização: Depois do cloro, a água recebe cal ou soda, que serve
para corrigir o pH aos valores exigidos para a próxima fase. (para o
consumo humano, recomenda-se um pH entre 6,0 e 9,5)
 Coagulação: Adição do sulfato de alumínio, cloreto férrico ou outro
coagulante, seguido de uma agitação violenta da água para provocar a
desestabilização elétrica das partículas de sujeira, facilitando sua
agregação.
Floculação: é o processo onde a água recebe uma substância química chamada
se sulfato de alumínio. Este produto faz com que as impurezas se aglutinem
formando flocos para serem facilmente removidos.
Decantação: Como os flocos de sujeiras são mais pesados do que a água,
acabam se depositando no fundo do recipiente, formando um lodo, que de
tempos em tempos são retirados.
Filtração: nesta fase, a água passa por um tanque formado por carvão ativado,
areia e cascalho, onde retém partículas menores que não foram removidos na
decantação. Nessa fase, a água já está limpa de impurezas, mais ainda não se
encontra em estado de uso, tendo ainda de ser passada para a desinfecção.
Desinfecção:
 Cloração: consiste na adição de cloro para destruição de
microorganismos presentes na água.
 Fluoretação: a fluoretação é uma etapa adicional, onde se coloca flúor na
água, para a colaboração na prevenção da cárie.
 Correção do pH: é adicionado mais cal para a correção do pH.
Reservatório: Após o tratamento, a água tratada fica armazenada nesse
reservatório e posteriormente são distribuídas para os reservatórios de bairros.
Reservatório de bairros: São armazenamentos dos bairros.
Distribuição: é a fase onde ocorre a distribuição de água para a população.

1.5 A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA
A água, assim como o sol e o ar, são recursos naturais que são indispensáveis para
a vida no planeta Terra. Para os humanos, a água vai muito além do que somente para
suas necessidades fisiologias, além de que, todas as outras espécies que existem no
planeta, necessitam da água para sua sobrevivência. Desde o inicio da historia da
humanidade, a água foi de grande importância para a formação da civilização. Pois
através dos rios e lagos, essas civilizações antigas conseguiram se desenvolverem ao seu
redor, conseguindo assim obter alimentos e posteriormente começaram a utilizar para o
meio de transporte e comércio. Desenvolveram um sistema de irrigação que era de grande
importância para a produção de alimentos e também irrigava áreas áridas.
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A água é fundamental para a vida na terra, e também é indispensável para o
homem, pois aproximadamente 80% de nosso organismo é formado por água, a ingestão
da água tratada, segundo pesquisadores, é um dos mais importantes fatores para a
conservação da saúde, é considerada com solvente universal, auxiliando nas doenças
como os cálculos renais e infecção urinária. Além disso, a água é provavelmente o único
recurso natural que tem a ver com todos os aspectos da civilização humana, sendo
utilizada para consumo, higienização, produção de alimentos, na agricultura, na indústria,
na pecuária, na produção da energia elétrica, na navegação e dentre outros. Sem a água,
nenhumas dessa atividade poderiam ser executadas.
Os recursos hídricos têm profunda importância no desenvolvimento de diversas
atividades econômicas. Em relação à produção agrícola, a água pode representar até 90%
da composição física das plantas. A falta d’água em períodos de crescimento dos vegetais
pode destruir lavouras e até ecossistemas devidamente implantados. Na indústria, para se
obter diversos produtos, as quantidades de água necessárias são muitas vezes superiores
ao volume produzido.
Observando os dados abaixo, percebemos que precisamos começar a utilizar a água de
forma prudente e racional, evitando o desperdício e a poluição, pois:


Um sexto da população mundial, mais de um bilhão de pessoas, não tem acesso
à água potável;



40% dos habitantes do planeta (2.400 milhões) não têm acesso a serviços de
saneamento básico;



Cerca de seis mil crianças morrem diariamente devido a doenças ligadas à água
insalubre e a um saneamento e higiene deficientes;



Segundo a ONU, até 2025, se os atuais padrões de consumo se mantiverem,
duas em cada três pessoas no mundo vão sofrer escassez moderada ou grave de
água.
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1.6 QUANTIDADE CONSUMIDA DE ÁGUA PARA A PRODUÇÃO DE
ALGUNS PRODUTOS
Muitas pessoas não sabem que além do nosso consumo de água no dia-a-dia, que
já é considerada alta, milhares de litros são utilizados na produção de mercadorias que
consumimos em nossas vidas, que vão além de alimentos, a produtos de higiene pessoal,
produtos de limpeza e entre mais diversos produtos que utilizamos. Na maioria das vezes,
as pessoas nem imaginam o quanto de água é gasto para produzir um simples produtos
ou nem se lembro que para produzir em alguma parte foi utilizado uma grande quantidade
de água na sua produção. No quadro a baixo demonstraremos a quantidade em média de
água utilizada para cada produto:
Produto

Unidade

Litros de água

Açúcar

1kg

1.500

Algodão

1 camiseta

2.700

Café

1 xícara

140

Chá

1 xícara

30

Carne

1 kg

15.500

Cerveja

1 copo

75

Cevada

1 kg

1.300

Chocolate

1kg

17.200

Frango

1 kg

3.900

Hambúrguer

1 unid.

2.400

Katchup

1 kg

530

Produto

Unidade

Litros de água

12
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Leite

1 litro

1.000

Milho

1 kg

900

Ovos

1 unid.

200

Papel

1 folha A4

10

Pão

1 fatia

40

Pé de alface

1 pé

240

Queijo

1 kg

5.000

Soja

1 kg

1.800

Trigo

1 kg

1.300

Tomate

1 unid.

50

Vinho

1 taça

110

Na imagem abaixo, mostra de maneira que fica mais fácil de perceber o quanto de
água é utilizada para a produção de vários alimentos:
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Imagem 1.5 – Quantidade consumida de água para a produção de alguns produtos.
Normalmente, uma pessoa em média consome 200L/Dia, mas nessa contagem não
estão incluído a quantidade de água que é usada para a produção dos produtos que
utilizamos no dia-a-dia.

1.7 ATIVIDADES QUE MAIS CONSOMEM ÁGUA
Em nossas vidas, sempre ouvimos falar em economizar água em casa, que não
devemos tomar banhos longos e muito menos ficar desperdiçando em quanto lava a louça,
escova os dentes ou lava a calçada, e esse assunto cresceu ainda mais nos últimos anos,
por conta da falta de água que está afetando a região sudeste do Brasil.
Mas devemos saber que apesar de quase sempre nos depararmos com reportagens
e campanhas de conscientização que o consumo doméstico da água é muito elevado e que
nós precisamos adotar medidas para economizarmos, não é em nossas casas que o
consumo é mais elevado, mas sim nas atividades agropecuárias.
Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura
(FOA), é a atividade agropecuária a principal responsável pelo uso da água. De acordo
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com a entidade, 70% de toda a água consumida no mundo são utilizadas na irrigação de
lavouras, número que se eleva para 72% no caso do Brasil, que é um país com forte
produção nesse setor da economia.
Depois do setor agrícola, vem a atividade industrial que é responsável por 22% do
consumo de água no mundo. Somente vem depois o uso doméstico, que é responsável
por cerca de 8 % de toda a utilização dos recursos hídricos. Assim, podemos observar que
nesse cenário, não é somente as casas e os comércios devem economizar, mas também os
setores primários e secundários da economia, adotando medidas de contenção da
utilização da água.

Imagem 1.6 – Consumo de água por setor.
Se considerar apenas a chamada água virtual do mundo, ou seja, a quantidade de
água empregada para a produção econômica sem contar o consumo direto, a agricultura
passa a deter 67% da utilização de água, seguida pelo cultivo de animais, com 23% e
depois industriais, com 10%. Isso significa que as medidas de economia da
inevitavelmente perpassam pela adoção de medidas no espaço rural.
Ainda segundo a FAO, a agricultura é o setor da economia que mais necessita da
imposição de medidas de redução do consumo de água, pois cerca de 60 % de toda a água
empregada na irrigação estaria sendo perdida por desperdício, por fenômeno como a
evaporação. Assim, os mesmos estudos apontam que uma redução de 10 % dessa perda
seria o suficiente para abastecer o dobro da população mundial atual, em termos de média
estatística.
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Assim sendo, algumas das medidas é a adoção de formas alternativas de irrigação,
tais como o gotejamento. Nesse processo, em vez de haver desperdício pela irrigação
comum, é utilizado um sistema em que apenas algumas gotas são utilizadas para
umedecer os solos e garantir ao vegetal cultivado o suficiente para a sua sustentação. Se
medidas como essa se difundirem no meio rural do Brasil e do mundo milhões de litros
de água deixaram de ser desperdiçados.

Imagem 1.7- ilustração do sistema de irrigação por gotejamento.
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CAPÍTULO 2: AS CRISES HÍDRICAS
2.1 ACESSO DE ÁGUA NO BRASIL
O Brasil é um país privilegiado pela natureza na disponibilidade de recursos
hídricos superficiais, é considerado um país riquíssimo em termo hidrológico, pois nele
se concentra quase 12% de água doce disponível na superfície terrestre. Os climas
equatorial, tropical e subtropical que atuam no país, proporcionam elevados índices
pluviométricos, mas mesmo com a grande disponibilidade de recursos hídricos, o país
sofre com a escassez de água potável em alguns lugares. A água doce do território
brasileiro esta irregularmente distribuída:






70% estão na Amazônia, região com menos que 7% da população
nacional (tem-se muita água em um local com pouco habitantes)
15% estão no Centro-Oeste
6% estão no Sul
6% estão no Sudeste
3% estão no Nordeste (sendo 2/3 desta localizado na bacia do rio São
Francisco)
A distribuição dos recursos hídricos:

Imagem 2.1 – Distribuição dos recursos hídricos, da superfície e da População (em% do
total do país)
Além dessa desigualdade hídrica, não sabemos utilizar a água, pois o Brasil tem
um elevado desperdício: de 20% a 60% da água tratada para consumo se perde na
distribuição, dependendo das condições de conservação das redes de abastecimento.
Além das perdas de água no caminho entre as estações de tratamento e o consumidor, o
desperdício também é grande nas residências, envolvendo como exemplo, o tempo gasto
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para se tomar banho, as descargas que utilizam muita água, a lavagem da louça em água
corrente, escovam os dentes com a torneira aberta, o uso da mangueira para lavar carro e
calçadas.
No Brasil encontramos também os aquíferos, que são formações geológicas
subterrâneas que são capazes de armazenar água, formando um imenso lago subterrâneo.
O Brasil possui dois dos maiores aquíferos do mudo, o Aquífero Guarani e o Alter do
Chão, além de outro como: Cabeças, o Urucuia-Areado, Furnas, Itapecuru e Serra Geral.
São formadas por rochas permeáveis, e transmite água (muitas vezes potáveis) para poços
e nascentes.

Imagem 2.2 - Em azul, a localização do aquífero, destacando os estados brasileiros que
abrange.
O aquífero Alter do Chão é o maior do mundo e é o maior em extensão de água e
esta localizada na região do Amazonas, Pará e Amapá. Com um volume de
aproximadamente 86 mil quilômetros cúbicos, o aquífero seria suficiente para abastecer
em aproximadamente em 100 vezes a população mundial. Em termos comparativos, o
Alter do Chão tem 86 mil quilômetros cúbicos de água, o equivalendo quase o dobro do
volume de água potável que o Guarani com 45 mil quilômetros cúbicos de água. O
aquífero Guarani passa também pela Argentina, Uruguai e Paraguai, sendo que a maior
parte se localiza no Brasil. Mas o Guarani se encontra em alarmante estado de degradação
per estar localizado em uma região populosa e poluída.
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Quando o assunto é a reserva do Alter do chão, é importante demonstrar o seu
alcance, para se ter uma ideia, a região de Manaus tem cerca de 40% do seu abastecimento
de água proveniente da formação, e ainda a reserva fornece cerca de 30% da água para
ser consumida na cidade de São Paulo. Essas águas em comparação a do Guarani, são
bem menos poluídas porque se encontram na região amazônica, em uma área em que a
concentração populacional é significantemente menor. No Guarani há excesso de flúor,
metais pesados e inseticidas agrícolas, mas a ação do homem também é acelerada pelas
características naturais da formação: as rochas ali presentes filtram menos a água da
superfície. A formação rochosa do Alter do Chão é mais arenosa, o que permite uma
filtragem de recarga de água na reserva subterrânea.

Imagem 2.3– Aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão
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2.2 CAUSAS DA FALTA DE ÁGUA NO BRASIL
Para entendermos a escassez de água na Brasil, é preciso considerar que existem
fatores geográficos, políticos e climático associado a problema.
No Brasil, a partir de 2014, começaram a sofrer com os primeiros grandes focos
daquilo que pode ser considerados como a maior crise hídrica de sua história. Com um
problema grave de seca e também de gestão dos recursos naturais, o país vem
apresentando níveis baixos em seus reservatórios em épocas do ano em que eles
costumam estar bem mais cheios. Essa ocorrência, de certa forma, representa uma grande
contradição, pois o Brasil é considerado a maior potência hídrica do planeta.
Mas se o Brasil é a maior potência hídrica do planeta, como está faltando água
para a sua população?
Primeiramente para entender um dos motivos da falta de água, é preciso entender
algumas questões geográficas existentes no território nacional.
Em primeiro lugar, embora o país possua as maiores reservas de água por unidade
territorial do planeta, é preciso destacar que elas estão desigualmente distribuídas no
espaço geográfico brasileiro. A região Norte, notadamente a Bacia do Rio Amazonas, é
aquela que possui a maior concentração de água no país, tanto pelo rio em questão quanto
pela presença do Aquífero Alter do Chão, o maior em volume d'água.
Em segundo lugar, é preciso entender a questão demográfica. A maior parte da
população brasileira não reside nos pontos onde a água encontra-se disponível de forma
mais abundante, pois há uma concentração populacional muito elevada nas regiões
Sudeste e Nordeste, respectivamente. Curiosamente, são essas as regiões cujos estados
possuem os maiores históricos de secas e escassez de água ao longo do tempo.
Esse panorama contribui consideravelmente para o problema em questão, haja
vista que a exploração dos recursos hídricos da Amazônia é totalmente inviável em
virtude dos grandes custos de transporte e também pelos iminentes impactos naturais, que
podem comprometer as reservas de água então disponíveis.
Segundamente, o motivo da escassez da água no Brasil também é causado por
questões referentes à utilização e gestão dos recursos hídricos no país.
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Pela Constituição Federal de 1988, cabe aos governos estaduais a missão de gerir
e administrar a captação e distribuição de água, embora o governo federal também precise
atuar por intermédio do fornecimento de verbas públicas e obras interestaduais. Nesse
sentido, alguns governos, por questões administrativas ou até políticas, podem apresentar
algumas falhas, principalmente no que se refere ao planejamento no manejo dos recursos
hídricos.
No Brasil, atualmente, o estado que vem passando por maiores dificuldades é São
Paulo, o que vem atraindo uma grande atenção da mídia, pois a capital paulista, que é a
área mais povoada do país, é a protagonista desse cenário. Nesse caso, uma seca total
pode afetar a vida de dezenas de milhões de pessoas. O reservatório do Sistema
Cantareira, o principal da cidade, vem apresentando sucessivos recordes de baixas em seu
volume, o que torna o contexto em questão ainda mais desfavorável.
Além da má distribuição dos recursos hídricos e dos problemas de gestão no
território nacional, o problema da escassez de água no Brasil também perpassa pelas
recentes secas que vêm afetando o país. Nos últimos anos, principalmente em 2014, os
níveis de precipitação ficaram muito abaixo do esperado, por isso, os reservatórios em
todo país mantiveram baixas históricas, principalmente na região Sudeste.
Vale lembrar, afinal, que a falta de água no Brasil não afeta somente a
disponibilidade de água tratada nas residências. As indústrias e a agricultura (os principais
consumidores) são os setores que mais poderão sofrer com o problema, o que pode
acarretar impactos na economia como um todo – lembrando que a maior parte das
indústrias do país está justamente na região Sudeste. Além disso, cabe a ressalva de que
o principal modal energético do país é o hidrelétrico, que possui como ponto negativo
justamente a dependência em relação à disponibilidade, de modo que uma seca extrema
pode levar o país a um novo racionamento de energia, tal qual o ocorrido em 2001.

2.2.1 No Nordeste
Apesar de muitos acreditarem que todo o nordeste se encontra em seca, isso não
é verdade, pois não é toda região do Nordeste que sofrem com problemas climáticos
relacionados à falta d’água, mas sim a região chamada de Polígono das Secas, essa área
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envolve parte de oito estados nordestinos (Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba,
Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe) e parte do norte de Minas Gerais.

Imagem 2.4 – Polígono das secas abrande parte do nordeste e norte de Minas Gerais.
As principais causas da seca no nordeste são naturais. Em primeiro lugar, o relevo
inter planáltico (depressões localizadas entre planaltos) desfavorece a circulação de
massas de ar úmidas, ocasionando a falta de chuvas. Além disso, trata-se de uma região
de latitudes equatoriais, com maior incidência de raios solares e, portanto, com maiores
temperaturas. Soma-se a isso o fato de a região – ao contrário da Amazônica, por exemplo
– não apresentar uma grande quantidade de rios caudalosos que favoreceriam a
evaporação com a consequente precipitação em nível local. Na verdade, a maior parte dos
rios é intermitente ou sazonal, ou seja, eles secam em determinados períodos. A grande
exceção, nesse caso, é o Rio São Francisco, principal recurso hídrico da região.
Apesar da posição geográfica equatorial, o clima da região é marcado por ser do
tipo tropical, com duas estações bem definidas: um inverno seco e outra moderadamente
chuvosa. Outro fator que provoca a seca do Nordeste é a pouca força que algumas massas
de ar úmido possuem. As massas de ar do Oceano Atlântico atingem, em geral, apenas o
litoral nordestino, onde ocorre a maioria das chuvas (e onde é registrada a presença da
Mata Atlântica). Por outro lado, a oeste, as massas de ar úmido provenientes da Amazônia
também não conseguem alcançar inteiramente a região, chegando apenas até o oeste do
Maranhão.
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Características da região:


Baixo índice pluviométrico anual (pouca chuva);



Baixa-umidade;



Clima semi-árido;



Solos secos e rachados;



Temperatura elevada em grande parte do ano;



Vegetação com presença de arbustos com galhos retorcidos e poucas
folhas (caatinga).

Apesar dessa série de eventos climáticos naturais que parecem conspirar para
caracterizar a aridez da região nordestina, o motivo principal para as secas é, sem dúvida,
político. Muitos autores utilizam a expressão Indústria da seca para se referir a essa
questão, isso porque somente os fatores climáticos não são suficientes para explicar a
miséria em que vive a população. Para a região foi destinado muito dinheiro que seria
suficiente para implantar projetos avançados de irrigação e distribuição de água, porém
boa parte da verba foi desviada e a maior parte dos sistemas de irrigação foi destinada a
grandes latifúndios (geralmente associados a grandes políticos da região) que priorizam
a exportação.
Assim, podemos atribuir à questão da seca no Nordeste dois principais fatores: naturais
(de ordem física e climática) e políticos (relacionado com a indústria da seca).
Ações para diminuir impacto da seca:


Construção de cisternas, açudes e barragens;



Investimento em infra-estrutura na região;



Distribuição de água através de carros-pipa em épocas de estiagem (situações de
emergência);



Implantação de um sistema de desenvolvimento sustentável na região, para que
as pessoas não necessitem sempre de ações assistencialistas do governo;
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Incentivo público à agricultura adaptada ao clima e solo da região, com sistemas
de irrigação.

2.2.2 No Sudeste
A região Sudeste é uma área onde concentram muito habitantes, mas está distante
de grandes rios do Brasil, como o Amazonas, o São Francisco e o Paraná. Além disso, os
rios e lagos brasileiro vêm sendo comprometidos pela queda da qualidade da água
disponível para captação e tratamento. E esses comprometimentos da qualidade nas
grandes cidades são causados por despejos de esgotos domésticos, além do uso dos rios
como convenientes transportadores de lixo.
O SISTEMA CANTAREIRA :
O Sistema Cantareira é um conjunto de represas criado nos anos 1970 como
resposta ao rápido crescimento populacional em São Paulo. As represas ficam nas
nascentes da bacia do Rio Piracicaba, a cerca de 70 quilômetros da capital. Para manter
os reservatórios cheios, o sistema depende das chuvas de verão. Acontece que, nos
primeiros meses de 2014, choveu menos da metade do esperado para o período. A
estiagem não foi de uma hora para a outra. Desde 2013, a chuva já estava abaixo da média
da região. E olha que, dois anos antes, choveu tanto que o sistema operava com um nível
superior a 100%. O reservatório da Cantareira é o principal fornecedor de água para
Grande São Paulo e atende 9,3 milhões de pessoas.
Mas porque falta água na Cantareira?
Primeiramente, é por conta do desmatamento que nos últimos 500 anos
desmatamos as nascentes e as áreas ao longo dos rios que nos abastecem de água. No
passado, Minas Gerais e São Paulo brigaram por causa do ouro: foram guerras localizadas
e sangrentas, todas para atender a corte. Hoje o ouro é a água. E vindo também de Minas
Gerais, de Municípios que adotam políticas de preservação dos seus rios, como o
município de Extrema. Não poderia ser diferente: preservou, choveu e a água brotou.
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Imagem 2.5 - Foto aérea da represa Atibainha, parte do sistema Cantareira.
A água voltou a brotar nas nascentes no alto da serra da Mantiqueira, nos
municípios que alimentam o rio Jaguari, principal fornecedor de água para a Cantareira.
O problema é que ainda não tem volume nem força para percorrer 100 quilômetros e
encher os reservatórios do Sistema Cantareira em Bragança Paulista e Joanópolis, em São
Paulo. Mas é a natureza nos indicando que se preservarmos ela reage.
Por muito tempo esquecemo-nos de cuidar do nosso quintal de casa, permitimos
a expansão urbana desenfreada, impermeabilizamos os solos, cortamos as árvores e
reduzimos a infiltração da água que alimenta o lençol freático.
Mas o maior o problema foi à redução dramática da vegetação em torno das
nascentes e dos cursos d água. Nos 12 municípios que estão em volta da Cantareira, quatro
estão em Minas Gerais e oito em São Paulo: Itapeva, Camanducaia, Sapucaí-Mirim e
Extrema em Minas Gerais e Bragança Paulista, Vargem, Joanópolis, Piracaia, Nazaré
Paulista, Mairiporã, Franco da Rocha e Caieiras, em São Paulo. Em todos eles a situação
é alarmante. Estudos da Embrapa com a Fundação Getúlio Vargas indicam que são mais
de 8.100 km de rios e córregos com menos de 10 metros de largura não protegidos, em
34 mil hectares desmatados.
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Existem diversos exemplos no Brasil mostrando que a simples revegetação
promove a volta da água. Para iniciar essa recuperação na Cantareira serão necessárias
milhões de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. Muitas são conhecidas e bem
estudadas. E em São Paulo estão as maiores empresas capazes de indicar as espécies e
produzi-las. Pena que nada foi feito. Enquanto isso, só se fala em buscar água daqui e de
acolá, e em obras de engenharia.
Segundamente, apesar de se encontrar muito longe de São Paulo, o desmatamento
da Floresta Amazônia acaba afetando a falta d’água não somente no Nordeste mas como
na América Latina. Pois é a Amazônia que bombeia para a atmosfera a umidade que vai
se transformar em chuva nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. Quanto maior
o desmatamento, menor a umidade e, portanto, menos chuvas. E sem essas chuvas, os
reservatórios ficam vazios e as torneiras secas.
Muitas vezes pensamos que o problema de desmatamento da Amazônia é
exclusivamente com as árvores e os bichos que lá habitam, mas isso não é verdade, e as
conseqüências da devastação estão muito próximas de nós. Diariamente, cada árvore
amazônica bombeia em média 500 litros de água.
A Amazônia inteira é responsável por levar 20 bilhões de toneladas de água por
dia do solo até a atmosfera, três bilhões de toneladas a mais do que a vazão diária do
Amazonas, o maior rio do mundo. Esse imenso fluxo de água pelos ares é chamado de
“rios voadores”, e eles são nuvens densas, carregadas de água, cruzando Toto o Brasil.
Em testes feitos em laboratório comprovaram que mais da metade da água das
chuvas nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil e também na Bolívia, no
Paraguai, na Argentina, no Uruguai e até no extremo sul do Chile vem da Amazônia.
A devastação bloqueia os “rios voadores” em São Paulo. As imagens dos satélites
que acompanham a movimentação das nuvens de chuva comprovam que a grande seca
que assola as regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, em parte, está relacionada aos
desmatamentos. No estado de São Paulo, por exemplo, a devastação da Mata Atlântica
permite a formação de uma massa de ar quente na atmosfera. Tão densa que chega a
bloquear os “rios voadores”, já enfraquecidos por conta do desmatamento na Amazônia.
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Represados no céu, eles acabam desaguando no Acre e em Rondônia, onde, este ano,
foram registradas as maiores enchentes da história.
E terceiramente, não é por culpa somente das chuvas que são afetadas pelo
desmatamento, mas sim pelo fato de que a população cresceu muito. De 4,8 milhões em
1960, o número de habitantes da capital pulou para 11,8 milhões em 2013. Isso só a capital
mesmo, sem contar as outras cidades da região metropolitana. A urbanização, que
aumenta a poluição dos rios e dificulta o acesso à água potável, também entrou na mistura
junto com todos aqueles outros vilões que a gente já conhece: Verticalização,
impermeabilização do solo, falta de planejamento, sobrecarga do sistema de
abastecimento e coleta. A Sabesp estima que, em São Paulo 25% da água se percam no
caminho entre a distribuidora e as torneiras das casas. Segundo reportagem do Estadão.
Essa perda pode chegar a 31%.
O que foi feito para solucionar o problema:
Para diminuir o problema, em maio a Sabesp decidiu usar o volume morto, uma
reserva de 400 bilhões de litros que ficam abaixo das comportas que retiram água do
Sistema Cantareira. Foram feitas obras para bombear mais de 180 bilhões de litros dessa
reserva. O volume morto nunca tinha sido usado antes, mas até que resolveu. Por um
tempo. A previsão da Agência Nacional das Águas (ANA), órgão federal responsável
pela gestão dos recursos hídricos brasileiros é de que a reserva dure até novembro. A
Sabesp pretende fazer obras para bombear mais alguns bilhões de litros do volume morto,
para garantir o abastecimento por mais alguns meses. A estimativa mais otimista é de que
haja água suficiente até março de 2015. Depois disso, a esperança é a chuva. Se chover
como o previsto a partir de outubro de 2014, o sistema Cantareira pode voltar a operar
com 30% de seu volume. Não é muita coisa, mas é o melhor dos cenários.
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Imagem 2.6 – ilustração do volume morto.
Uma medida tomada pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo) foi à implantação do Programa de Incentivo a Redução do Consumo de
Água. No começo era concedido um desconto de 30% para a os usuários atendidos pelo
Sistema Cantareira que reduzissem 20% do seu consumo mensal. Mas posteriormente
esse programa teve mudanças, para beneficiar mais pessoas que estão tentando diminuir
seu consumo e começaram a aplicar tarifas de contingência para os usuários que tiverem
aumento em seu consumo. Abaixo segue o quanto de desconto ou de tarifa é utilizada
pela Sabesp.
Diminuição de consumo de água (a comparação mensal é feita em relação à média do
imóvel no período de fevereiro/13 a janeiro/14)
Economia do consumo de água em:

Desconto na conta de:

Mais de 20%

30%

Entre 15 a 20%

20%

Entre 10 a 15%

10%

Aumento de consumo de água (a comparação mensal é feita em relação à média do imóvel
no período de fevereiro/13 a janeiro/14)
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Aumento do consumo de água em:

Aumento na tarifa de água em:

Até 20%

40%

Mais de 20%

100%

2.3 A CRISE HÍDRICA MUNDIAL
As crises hídricas atingem os países por diversos motivos, e entre eles é por conta
de longos períodos se estiagem, por sua localização geográfica (localizada em áreas de
desertos ou semi-áridos), pelo seu mau uso, pela má gestão dos países, pela falta de
infraestrutura para o transporte de água, pela falta de conscientização das pessoas e entre
alguns outros motivos. Mas sendo a principal a faltas de chuvas e a localização
desprivilegiada.
A falta de água preocupa a todos do mundo, apesar da água ser abundante, nem
toda podem ser usados ou está adequada para eu uso. Assim devemos nos preocupar em
preservá-la, nos conscientizarmos que a água não é um bem infinito e que um dia pode
acabar. E segundo a ONU, em 2030, 40% das reservas hídricas do mundo podem
encolher.
A questão da falta d’água é um problema dramático para muitas localidades do
globo. Em algumas regiões da Índia, vive-se o problema da escassez hídrica física, ou
seja, quando o consumo da população é maior do que o ritmo de renovação das reservas
de água pelo ciclo hidrológico.
Já em alguns países da áfrica, há o problema da escassez hídrica econômica, que
é quando o acesso à água é restrito não pela falta de reservas, mas sim, pela ausência da
infraestrutura necessária para transportar e distribuir o recurso para a população em geral.

Uma das regiões que mais sofre com a falta de água por conta de condições
climáticas é o Oriente Médio que apresenta um clima árido, não tendo muitos recursos
hídricos (rios, lagos, e águas subterrâneas). Esses países do Oriente Médio são ricos de
petróleo, mas são super pobres em recursos hídricos.
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Antigamente o ouro e o petróleo eram super disputados pelos países, mas acreditase que futuramente o que vai ser tornar precioso é a água. Mas já podemos observar que
no Oriente Médio o problema da escassez de água é um problema tão grande que gera
conflitos entre alguns países.
A ONU já alertou que se não houver mudanças de hábitos no curto prazo, até 2030
quase metade da população global terá problemas de abastecimento. Sem contar que 768
milhões de pessoas já não possuem acesso à água potável e podem ficar em situações
ainda mais complicada.
Abaixo, segue uma lista dos 10 países sob extremo risco de falta d’água:
1. Bahrein: é o país mais pobre do Oriente Médio e também o mais afetado com a
escassez de água. Mas da metade de seu território é desértico ou semidesértico.

2. Qatar:No Qatar, a escassez de água é apontada pela Orgnização das Nações
Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) como o principal problema. A
ausência de rios perenes faz com que a agricultura seja quase inteiramente
dependente de irrigação com água bombeada. Estima-se que os aquíferos de Qatar
se esgotarão entre 20 e 30 anos, se mantidas as taxas atuais de retirada das águas
subterrâneas. Além disso, o aumento do desenvolvimento urbano e rural tem
levado à poluição das fontes.

3. Kuwait: O Kuwait é um país pequeno e que tem muito petróleo, mas é rodeado
pelo deserto sendo considerado como o país mais seco do mundo e o único onde
não existe água doce. Ao longo dos seu 18 km² de território, não há nenhuma
reserva, rio, lago e nem mesmo aquíferos subterrâneos de água doce.
Aproximadamente 75% de toda a água potável consumida no país precisa ser
dessalinizada ou importada.

4. Líbia: A líbia é um país desértico que sofre para encontrar água fresca. Seus
recursos hídricos, além de limitados, são mal distribuídos pelo território. Para se
ter uma ideia, a água de superfície responde por menos de 3% do consumo total
do país. Já os aquíferos subterrâneos dão conta dos 97% do abastecimento para
agricultura, indústria e uso doméstico.
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5. Djibouti: Djibouti é vizinho da Etiópia e da Somália, e pelo seu clima quente e
seco durante todo o ano, não possui rios perenes e registra apenas 150 mm de
chuva por ano. Pior, em Dijibouti, essa água evapora antes mesmo de chegar aos
lençóis freáticos, cujo acesso por comunidades locais, bem como para a produção
agrícola e pecuária em pequena escala, não é nada fácil.

6. Emirados Árabes: O clima do país é árido, com temperaturas muito elevadas no
verão. Para driblar este cenário nada favorável, os Emirados têm investido em
unidades de dessalinização da água do mar. Só Dubai deverá investir cerca de 20
milhões de dólares neste sistema nos próximos sete anos. Até 2025, etima-se que
será necessário investir 200 milhões de dólares em programas de infraestrutura e
de tratamento de esgoto.
7. Iêmem: O Iêmem é a sétima nação do mundo em risco extremo de secar. Mantidos
os ritmos atuais de extração, os poços que abastecem a capital Sanaa podem
praticamente desaparecer nos próximos dez anos. Conflitos civis são a principal
efeito de uma oferta de água que não acompanha o crescimento populacional, um
dos mais elevados do mundo, com taxa de crescimento 3,46 por cento em 2008.
8. Arábia Saudita: A Arábia Saudita é outro país que vive a crise da água de forma
dramática. Pela falta de corpos hídricos na superfície, o abastecimento de água
potável para o consumo e para outras atividades agrícolas e industriais é quase
que totalmente garantido por fontes subterrâneas. Hoje, 90% da água de poços
profundos é utilizada para fins agrícolas. O problema é que esse recurso, já
precariamente baixo, tem sido contaminado há décadas por conflitos no Golfo
Pérsico e pela infiltração de poluentes da própria atividade agrícola. Em função
disso, o país começou a procurar novas fontes de água, movimento que pode
resultar em pontos de tensão política e conflitos com seus vizinhos.
9. Omã: Secas constantes e um número limitado de chuvas ajudam a aumentar as
pressões sobre o fornecimento de água para uso agrícola e também doméstico. O
solo de Omã está cada vez mais salinizado pela exploração desenfreada e mal
coordenada das reservas subterrâneas de água doce, o que muitas vezes permite a
invasão de água salgada no lençol freático das planícies costeiras.
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10. Egito: Verões rigorosos, demanda crescente e aumento constante das tarifas
tornam a situação do abastecimento de água no Egito bastante complicada. Faltam
sistemas de saneamento em larga escala e menos de 15% da população conta com
esgoto tratado. Durante o verão de 2008, muitas pessoas chegaram a beber água
diretamente do próprio Nilo, o que causou uma série de infecções.
Em muitos casos, nas áreas rurais onde não há canalização, os dejetos ficam a céu
aberto, contaminando o solo e consequentemente os escassos lençóis freáticos. O
acesso ao Rio Nilo, sem o qual o Egito seria um mero deserto, também está cada
vez mais disputado por outros países, como Uganda, Etiópia, Ruanda e Tanzânia.
A totalidade da população egípcia, estimada em 80 milhões de habitantes, retira
do Nilo 90% de seus recursos hídricos.

2.4 O CONSUMO DE ÁGUA NO MUNDO
O aumento do consumo de água no mundo ao longo dos últimos tempos representa
uma contradição em razão do igual aumento do numero de pessoas sem fácil acesso a
esse recurso.
A água, além de ser um importante e vital elemento da natureza, é um recurso
natural de caráter eminentemente estratégico, sendo apontado por muitos como o grande
pivô das principais disputas geopolíticas do século XXI em detrimento do petróleo. Para
entender melhor a questão da importância desse elemento, vamos acompanhar como
ocorre o consumo de água no mundo.
O consumo de água aumentou de forma considerável em todo o planeta ao longo
do tempo. Em 1900, o mundo consumia cerca de 580 km³, passando para 4000 km³ em
2000. Segundo previsões da ONU, é provável que em 2025 o nível de consumo suba para
5200 km³. A despeito dessa elevação da utilização da água, registra-se também o aumento
do número de pessoas sem fácil acesso à água potável, totalizando 1,1 bilhão em todo o
planeta a sofrer com esse problema.
Além da utilização exagerada na área doméstica, o consumo nas áreas de
atividades econômicas como na agricultura e na indústria é ainda maior, sem contar com
o desperdício. Não é por acaso, que a maior parte do consumo mundial de água acontece
nos países desenvolvidos. Os emergentes ou subdesenvolvidos consomem em menor
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quantidade em razão do menor aceso à água e da menor intensidade das práticas
econômicas. Segundo a ONU, o consumo dos países centrais é seis vezes maior do que o
consumo dos países periféricos.
Abaixo, apresenta uma lista dos países que mais consomem água no mundo em
valores per capita (litros por pessoa) em comparação com alguns dos que menos
consomem ou que apresentam utilização moderada.
Lista de utilização diária média por pessoas dos países:


Estados unidos – 575 litros por pessoa



Austrália – 495 litros por pessoa



Itália – 385 litros por pessoa



Japão – 375 litros por pessoa



México – 365 litros por pessoa



França – 285 litros por pessoa



Brasil – 185 litros por pessoa



Peru – 175 litros por pessoa



Reino Unido – 150 litros por pessoa



Índia – 135 litros por pessoa



China – 85 litros por pessoa



Nigéria – 35 litros por pessoa



Etiópia – 15 litros por pessoa
É recomendado pela ONU – 110 litros por pessoa

2.5 A POLUIÇÃO DOS RIOS

33

34
A poluição dos rios é sem dúvida umas das causas que mais afeta a quantidade de
água para o uso e isso acontece por ações dos homens, que não preservam esses
mananciais.
São vários os elementos que os homens despejam nos rios, causando com isso
diversos problemas ambientais. O lançamento de resíduos orgânicos, acima da
capacidade de absorção pelos organismos decompositores e o de resíduos inorgânicos não
biodegradáveis, muitos inclusive tóxicos e cumulativos, nos rios, córregos, lagos e mares,
ameaçam a sobrevivência de todos que dependem da água para sobrevivência.
Em muitas cidades, o sistema sanitário é precário (falta adequada de planejamento
urbano) e o esgoto doméstico é jogado diretamente nos rios sem receber o devido
tratamento. Este esgoto é um dos principais causadores da morte de peixes nos rios. Este
tipo de poluição também causa o mau cheiro e o desenvolvimento de microrganismos nos
rios, facilitando a proliferação de doenças em casos de enchentes.
Os produtos químicos que muitas indústrias despejam na rede de esgoto e nos rios
também provocam a morte de peixes e de outros tipos de vida que costumam habitar as
águas dos rios. Embora esta prática seja crime ambiental no Brasil, ainda é muito comum,
principalmente, em locais onde a fiscalização do poder público não existe ou é ineficiente.
A atividade agrícola com o uso indiscriminado de agrotóxicos (pesticidas,
herbicidas e inseticidas) e de fertilizantes utilizados pela agricultura moderna é a grande
vilã da poluição. Seus resíduos são levados pela água da chuva ou da irrigação, para os
rios e os mananciais ou penetram no solo atingindo os lençóis freáticos.
A poluição dos rios também é provocada pelo lixo sólido, principalmente
doméstico, que é descartado dentro dos rios. Com o tempo este lixo vai se acumulando,
provocando o assoreamento do rio. Quando ocorrem chuvas de grande intensidade, a
vazão do rio diminui e provoca alagamento nas margens, causando enchentes e graves
prejuízos para as pessoas que moram nas proximidades.
Rios poluídos por mercúrio apresentam uma das piores formas de agressão à
natureza. No Brasil, muitos rios são contaminados com mercúrio, nas áreas de garimpo
de ouro. Um dos mais graves casos de poluição por mercúrio aconteceu no Japão, na
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década de 50. Indústrias químicas lançaram grande quantidade de mercúrio na baía de
Minamata. As pessoas que se alimentavam dos peixes da região apresentaram graves
disfunções neurológicas, pelo acúmulo de mercúrio em seus cérebros. Esse caso ficou
conhecido como "mal de Minamata".
A solução para o problema da poluição das águas nos centros urbanos industriais
se resume ao tratamento dado aos resíduos. A implantação de um sistema de coleta e
tratamento dos esgotos domiciliares e industriais é imprescindível, para que depois de
utilizada, a água retorne limpa para a natureza.

Imagem 2.7 – sistema de coleta e de tratamento do esgoto.
O rio Tietê, em São Paulo vem lentamente passando pelo processo de despoluição.
Com apenas 24% do esgoto de São Paulo tratado, tem recebido investimentos para
ampliação da rede de tratamento dos esgotos. Um exemplo é o rio Tâmisa, que passou
por processo de despoluição e atualmente o rio é navegável.
Soluções para não provocar a poluição dos rios:


As pessoas e as empresas não devem jogar lixo dentro dos rios;



Investimentos do setor público no tratamento de esgoto;



Os governos devem punir rigorosamente pessoas e empresas que poluem os rios;
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Os governos não devem permitir a ocupação irregular próxima às margens dos
rios.

Rios mais poluídos do Brasil:
Esta é a lista divulgada pelo IBGE, de acordo com os dados do IDS (Indicadores de
Desenvolvimento Sustentável):
1. Rio Tietê, São Paulo
2. Rio Iguaçu, Paraná
3. Rio ipojuca, Pernambuco
4. Rio dos Sinos, Rio Grande do Sul
5. Rio Gravataí, Rio Grande do Sul
6. Rio das Velhas, Minas Gerais
7. Rio Capibaribe, Pernambuco
8. Rio Caí, Rio Grande do Sul
9. Rio Paraíba do Sul, Rio de Janeiro
10. Rio Doce, Minas Gerais
Rios mais poluídos do Mundo:
Resultado da liberação de resíduos de 500 fábricas, bem como do lixo doméstico
para o Rio Citarum, esse é frequentemente caracterizado como o mais poluído do mundo.
Em 40 anos 60% das espécies de peixes foram eliminadas e as cerca de 10 milhões
de pessoas que vivem ao longo do rio que tem uma extensão de 320 km utilizam a água
para se banhar, lavar roupas e louça, para beber e cozinhar.
Além do Citarum, outros rios caracterizados pelo alto índice de poluição no
mundo são o Rio Yamuna (localizado na Índia, perto do Taj Mahal), o Rio Ganges (rio
sagrado da Índia) e o Rio Songhua (um dos mais longos da China).
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2.6 CONSEQUENCIAS DA FALTA DE ÁGUA
A falta d’água traz conseqüências econômicas, sociais e ambientais e sua
recuperação poderá levar anos.
A economia vem sendo afetada pela falta de água, e as indústrias estão sendo
ameaças pela crise, levando algumas indústrias pararem a sua produção por um tempo.
Além de a água ser muito importante na agricultura, como já citado no capítulo anterior,
72% da água usada no país é destinado para a agricultura. Com a falta da água, a
agricultura acaba sofrendo com a sua produção, podendo reduzir a sua quantidade
produzida. E não podemos esquecer que a maior parte da nossa base energética é
dependente dos nossos recursos hídricos.
Com a falta de água, a população vem usando métodos de reaproveitar a água da
chuva, do banho e da máquina de lavar roupa ou pelo fato que a água é cortada durante a
noite e só volta de manhã e para isso precisa deixar água dentro de baldes para poderem
utilizar. Mas o problema é o armazenamento indevido dessa água, pois o local é ideal
para os mosquitos se reproduzirem.
O Ministério da Saúde divulgou que o país registrou 745,9 mil casos de dengue
entre 1° de janeiro e 18 de abril deste ano. Sendo que desse total, mais da metade é
localizado no Estado de São Paulo, com o número de casos de 401.564. E esse valor é
elevado por conta da crise hídrica que vem afetando o estado desde o ano passado.
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CAPÍTULO 3: MÉTODOS DE CONSEGUIR ÁGUA E
COMO UTILIZAR DA MELHOR MANEIRA
3.1 DICAS DE USO CONSCIENTE DA ÁGUA
Diante da situação crítica de oferta de água no planeta, é fundamental que a
sociedade se conscientize da necessidade de utilizá-la de forma racional, evitando os
desperdícios. É preciso alterar hábitos de consumo, mudando o comportamento
perdulário em relação a esse recurso da natureza.
As pessoas podem ajudar na contribuição da preservação desse bem precioso com
algumas simples medidas, que podem ser adotadas no dia-a-dia. Assim contribuindo para
a conservação e manutenção do abastecimento de água. Com essas medidas, evitarem o
desperdício da água, fazendo com que ela dure por mais tempo.
 Na cozinha:
 Durante a lavagem da louça, a melhor forma de economizar água é limpar os
restos de comida dos pratos e panelas com esponja e sabão e só então abrir a
torneira para molhá-los. Depois de ensaboar tudo, abrir novamente a torneira
para novo enxágüe.
 Uma lavadora de louças com capacidade para 44 utensílios e 40 talheres gasta
40 litros de água. Por isso o ideal é utilizá-la somente quando estiver totalmente
cheia.
 Não despeje o óleo de frituras na pia. Esta gordura, além de contribuir para o
entupimento dos canos, dificulta o tratamento do esgoto e polui os rios. Separe
este material e destine para locais que fabricam sabão.
 Descongele alimentos dentro da geladeira. Não utilize água para descongelar,
para economizar, basta colocar na geladeira um dia antes do preparo.
 Ao lavar frutas e legumes, utilize uma bacia com água e escova. Só use água
corrente para enxaguar.
 No banheiro:
 O banheiro é o local que mais consome água numa casa. Fique atento aos
vazamentos e mantenha a descarga regulada.
 Nunca jogue papéis, cigarros e outros objetos dentro do vaso sanitário.
 A vazão média de uma torneira é de 16 litros por minuto. Por isso manter as
torneiras fechadas quando escovamos os dentes ou fazemos a barba representa
uma boa economia.
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 Não deixe a torneira aberta enquanto escova os dentes ou faz a barba.
 Tome banho rápido e ensaboe o corpo com o chuveiro desligado
 Um banho de ducha de 15 minutos, com o registro meio aberto consome 243
litros de água. Se fecharmos o registro, quando nos ensaboamos, e reduzirmos o
tempo do banho para 5 minutos, o consumo de água total cai para 81 litros.
 No caso de banho com chuveiro elétrico, também de 15 minutos e com o
registro meio aberto, são gastos 144 litros de água. Com o fechamento do
registro e a redução do tempo, o consumo cai para 48 litro.
 Na lavanderia:
 O mesmo vale para a máquina de lavar roupa e para o tanque. Junte bastante
roupa suja antes de usá-los. Não lave uma peça por vez. A lavadora de roupas
com capacidade de 5 quilos gasta 135 litros por ciclo de lavagem.
 No jardim:
 Use um regador para molhar as plantas ao invés de utilizar a mangueira. Mangueira
com esguicho-revólver também ajuda a economizar. Ao molhar as plantas durante 10
minutos com mangueira, o consumo de água pode chegar a 186 litros. Com as outras
opções, pode-se economizar até 96 litros por dia!
 Só regue o jardim nas horas de temperatura mais amena para evitar a perda por
evaporação.

 No quintal:
 Usar a vassoura para varrer o chão e não a água da mangueira
 Utilize água captada da chuva para poder utilizar na hora de lavar o quintal
 Na piscina:
 Tratar a água da piscina, para não precisar trocar com freqüência
 E cubra a piscina com a lona, enquanto não ocorre o uso, para evitar sua evaporação.
 Ao lavar o carro:
 Utilizar baldes ao invés da mangueira
 Utilize água captada da chuva, para lavar o carro
 A cada 15 minutos de uso da mangueira o desperdício chega a 280 litros de água
Dicas gerais:


Reutilizar a água numa casa é outra atitude inteligente. A água do último enxágüe
da máquina de lavar pode, por exemplo, ser utilizada para a limpeza doméstica, e
até para dar descarga nos banheiros. Quem vive em casa pode também coletar
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água de chuva para afazeres secundários, como lavar uma área ou regar as plantas.
Mas é bom lembrar que sempre que for deixar a água guardada para ser utilizada
posteriormente, nunca se esqueçam que devem armazena de forma correta, com
tampa ou com utilização do cloro, para não ser um lugar ideal para a reprodução
dos mosquitos da dengue.


Pratique coleta seletiva. A reciclagem é uma maneira eficiente de contribuir na
economia da água. Os produtos reciclados consomem menos água do que os
produtos produzidos a partir de matéria-prima virgem.



Se você detectar um vazamento de água na rua ou calçada, ligue para a empresa
de saneamento de sua cidade e comunique da situação.



Atenção aos desperdícios e descuidos no uso da água. Eles tornam o gasto muito
maior do que o necessário.



Não deixe as torneiras pingando e elimine os vazamentos.



Reutilize a água da máquina ou do tanque, que já contêm detergentes, para a
lavagem de quintais, calçadas e áreas de serviço.

3.2 ALGUMAS SOLUÇÕES DE COMBATER A FALTA DE ÁGUA NO
MUNDO
A crise da água tem soluções que podem ser tomadas, como fechar a torneira,
armazenar água da chuva, reaproveitar a água do banho. Há vários caminhos a serem
tomadas para combater a crise. Citarei oito possibilidades, da mais simples para a mais
esdrúxula.
1. COMBATE AO DISPERDÍCIO
O investimento em técnicas mais eficientes de irrigação e o desenvolvimento de
sistemas sanitários mais modernos, como descargas mais econômicas, são etapas
importantes no combate ao desperdício. Mas um dos primeiros passos é fiscalizar
melhor o sistema de coleta e distribuição de água. No Brasil cerca de 40% da água
tratada por esse sistema acabam perdidos antes de chegar à população por
vazamentos nos canos, ligações clandestinas e redes com defeitos por falta de
manutenção. É uma perda muito acima do considerado adequado, o índice
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aceitável pela Organização Mundial da Saúde é de 15%. A meta do Plano
Nacional de Saneamento, definido em junho de 2013, é que o Brasil diminua esse
índice de perdas na distribuição de água para 31% até 2033. Mas ainda é um
número bem modesto: em algumas cidades da Alemanha e do Japão, esse índice
é de apenas 11%. Na Austrália, que passou por um período histórico de secas, a
média sobe para 16%, ainda bem menos que a gente. A Solução seria instalar
sistemas computadorizados que identifiquem vazamentos rapidamente e
permitam sua correção em pouco tempo. Para Glauco Kimura de Feritas, da ONG
WWF Brasil, as agências reguladoras deveriam criar incentivos certificações de
boas práticas para empresas de esgoto que melhorem seus sistemas.
Evolução de perdas de água na distribuição do Brasil (em %)
2005

45,6%

2006

44,4%

2007

43,5%

2008

41,6%

2009

42,6%

2010

38,8%

2011

38,8%

2012

36,9%

Outro passo importante seria a individualização dos hidrômetros. Quando se mora
em prédios mais antigos, não dá para saber exatamente quanta água cada apartamento
consome no mês. Com a implantação de um marcador de água para cada apartamento,
seria possível ter uma noção real do próprio gato. E, principalmente, do próprio
desperdício.
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Observando os dados abaixo, percebemos que precisamos começar a utilizar a
água de forma prudente e racional, evitando o desperdício e a poluição, pois:
o Um sexto da população mundial (mais de um bilhão de pessoas) não tem acesso
à água potável;
o 40% dos habitantes do planeta (2.400 milhões) não têm acesso a serviços de
saneamento básico;
o Cerca de seis mil crianças morrem diariamente devido a doenças ligadas à água
insalubre e a um saneamento e higiene deficientes;
o Segundo a ONU, até 2025, se os atuais padrões de consumo se mantiverem,
duas em cada três pessoas no mundo vão sofrer escassez moderada ou grave de
água.
2. APROVEITAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA
A água captada da chuva e armazenada pode ser usada para fins domésticos e
industriais. Dá para regar jardins, lavar a calçadas e carros, limpar a casa, usar na
irrigação, na pecuária, no controle de temperatura de ambientes e até para beber.
Em países com altos índices pluviométricos, a ideia é quase óbvia. Mas em locais
em que a chuva aparece de vez em quando, como nas regiões áridas, essa solução
pode ser ainda mais importante. No nordeste do Brasil, por exemplo, o programa
Um Milhão de Cisternas, promovido pela Articulação Semi árido Brasileiro
(ASA), aproveita as condições climáticas para criar uma estratégia de
sobrevivência para as famílias da região. Por lá, a chuva cai em grande quantidade,
mas em poucos dias. Assim o projeto ajuda as famílias a construírem cisternas
capazes de armazenar água suficiente para 5 pessoas se manterem por até 8 meses.
Eles recebem também um kit de cloração para tornar a água própria para o
consumo. É uma solução simples, barata e totalmente sustentável.
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Imagem 3.1 – cisterna.

3. REÚSO DA ÁGUA
A ideia de reutilizar a água pode parecer nojenta à primeira vista, mas é uma das
soluções mais sustentáveis para resolver a falta de água no mundo. De certa
maneira, ela reproduz a ideia do próprio ciclo da água na Terra – afinal, a água
disponível no planeta é limitada e esta sempre sendo “reutilizada”. O reúso
funciona assim: a água do esgoto de casas e indústrias é levada por tubulações
especificas até estações de tratamento, onde impurezas e partículas sólidas são
removidas. A água reciclada pode ser usada nas indústrias e na irrigação, pode
reabastecer aqüíferos subterrâneos ou rios, e pode ate servir para ser bebida. Cada
objetivo requer um determinado tipo de tratamento.

Dá para reutilizar água em casa, sem gastar muito. Existem soluções simples como
captar a água da maquina de lavar roupas para limpar a calçada, por exemplo. A
outra opção é estruturar o reúso no próprio sistema de tratamento da água. Nesse
caso, pode-se construir uma segunda rede de esgoto, paralela à que Já existe, para
coletar e distribuir a água de reúso. Ou tratar o esgoto de forma que ele possa
retornar sem perigo à rede que já existe.

4. DESPOLUIÇÃO DOS RIOS
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O crescimento da população nas cidades, a falta de planejamento no
saneamento urbano, conexões clandestinas com a rede de esgoto e industriais que
despejam resíduos indevidos. São várias as razões para a poluição de grandes rios
ao redor do mundo. Mas também existem muitos exemplos de rios que foram
recuperados com sucesso. Um deles é o mais famoso Rio Tâmisa, que corta
Londres, na Inglaterra. A poluição nesse rio era tanto, que ele chegou a ser
chamado de “O Grande Fedor”. Isso lá no século XIX. Desde essa época, os
ingleses tentaram conter a sua degradação. Mas o que resolveu mesmo foi a
construção de sistemas de tratamentos de água ao longo do rio, que começou na
década de 60. Hoje o Tâmisa está recuperado, e cenas de pessoas remando, grupos
pescando e embarcações são comuns no local. De forma similar, o rio Han, na
Correia do Sul, importante fonte de abastecimento da capital Seul, também foi
recuperado.

O primeiro passo a ser tomado para despoluição de um rio é localizar as
fontes poluidoras e interromper esse processo. A partir daí, começa a faxina para
retirar os resíduos acumulados ao longo do tempo. Em muitos casos, é preciso
retirar moradores irregulares em áreas de mananciais e recompor a vegetação
natural das margens do rio. Além das estações de tratamento de água, como as
usadas no Tâmisa e no Han, existem outros métodos que podem ser usadas para
ajudar a recuperar um rio. A instalação de barras de proteção ao longo de seu
curso, por exemplo, reter o lixo sólido vindo da chuva e facilita bastante a retirada
desse material. Em rios de pequeno porte, uma boa ideia é utilizar a flotação para
facilitar sua limpeza. Esse processo usa substancias químicas com efeito
coagulante, que são colocados na água e fazem com que as partículas sólidas
flutuem. A técnica envolve tubos posicionados no fundo do rio, que injetam
microbolhas de oxigênio para fazer com que a sujeira não afunde. Para os grandes
rios, outra opção é a dragagem, técnica que utiliza grandes embarcações equipadas
com bombas para sugar as camadas de sujeira acumuladas no fundo.
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Imagem 3.2 – exemplos de rios que foram despoluídos.

5. COLETORES DE AR QUE CONDENSAM ÁGUA
Máquinas que condensam a umidade da atmosfera em água potável já existem no
mercado. O conceito por trás dos chamados “geradores atmosféricos de água” não
é nada novo: o ciclo das chuvas ocorre de forma similar, com a condensação e
precipitação de massas de ar quentes e úmidas. As máquinas que existem usam
basicamente duas técnicas diferentes. A primeira é parecida com a de um ar
condicionado: resfriamento do ar e a conseqüente condensação da água, que
depois é filtrada e armazenada em pequenos tanques. A outra envolve um processo
químico: uma solução concentrada de sal absorve a umidade do ambiente, de onde
é extraída a água, que também passa por filtração.
Em locais úmidos, os “geradores atmosféricos de água” não são as únicas formas
de condensar água do ar. Existem versões mais simples, inspiradas na natureza,
que também funcionam de forma adequada. Em Arborobu, na Eritreia, a água da
neblina da região abastece as casas de seus moradores. Grandes redes de náilon
entram em contato com a neblina e a transformam em gotículas de água, que são
escoadas em contato com a neblina e a transformam em gotículas de água, que
são escoadas até um reservatório. Essas redes foram implementadas em locais no
Marrocos, no Nepal, no Chile, na Guatemala e na Etiópia.
6. USINAS DE DESSALINIZAÇÃO
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A natureza pode ser irônica: repare que vários países do mundo que sofrem com
falta de água potável têm acesso a muita água salgada, como algumas ilhas e
países do Oriente Médio. A solução parece óbvia: se a água potável ficar escassa,
é só pegar esse montão de água do mar, tirar o sal e torná-la pronta para consumo.
Em pequenas escalas, o processo é relativamente fácil. O grande desafio das
usinas de dessalinização é tornar essa pratica economicamente viável em
proporções maiores.
Existem várias formas de retirar os sais minerais da água do mar, dentre os quais
quatro deles podem ser destacados:


Destilação multiestágios: Nesse método, a água é aquecida em uma tubulação,
onde entra em ebulição e passa por sucessivos processos de destilação, sendo
sequencialmente aquecida e transferida para pontos com diferentes níveis de
pressão. Esse processo garante uma maior pureza da água, mas é mais caro.



Osmose reversa: Ocorre quando é empregada uma forte pressão sobre a água, de
modo a deslocá-la em direção a algumas membranas que são capazes de separar
praticamente toda a água dos sais minerais e outras impurezas presentes no
volume original. A maior parte das usinas de dessalinização atuais utiliza esse
método, que demanda custos na limpeza e reposição das membranas osmóticas.
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Imagem 3.3 - Esquema explicativo da osmose reversa



Evaporação ou dessalinização térmica: É o tipo “clássico” e mais simples de
dessalinização. A água é armazenada em um tanque coberto por algum material
transparente, onde recebe luz solar, aquece-se e começa a evaporar. O vapor, que
se acumula na parte superior do tanque, vai gradativamente se condensando,
transformando-se novamente em água sem a presença dos sais anteriormente
existentes. Assim, ela é captada e remanejada para outro tanque, onde é
armazenada e direcionada para o consumo. A melhor forma de realizar esse
método é por intermédio do aquecimento solar natural, pois outras formas de
gerar calor podem ocasionar prejuízos ambientais e um alto consumo de energia.



Congelamento: A água possui pontos de fusão e ebulição diferentes em relação a
outras substâncias. Assim, da mesma forma que a evaporação garante que apenas
a água evapore, separando-se dos sais e impurezas, o congelamento segue o
mesmo princípio. No entanto, essa técnica ainda precisa de mais testes e
aplicações.
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7. EXTRAÇÃO DE ÁGUA DAS GELEIRAS
Mais da metade da água potável do planeta esta nas geleiras e nas calotas polares.
Em caso mundial no abastecimento de água, uma das soluções possíveis seriam a
retirada e exportação de blocos de gelo dessas regiões. Mas para transportar
icebergs não é nada fácil, pois eles derretem com certa facilidade, principalmente
sob efeito de correntes. O mais provável seria que a água fosse exportada já na
forma liquida, em grandes navios de cargas ou por meio de canos. Outra hipótese
seria “aproveitar” o aquecimento global, que esta derretendo as geleiras e criando
naturalmente novos cursos de água. Como o degelo do Himalaia, por exemplo,
novo lagos e rios têm se formado na região. Isso já aconteceu no Nepal e na Índia.

8. BUSCA DE ÁGUA EM OUTRO PLANETA
Outra resposta para a escassez de água pode ser encontrada fontes Dora da Terra.
No nosso Sistema Solar, a NASA já detectou a presença de gelo nos pólos de
Marte, Mercúrio e na Lua( que também teria presença de moléculas de água).
Europa, uma das luas de Júpiter, possui evidências de grandes reservas, Além
disso, vários asteróides carregados de água passeiam pelo espaço, alguns chegam
a ter 20% da composição no forma de gelo.
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CONCLUSÃO
Com essa pesquisa podemos concluir que a água é um bem muito preciso que
devemos cuidar muito bem dela, pois para quase tudo que fazemos precisamos dela nas
mais diversas atividades. E os países que tem muita água, ou que pelo menos tem água
doce disponível em seu território, devem cuidar dela como o bem mais precioso que existe
no planeta, e devem saber utilizá-las da maneira correta, como não desperdiçar, por falta
de manutenção em canos que ficam vazando água de ótima maneira para o consumo.
Devem ter um ótimo tratamento de esgoto para não poluírem os rios que estão limpos,
pois servem para a sua utilização.
Não podemos nos esquecer que há regiões que muitas vezes entram em conflitos
pela escassez de água. Assim, se em todo o mundo, as pessoas não conservá-la e diminuir
muito a quantidade disponível, muitas civilizações entraram em guerra para terem a posse
desse bem que é finito. E que logo poderá chegar ao seu fim se ninguém se preocupar em
economizar.
Assim, podemos concluir que a água é um bem essencial para a vida do homem
na terra, e se as pessoas e as nações não se preocuparem em preservá-la ela pode chegar
a se esgotar, por estarem poluídas e inapropriadas para o seu uso. Assim, levará o mundo
a entrar em guerra, para conseguir a pose do bem mais precioso de todos.
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INTRODUÇÃO
O tema deste trabalho de pesquisa se refere as Influencias do Marketing Digital. Com
a grande imersão da geração atual nas grandes redes sociais online e seus acessos a sites de
compras pela internet, se torna intrigante o como empresas conseguem conquistar tantos
clientes em um espaço curto de tempo.
Este tema foi escolhido pois podemos perceber o quão propício estamos a influência
por propagandas e campanhas de marketing digital e essas a todo momento nos atingem e
nos fazem pensar sobre vários assuntos ou desejar produtos de diversos tipos.
A metodologia deste trabalho de pesquisa foi feita através de pesquisa em livros e
sites, para que fosse possível aqui expor informações aprofundadas sobre o tema.
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CAPÍTULO 1: MARKETING DIGITAL
1.1 O QUE É MARKETING?
Em sentido literal o marketing é um conjunto de técnicas e método destinados ao
desenvolvimento das vendas mediante ao preço, produto, praça e promoção.
A relação entre esses quatro elementos é feita no chamado marketing mix que é o
conjunto de variáveis possíveis de serem controladas e que influenciam na forma como os
consumidores respondem aos estímulos do mercado, consiste naquilo que a empresa pode
fazer para influenciar a procura por seus produtos. Esses quatro elementos são chamados de
4 P’s. Podemos ilustra-los desta forma:

Preço

Produto

Marketing
Mix

Praça

Promoção

Figura 1. Ilustra que o marketing mix pode ser visto como um ciclo, onde uma etapa depende da outra.

O Produto se refere a variedade, qualidade e características gerais do bem ou serviço
oferecido; o Preço está ligado aos prazos de pagamento, descontos, bonificações e preço de
lista; Praça são os canais de comunicação, locais de venda, estoques e transporte; por fim a
Promoção se refere as promoções de venda, propaganda, marketing direto, força de vendas
e relações públicas.
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O marketing surgiu entre os anos de 1940 e 1950, em um período onde o mercado e
as empresas perceberam que clientes estavam começando a avaliar melhor suas opções de
compra e as relacionando com o preço ou qualidade de serviço. Deste modo, o mercado
como um todo passou a identificar que mudanças deveriam ser feitas, desde a maneira como
as vendas eram feitas até o a criação de marcas, pois desde aquela época o consumidor
passou a cada vez mais possuir poder na hora de suas decisões de compra.
O conceito de definição sobre "o que é o marketing" pode ser simples, porém engloba
vários fatores que podem nos levar a confundir com outros processos e ferramentas
utilizados dentro de uma empresa para de certa forma alavancar seu sucesso, retorno positivo
do mercado e junto com ele o retorno financeiro, entregando assim um produto de qualidade
e que tenha valor para o consumidor ao final do processo.
O de um produto valor pode ser definido como todos os benefícios gerados para o
cliente em razão do sacrifício feito por este na aquisição de um produto ou serviço. Oferecer
ou agregar valor é um conceito diretamente relacionado com a satisfação do cliente, um dos
principais objetivos do marketing. O conceito de marketing afirma que a tarefa mais
importante da empresa é determinar quais são as necessidades e desejos dos consumidores e
procurar adaptar a empresa para proporcionar a satisfação desses desejos.
O marketing envolve a identificação de necessidades humanas e sociais, este reúne o
conjunto de conhecimento e processos de criação e comunicação para que seja entregue ao
consumidor o produto com valor desejado e que possa suprir suas necessidades. “Bons
profissionais de marketing estão sempre buscando novas maneiras de satisfazer os clientes
e superar a concorrência” (KOTLER,2012, p.3). O marketing também pode criar uma nova
necessidade ou transformar um desejo em necessidade, não só buscar suprir desejos e
necessidades de consumo básico, como por exemplo quando a rede de telefonia móvel foi
criada, antes de esta ideia ser propagada um aparelho de celular era apenas um desejo para a
sociedade, porém após algum tempo a telefonia móvel passou a ser uma necessidade, já que
com o passar do tempo os aparelhos são cada vez mais indispensáveis na sociedade, fazendo
assim um desejo virar necessidade.
Deve ser explicado que desejos são os requisitos básicos da sobrevivência humana
como respiração, alimentação, higiene, segurança etc. A necessidade se torna um desejo
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quando esta é direcionada a um produto especifico que possa talvez trazer a satisfação a
necessidade. Deve-se lembrar que a necessidade é continua, o desejo não.
Marketing se aplica na gestão de troca de diferentes tipos de produtos: bens, serviços,
eventos, experiências, pessoas, lugares, propriedades, organizações, informações e ideias.
No século XXI surgiu o marketing holístico, que se “baseia em desenvolvimento,
estruturação e implementação de programas, processos e atividades de marketing, com o
reconhecimento da amplitude e das interdependências dos seus efeitos. Ele reconhece que
em marketing “tudo é importante” e que muitas vezes se faz necessária uma perspectiva
abrangente e integrada. ” (KOTLER, 2012, p.17).
O marketing holístico é dividido em quatro grandes componentes que o caracterizam. O
primeiro deles é o marketing de relacionamento, que tem como objetivo construir
relacionamentos de longo prazo e de importância mútua com seus componentes chave, com
o intuito de conquistar ou manter negócios com eles. Visto que atrair um novo cliente pode
custar até cinco vezes mais que manter um cliente que já conhece os produto e serviços de
uma marca ou empresa, reter os clientes atuais é de extrema importância. Os principais
componentes são os funcionários, clientes, parceiros de marketing e membros da
comunidade financeira, que são uma rede de marketing da empresa.
O segundo deles é o marketing integrado, que ocorre quando a empresa concebe
atividades de marketing e monta programas de marketing voltados para criar, comunicar e
entregar valor aos consumidores de forma que o todo seja maior que as partes. É importante
que todas as comunicações da empresa estejam sempre integradas, adotar esta estratégia faz
com que a comunicação se reforce e se complete entre si.
Por último o marketing interno consiste em treinar e motivar funcionários capazes e que
queiram atender bem os clientes, uma vez que não há possibilidades de prometer excelência
no serviço antes que a equipe esteja pronta para fornece-la. O sucesso do marketing ocorre
quando todos os departamentos trabalham em conjunto para atingir as mentas voltadas para
o cliente, porém essa harmonia interdepartamental só pode existir quando a administração
explicita claramente como a orientação e a filosofia de marketing da empresa devem servir
o cliente.
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1.2 O QUE É E COMO COMEÇOU O MARKETING DIGITAL?
O marketing digital pode ser definido rapidamente como o conjunto de atividades que
uma empresa executa online com o objetivo de atrair novos negócios, criar relacionamentos
e desenvolver uma identidade de marca.
Marketing digital é o marketing feito na Web para a divulgação de um produto, marca
ou empresa. É feito através do chamado marketing de conteúdo, que utiliza das redes sociais,
e-mail marketing, anúncios online, pesquisa online e monitoramento.
Dentro desta vertente do marketing tradicional a internet é uma ferramenta de extrema
importância, pois é com ela que um profissional responsável pela criação da propaganda no
meio digital consegue obter dados sobre o público alvo da campanha e identifica os meios
que serão utilizados para conquistar a atenção de possíveis clientes e consumidores do
produto ou serviço que a empresa implantará no mercado.
A ideia central do marketing digital é fazer com que seus clientes procurem a empresa
e não mais que a empresa procure por eles. Sua principal vantagem é ser mais focado e
geralmente aparecer para quem está realmente interessado no assunto, diferente da mídia
impressa, que acaba abrangendo até quem não é público alvo.
As primeiras tentativas de utilização do marketing digital começaram juntamente com
a expansão da internet e da Web em meados da década de 90 (que em pouco tempo passou
a ser considerada a maior fonte de informações em nível global) e da facilidade
proporcionada por esta ferramenta para a comunicação direta da empresa com o público alvo
de campanhas publicitárias, onde a empresa pode utilizar de variados artifícios para
promover seu produto diretamente com o cliente e manter uma relação contínua com o
mesmo.
A primeira pessoa a utilizar a publicação comercial na internet foi Dale Dougherty, seu
projeto era uma espécie de revista eletrônica chamada GNN. Em abril de 1993 foi lançado o
primeiro projeto para teste de um navegador chamado Mosaic que permitia aos usuários a
visualização de conteúdos gráficos da revista e também o acesso para outros sites de
publicações de publicidade.
A primeira tentativa de divulgação comercial em massa feita pela Internet ocorreu nos
Estados Unidos, em 1994, e ficou mundialmente conhecida pela grande repercussão que
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provocou entre os usuários e também pela grande cobertura feita pela imprensa da época
sobre o episódio. O escritório de advocacia Canter e Siegel criou uma maneira de usar a rede
como um meio barato e rápido de comunicação e enviou um anúncio que oferecia seus
serviços, para obtenção do green card, para mais de 7 mil grupos de discussão. Violando
uma regra preciosa na época, a de não postar nos grupos de discussão material de natureza
comercial. A empresa e o seu provedor de serviço receberam 30 mil mensagens de correio
eletrônico que violavam o código ética e boas maneiras da internet em 18 horas.
Os banners e os patrocínios de seções dos provedores de acesso e de conteúdo foram as
primeiras manifestações do marketing digital que em sua primeira forma, com o propósito
de oferecer informações úteis a respeito de seus produtos e serviços, a maioria relacionados
com Internet e informática

1.3 QUAL A IMPORTÂNCIA DESSE MEIO DE COMUNICAÇÃO?
O marketing digital é uma ferramenta considerável quando se diz respeito a
competitividade entre as empresas, já que a internet e outras mídias digitais, atualmente não
estão limitadas apenas a computadores. O avanço constante no meio tecnológico
proporciona cada vez mais a ampliação de estratégias de marketing digital, que agora pode
ser visto através de smartphones, tablets, notebooks etc. Essa amplitude garante um mercado
mais competitivo e abre novos caminhos estratégicos, possibilitando que novas áreas sejam
exploradas e que mais pessoas possam visualizá-las.
Marketing digital é uma ferramenta de grande importância atualmente, pois o meio
digital é o mais rápido, onde nos comunicarmos e é também onde podemos passar
informações uns para os outros com rapidez e eficácia, ou seja, se recebemos uma
propaganda via e-mail de um produto ou campanha social que nos interessa ou nos chama a
atenção, podemos rapidamente propagar essa ideia ou influenciar a compra desse produto
para vários amigos de uma só vez, porém da mesma forma podemos fazer o inverso e
influenciar pessoas com uma visão negativa de um produto ou uma propaganda .
A propaganda online pode ser ainda mais eficiente com o uso de uma conhecida
ferramenta, típica do marketing convencional, o “boca-a-boca”, que agora passa a ser
chamado de “boca-a-boca digital” onde as redes sociais são os recursos mais utilizados.
Muitos consumidores mudaram de opinião sobre uma compra, ao verificar avaliações

9

negativas de outros internautas. Quando existe a avaliação positiva, a empresa ganha a
confiança do consumidor virtual, aumentando a possibilidade de compra e de divulgação dos
seus produtos por meio do “boca-a-boca digital”.
É importante ressaltar que o marketing digital influencia no lucro e faturamento de
uma empresa, desempenha um papel fundamental no sucesso da marca. A praticidade de
pesquisa e compra pela internet está afetando progressivamente o comportamento de
consumidores, que muitas vezes preferem adquirir produtos e serviços, na comodidade e
segurança de sua casa. Deste modo fica explícito, que o investimento no marketing digital é
uma forma de garantir o retorno financeiro da empresa e obter resultados relevantes quando
tratamos de conhecimento e sucesso da marca.
Segundo uma pesquisa global divulgada em 2014 pela Telefônica, 78% dos
brasileiros entre 18 e 30 anos diziam possuir um smartphone, percentual que era de 63% na
pesquisa feita no ano anterior.
A pesquisa entrevistou por meio da internet 6,7 mil pessoas de faixa etária mais
jovem em 18 países, a fim de traçar o retrato da geração Y, jovens que cresceram em meio
a expansão da internet e têm grande familiaridade com dispositivos móveis. Os questionários
foram aplicados entre junho e agosto de 2014 nos Estados Unidos, Europa Ocidental e
América Latina (região que contou com a participação de 4,2 mil jovens).
A pesquisa também apontou que o uso de tablets praticamente dobrou entre os jovens
brasileiros no ano de 2014 - 42% afirmaram possuir o aparelho, enquanto em 2013 o
porcentual era de 24%. O uso de notebooks também aumentou, embora num ritmo mais
lento: de 57% para 69% no caso dos notebooks e de 61% para 62% no caso dos desktops.
O celular é usado pela geração Y brasileira principalmente para acessar redes sociais
(68% citaram esse uso), ler notícias (60%), fazer uma ligação telefônica (57%) e enviar
mensagens de texto (56%). A navegação pelas redes sociais também é a principal
funcionalidade dos smartphones citada pelos jovens dos Estados Unidos (67%), Europa
Ocidental (60%) e América Latina (70%).

10

CAPÍTULO 2: MARKETING DIGITAL NA SOCIEDADE
2.1 COMO É ELABORADA UMA CAMPANHA DE MARKETING?
Para a criação de uma campanha de marketing eficiente é preciso seguir algumas
etapas de construção.
A primeira etapa são os estudos dentro do comportamento do consumidor, onde é
criado um planejamento, feito isso a empresa passa a definir os objetivos e metas dos
produtos da marca para que a campanha tenha um foco certo, com o foco bem definido as
campanhas tendem a trazer resultados mais positivos.
O segundo passo são os estudos do mercado, abordando os concorrentes em atuação
dentro mercado em que o produto ou serviço será inserido, nessa fase do processo é preciso
aprofundar conhecimentos sobre o posicionamento da concorrência no mercado e também
com os consumidores.
Após a conclusão das pesquisas de público e mercado, começam a ser implantadas
as ferramentas de marketing como os 4P’s (citados no início deste trabalho), assim como
outras teorias e ferramentas de marketing como analises SWOT que busca analisar e
compreender o cenário para planejamento estratégico da empresa, estudo de micro e
macroambiente.
Por fim com o término das pesquisas e montagem de planos estratégicos é preciso
entender a cadeia de distribuição da marca, para que possa ser montado um ponto de venda
(PDV) compatível com os resultados dos estudos feitos nas etapas anteriores do processo de
criação e planejamento estratégico. Um ponto de venda adequado é fundamental para o
sucesso do produto.
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Figura 2.
Ilustra as etapas de criação de uma campanha de marketing.

2.2 IMPLANTAÇÃO DE MARKETING NO MEIO DIGITAL
O uso de campanhas de marketing atualmente é indispensável para o retorno positivo
financeiro de uma empresa, pois quando se tornam “virais” essas companhas tem o poder de
influenciar grandes grupos de pessoas ao mesmo tempo.
O sucesso de uma campanha de marketing digital depende de um plano estratégico, que
deve avaliar e implantar gradativamente cada ação mensurando os resultados institucionais e
financeiros e dando base para que seus objetivos sejam alcançados. A partir do planejamento
estratégico são desenvolvidas ações digitais que permitem diversificar o investimento.
No século XXI as ferramentas para diversificar e expandir os negócios são infinitas por
meio do marketing digital, porém as mais utilizadas são as redes sócias na internet, onde pessoas
de todos os gêneros podem compartilhar informações e dar sua opinião de forma rápida e
simples, o que pode afetar significativamente o impacto da campanha digital positiva ou
negativamente.
Por meio da internet as empresas podem intensificar as comunicações, relacionamentos
e transações com clientes, o que causa impacto no marketing digital. As comunicações de
marketing ganham novos aspectos e passam a ser em massa com a transmissão de informações
ocorrendo por meio por meio de uma ferramenta mediadora, que oferece mais interatividade e
múltiplas oportunidades de negócios para as organizações.
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A web no decorrer do tempo passou a ser vista como um canal de presença obrigatória
nas estratégias de comunicação de empresas, sendo elas para ampliação e consolidação de uma
marca ou para venda de produtos e serviços para determinado fim.
Com um grande banco de informações, a internet ocasionou o surgimento de diversas
maneiras e opções de planejamento para veicular campanhas e divulgar produtos e serviços,
além de dar ao consumidor um vasto leque de escolhas na hora de pesquisar preços, qualidade
do produto em questão e em sua decisão de compra final. Ao identificar a mudança de
velocidade com a qual informações eram trocadas, as empresas rapidamente perceberam que
era preciso
Aqui podemos citar algumas redes sociais e outros meios digitais utilizados para
expandir uma campanha de marketing digital:


Web Sites/Sites: Um site em sua maioria, é o trabalho de um único indivíduo,
empresa ou organização, dedicado a um tópico ou propósito em particular.
 E-mail Marketing: E-mail marketing é a utilização do e-mail como ferramenta de
marketing direto, respeitando normas e procedimentos pré-definidos.
O e-mail marketing pode trazer a empresa um desempenho maior pois proporciona:




Proatividade: em vez de esperar o interesse do cliente, a empresa pode encontrá-lo;
Interatividade: o cliente interage imediatamente com a mensagem;
Segmentação: é possível direcionar a mensagem por sexo, faixa etária e cidade, por
exemplo;
 Personalização: a mensagem pode ser facilmente personalizada com informações
do cliente;
 Mensuração: o retorno da ação realizada é acompanhado em tempo real e custobenefício.


Facebook: Facebook é um site e serviço de rede social que foi lançado no ano de
2004, em 2012 o site atingiu a marca de 1 bilhão de usuários ativos e passou a ser
considerada a maior rede social do mundo.
O website é gratuito para os usuários e gera receita proveniente de
publicidade, incluindo banners, destaques patrocinados no feed de notícias, nesta
rede social online o marketing digital pode ser encontrado com facilidade e muito
mais segmentado, já que em seus perfis, usuários podem explicitar suas preferencias
sobre produtos e segmentos do mercado.
As opiniões publicadas no perfil do usuário no facebook, podem ser
propagadas para outras redes sociais, fazendo com que as informações se espalhem
de forma muito mais veloz.
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 Twitter: é uma rede social chamada de micro blog, que permite aos usuários
enviar e receber atualizações pessoais de outros contatos em textos de até 140
caracteres, conhecidos como "tweets", por meio do website do serviço, por
SMS e por softwares específicos de gerenciamento.
As atualizações são exibidas no perfil de um usuário em tempo real e também
enviadas a outros usuários seguidores que tenham assinado para recebê-las.
Nesta rede social, os usuários também têm a liberdade de dar suas opiniões
sobre diferentes assuntos e seus amigos ou pessoas que os acompanham
podem espalha-las de forma rápida, não só dentro do próprio site, mas
também em outras redes sociais conveniadas a ela.


Youtube: é um site que permite que seus usuários carreguem e compartilhem
vídeos em formato digital.
Atualmente empresas podem implantar seus anúncios no início de alguns
vídeos postados no youtube, estes anúncios podem ser “ignorados” após 5
segundos de reprodução. Os anúncios podem ser utilizados para diversas
finalidades e atingem o público em geral que assiste diferentes tipos de vídeos
no site.



Aplicativo Móvel: Os aplicativos têm o propósito de facilitar o dia-a-dia ao
seu utilizador, fornecendo-lhe as mais diversas funcionalidades com infinitas
possibilidades.
Aplicativos podem ser baixados e instalados em qualquer aparelho
compatível a ele, com isso empresas podem monitorar em quais áreas
investir, já que podem ter acesso aos aplicativos mais procurados e estudar
formas de melhorar aqueles que já estão no mercado. Além disso, dentro de
alguns aplicativos podem ser implantadas propagandas que aparecem durante
seu uso, sobre outros aplicativos e ferramentas relacionadas a ele ou não.

Deve ser explicado que rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou
organizações, conectadas por um ou vários tipos de relações, que compartilham valores e
objetivos comuns. Uma das fundamentais características na definição das redes é a sua
abertura e porosidade, possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre
os participantes. Redes não são, portanto, apenas uma outra forma de estrutura, mas quase
uma não estrutura, no sentido de que parte de sua força está na habilidade de se fazer e
desfazer rapidamente.
Podem ser citadas cinco vantagens proporcionadas pelo marketing na internet para
anunciantes, são: rastreamento, flexibilidade, acessibilidade, dirigibilidade e interatividade.
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Rastreamento: Permite o rastreamento do modo como usuários interagem com a
marca e localiza conteúdos que podem ser uteis para ele.
Flexibilidade: Uma campanha pode facilmente ser publicada, editada ou até
mesmo retirada do ar instantaneamente e seu progresso pode ser acompanhado de
forma real e simultânea.
Acessibilidade: Quando publicada na internet a campanha estará com acesso
disponível a todo momento, para qualquer pessoa.
Dirigibilidade: A internet proporciona a seus anunciantes uma grande lista de
opções para dirigir uma mensagem ao público alvo específico. É possível utilizar
referências de preferências demonstradas pelos usuários.
Interatividade: Proporciona o envolvimento e o engajamento de cliente com a
marca, produto ou serviço que está sendo vendido. Com o uso da internet o cliente
pode pesquisar, tirar suas dúvidas e escolher com facilidade o produto de sua
preferência.

2.3 O PAPEL DO MARKETING DIGITAL NA SOCIEDADE E NO
COMÉRCIO ELETRÔNICO
Kotler define que o papel do marketing na sociedade é um processo social pelo qual
pessoas ou grupos de pessoas obtêm aquilo que necessitam e que desejam com a criação
ofertiva e livre de produtos e serviços de valor com outros.
Dentro da sociedade o marketing digital pode ser uma grande ferramenta para
influenciar pessoas de diversas formar, seja para sua conscientização perante acontecimentos
recorrentes ou para que sejam convencidas a comprar certo produtos passando a ideia de que
este é melhor do que produtos concorrentes.
Das inúmeras vertentes que o marketing pode adotar para influenciar a sociedade de
forma positiva sobre assuntos que podem ser prejudiciais a todos, pode ser citado aqui o
chamado marketing verde.
O marketing verde é uma estratégia adotada pelas empresas e está relacionado ao
vínculo da marca com uma imagem ecologicamente correta e consciente. Pode ser
considerado um estudo dos aspectos positivos e negativos dos processos e atividades
empresariais no que diz respeito à poluição e ao uso dos recursos renováveis e nãorenováveis. Todas as atividades que estão ligadas ao marketing verde têm a intenção de
satisfazer as necessidades dos consumidores, contanto que estas ocorram com o mínimo
impacto ambiental.
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O marketing digital gera uma grande comunicação democrática entre pessoas, com
seu uso empresas podem promover ideia de mudança dentro de uma sociedade, substituir a
mídia analógica, uma grande melhora levando-se em conta o período de tempo chamado a
era digital ou informacional. Esta inovação é útil por muitos motivos, já que a mídia digital
a partir de televisão, telefones celulares, à internet e e-commerce tem hoje em dia um lugar
importante em nossas vidas. Todos estes tornaram-se como um vício para cada um de nós e
as empresas se aproveitaram desses meios de comunicação e melhoram suas relações com
os clientes.
A promoção de uma marca feita com o uso do marketing é mais fácil, pois a
transmissão e recepção de informações pode ser feita por infinitas opções de ferramentas. A
internet revolucionou o setor de marketing, isso se justifica, uma vez que a populações
mundial possui vidas cada vez mais agitada, isso significa que a cada dia que passa temos
menos tempo saímos de nossas casas para pesquisas preços e produtos em lojas físicas e
procurar o que precisamos pessoalmente. É mais fácil verificar sites de empresas e comprar
produtos ou serviços a partir do conforto de nossas próprias casas.
No século XXI pode-se afirmar que a comunicação é uma das ferramentas mais
importantes para o marketing digital. Com o avanço da tecnologia a comunicação entre as
pessoas passa a ser cada vez mais fácil e dinâmica.
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CAPÍTULO 3: FORMAS DE UTILIZAR O MARKETING
DIGITAL

3.1 COMO A SOCIEDADE PODE REAGIR A UMA CAMPANHA DE
MARKETING DIGITAL?
A reação da população a uma campanha de marketing pode ser positiva e negativa,
já que atualmente os profissionais podem abordar qualquer tipo de assunto, para que possa
se atingir o público alvo desejado e também expandir seu modo de atingir e influenciar
pessoas, pois com o marketing digital as campanhas publicadas podem ser acessadas por
uma quantidade grande de pessoas e diferentes tipos de grupos.
As campanhas podem ser utilizadas de diversas maneiras, tanto para provocar o
raciocínio e a conscientização da população sobre algum assunto específico, onde pode ser
provocado por propagandas “polemicas” ou feitas de maneira mais simples e que possam
atingir um grande número de pessoas dentro da sociedade para que seja propagada uma ideia
ou reflexão de pessoas para com o assunto retratado em certa campanha publicada.
Quando influenciamos um grande número de pessoas por meio da internet estamos
utilizando o marketing viral.
O marketing viral caracteriza-se pela reação em cadeia. A mensagem é disseminada
através da sua propagação entre indivíduos. Um indivíduo “contamina” outro, através da
partilha da mensagem. O marketing viral pode ser executado utilizando meios offline, mas
reserva-se o uso desta denominação à utilização das novas tecnologias que, sozinhas,
permitem o desenvolvimento operacional de uma campanha de marketing viral.
Campanha O Boticário
Como exemplo de como uma campanha pode ser compreendida de maneira errada,
podemos citar a campanha para o dia dos namorados lançada no mês de junho de 2015 pela
marca de cosméticos O Boticário.
Na campanha são mostrados casais héteros e homossexuais se presenteando com
produtos da marca no dia dos namorados (uma data comemorativa para casais), porém a
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repercussão dessa campanha não foi a esperada, já que a uma grande parte da população
achou a propaganda ofensiva.
A campanha foi postada em redes sociais pela internet e também recebeu espaço em
intervalos da programação em canais de televisão.
Em entrevista para o site G1 a marca O Boticário informou: "O Boticário esclarece que
acredita na beleza das relações, presente em toda sua comunicação. A proposta da campanha “Casais”,
que estreou na TV aberta no dia 24 de maio, é abordar, com respeito e sensibilidade, a ressonância
atual sobre as mais diferentes formas de amor - independentemente de idade, raça, gênero ou
orientação sexual - representadas pelo prazer em presentear a pessoa amada no Dia dos Namorados.
O Boticário reitera, ainda, que valoriza a
tolerância e respeita a diversidade de
escolhas e pontos de vista. ”

Usando esta campanha, temos
aqui um grande exemplo de como uma
campanha de marketing pode ser feita
para influenciar pessoas de diferentes
formas. Utilizando o marketing digital,
a marca provocou respostas imediatas
do público, sendo elas de reprovação ou
de apoio a campanha e a seus pensamentos e valores.
Com este mesmo exemplo temos também a influência por meio das redes sociais, já
que uma grande parte da população se mobilizou para protestar contra a campanha e deixar
claro sua opinião. Alguns grupos de pessoas influenciaram outras para que o vídeo da
propaganda tivesse um grande número de “dislikes” (este termo se refere a algo como não
apoiar algo) e isso seria capaz de mostrar sua reprovação.

3.2 INFLUENCIANDO PESSOAS
O processo de influenciar pessoas pode envolver diversos elementos e na maioria das
vezes para que uma campanha de marketing seja eficiente os profissionais da área devem
utilizar ferramentas que possam alcançar fatores sociais, pessoais, culturais e psicológicos
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de seu público alvo para que assim provoquem a compra de forma que estas pessoas por
muitas vezes não percebam que estão sendo influenciadas.

Fatores
Pessoais

Fatores
Culturais

Influencia

Fatores
Sociais

Fatores
Psicologicos



Fatores Culturais: são fatores relacionados a cultura, subcultura e classe social. Esses
fatores são importantes no comportamento de compra do consumidor, a cultura é o
principal e determinante dos desejos e do comportamento das pessoas e cada cultura é
composta por subculturas que fornecem a identificação e socialização mais específica
de seus membros, é nas subculturas que podemos encontrar a nacionalidade, religião,
grupos sociais e regiões geográficas e quando essas subculturas crescem podem chegar
ao ponto de ser influentes o suficiente para impactar nas decisões. As classes sociais
são divisões relativamente homogêneas dentro de uma sociedade, estas geralmente
hierarquicamente ordenadas e todos os seus membros possuem valor, interesses e
comportamentos parecidos. Os profissionais de marketing devem observar estes fatores
com muita atenção aspectos como o valor de cada cultura, para que possam supri-las da
melhor forma possível.



Fatores Sociais: são fatores que são influenciados por grupo, família, amigos,
organizações sociais etc.
Os grupos de referência são aqueles que exercem alguma influência direta ou
indireta em relação as atitudes ou comportamentos de uma outra pessoa, grupo que
influenciam pessoas de maneira direta são chamados de grupos de afinidade, alguns
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deles primários como a família, já o grupo em que as pessoas costumam ser mais formais
e exigir menos interação contínua são chamados de grupos secundários. Pessoas
também podem ser influenciados por grupos dos quais não pertencem, grupos
aspiracionais são aqueles aos quais esperamos pertencer e grupos dissociativos são
aqueles cujo valor e comportamento são rejeitados.
A família é a organização de compra de produtos mais importante e pode ser
dividido em dois tipos de família na vida de um comprador, o primeiro deles é
denominado como família de orientação, que consiste nos pais e irmãos. Dos pais a
pessoa adquire certa orientação com relação a religião, política e economia, além de
ambição pessoal e autoestima, mesmo que o consumidor não interaja com tanta
frequência com seus pais a influência pode prevalecer e ser significativa. A influência
mais direta para compras do dia a dia é chamada de família de procriação, onde são
incluídos o cônjuge e os filhos.
O status se refere ao papel, que consiste nas atividades que se espera que uma pessoa
desempenhe e cada papel por sua vez implica em um status. As pessoas podem escolher
produtos que comunicam seu papel e seu status, seja ele real ou desejado.



Fatores Pessoais: são as características pessoais como idade, estágio no ciclo de vida,
circunstancias econômicas e ocupação, personalidade e autoimagem. A idade e estágio
no ciclo de vida estão relacionados a comida, roupas, móveis etc., que de modo geral
estão relacionados a idade. Os padrões de consumo são moldados de acordo com o ciclo
de família, além disso estágios de ciclo de vida psicológico podem ser também de
importância relevante, os adultos vivenciam passagens e transformações ao longo da
vida e seu comportamento à medida que passam por essas experiências mudam ao longo
do tempo.

A ocupação e circunstancias econômicas é a área em que profissionais de marketing
tentam identificar grupos de ocupação que possuem interesses acima da média em seus
produtos, chegando até a customização de produtos para certos grupos ocupacionais.
Personalidade e autoimagem, que se referem a um conjunto de reações psicológicas
distintas, que levam a reações coerentes e contínuas a um estímulo do ambiente. A
personalidade pode ser descrita em termos de característica como autoconfiança,
domínio, autonomia, submissão, sociabilidade, postura defensiva e capacidade de
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adaptação” (KOTLER, 2012.). As marcas também têm personalidade própria e
consumidores tendem a escolher marcas que tenha personalidade que combine com o
modo como a pessoa se vê, porém, também existem aquelas que escolhem conforme sua
autoimagem ideal, que mostra como a pessoa gostaria de se ver.


Fatores Psicológicos: O comportamento do consumidor é influenciado por quatro
fatores psicológicos como motivação, percepção, aprendizagem e convicções.
A percepção é denominada como o processo pelo qual alguém seleciona, organiza e
interpreta as informações recebidas, para que possa criar uma imagem, ela depende tanto
dos estímulos físicos como da relação desses estímulos com o ambiente e das condições
internas de cada pessoa. As pessoas podem ter diferentes percepções do mesmo objeto
por conta de três processos: Atenção seletiva, que é a alocação de capacidade de
processamento de algum estímulo; distorção seletiva, que é a tendência que temos de
transformar a informação em significados pessoais e interpreta-los de modo que se
adaptem aos nossos prejulgamentos; retenção seletiva, as pessoas tendem a esquecer uma
grande quantidade de informações às quais são expostas, mas retém aquelas que
confirmam suas crenças e atitudes; por último temos a percepção subliminar que são
mecanismos da percepção seletiva que requer envolvimento e reflexão ativos do
consumidor.
A aprendizagem consiste em mudanças no comportamento de uma pessoa decorrente
da experiência. Alguns teóricos acreditam que ela nasce da interação entre impulso,
estímulo, sinais e respostas.
Em relação a reação do consumidor, muitas vezes ela pode ser emocional, invocando
diferentes tipos de sentimentos, dependendo do produto, de sua propaganda, etc. Muitas
marcas buscam reconhecem o poder das emoções na tomada de decisão do consumidor,
de modo que buscam criar propagandas e campanhas que gerem emoções positivas.
Outro modo de fazer uma conexão com o consumidor é através de sua memória, na
qual qualquer tipo de informação pode ser armazenada em sua rede de memória,
incluindo as verbais, visuais, abstratas ou contextuais. O conhecimento da marca pelo
consumidor pode trazer inúmeras associações, que consistem de todos os pensamentos,
imagens, experiências, crenças, atitudes, etc., que se referem a uma marca; o marketing
busca garantir que os consumidores terão uma boa experiência, de modo que as
estruturas positivas da marca sejam criadas e mantidas na memória dos consumidores.
Pesquisas mostram que um alto nível de repetição de propagandas inexpressivas e não
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persuasivas é menos eficaz que níveis mais baixos de repetição de uma propaganda
envolvente e convincente.
Os fatores acima citados são influenciadores no comportamento e na tomada de
decisão de compra. Por isso, é fundamental que os produtos e serviços oferecidos estejam
devidamente orientados para cada perfil de consumidor e que essas variáveis sejam
consideradas.
A compra por sua vez é resultado da percepção dos consumidores de que existe um
problema e se movem no intuito de resolvê-lo. As etapas do processo de decisão passa pelo
reconhecimento do problema, pela busca das alternativas, pela identificação das opções e
pela avaliação dos pós decisão. Após todas as etapas e caso o resultado seja positivo, a ação
é efetivada.
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3.3 E-MARKETING
O E-Marketing (também conhecido como web marketing, i-marketing, marketing
online ou marketing de internet) é o marketing de produtos e serviços voltado para a internet.
Com a internet as empresas que tem o interesse de vender seus produtos e serviços
online tem um maior número de benefícios como o custo mais baixo comparado ao
marketing tradicional, a maior possibilidade de distribuição de informações e também pelo
fato de não existir limite de espaço para as propagandas publicadas.
Em sua essência, na internet o marketing recebe respostas mais instantâneas e possui
ainda uma área de abrangência mais ampla devido não só ao fato de que ele se refere à mídia
digital, como a Internet em si e emails, como também inclui sistemas
que proporcionam o gerenciamento
dos dados de cliente digital.
O e-marketing tem como base
o e-commerce (comercio virtual, sedo
este business to business ou business
to consumer (negócios para empresa
ou diretamente para o consumidor).
Este novo canal de divulgação e
promoção de produtos agrega a
possibilidade de exposição global ao
tradicional composto de marketing:
produto, preço, praça (ponto de venda, distribuição) e promoção (propaganda,
comunicação). Este incrementa potencialmente as relações de interação entre empresas e
público-alvo, constitui uma ação complementar ao mix de marketing.
O Marketing e o e-Marketing visam a mesma finalidade: a aplicação de técnicas,
métodos e sistemas que permitam a adequação da oferta (produtos, serviços, ideias) em todas
as suas vertentes (preço, distribuição, comunicação) à satisfação das necessidades detectadas
ou pressentidas nos consumidores. O e-Marketing pode ser considerado a aplicação da
filosofia de Marketing às novas tecnologias.
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Através da Internet, encontramos uma nova e poderosa forma de comunicar.
Comunicar, neste meio, significa a conjugação de texto, imagem, dados e som numa só
mensagem. As fronteiras físicas desaparecem facilmente, quando se comunica com
indivíduos de várias partes do globo, o que permite uma maior troca de informação. A
Internet permite-nos segmentar e personalizar as mensagens, passando então a comunicar
com a sociedade de uma forma individualizada e personalizada. Identificam-se algumas
vantagens deste meio, na óptica das organizações e dos consumidores.
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CONCLUSÃO
Após a pesquisa, foi possível perceber que atualmente é praticamente inevitável a
presença das propagandas digitais. As propagandas estão presentes diariamente em nossas
vidas e a todo momento, pois chegamos a um ponto em que a relação com o consumo é vem
crescendo a cada dia.
Percebe-se também que as pessoas podem ser influenciadas de formas diversas e é
possível a utilização de ferramentas para que estas as vezes não percebam que por exemplo,
estão passando por um processo onde são induzidas ao consumo.
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INTRODUÇÃO
O esporte foi criado com o objetivo de beneficiar os indivíduos e a sociedade. Porém
nem sempre a corrupção deixa esse objetivo ser conquistado. As formas mais básicas de
corrupção são o doping e a manipulação das partidas. No doping tem-se que o atleta utiliza
medicamentos que aumentem sua capacidade física. Já na manipulação das partidas tem-se
o suborno e manipulação de eleições, resultados previamente combinados, alterações no
decorrer das partidas entre outros, seja pelo fim de ganho financeiro, seja por razões
esportivas.
A forma mais comum de corrupção é visando o lucro financeiro de pessoas poderosas
dentro dos clubes. Por exemplo o vice-presidente da FIFA desviou mais de dois milhões de
dólares que foram doados pela empresa para as vítimas do terremoto no Haiti.
Com isso podemos visar no que está a nosso alcance para diminuir ao máximo esse
mal que assola um bem comum. Dentre as possibilidades que temos para resolver esse
problema, contamos com a penalização devida dos responsáveis, exclusão permanente de
competidores que utilizam o doping a ser favor e uma maior vigilância da parte dos
responsáveis pela segurança moral dos esportes.
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CAPÍTULO 1: A MANIPULAÇÃO DE PARTIDAS
1.1 A CORRUPÇÃO VISANDO LUCRO FINANCEIRO
A corrupção esportiva visando lucro financeiro pode ser definida por qualquer ato
oriundo de falta de ética moral, que por meio de seu cargo social, um superior pode mudar,
corromper algo a seu favor. Com isso, é analisado que uma pessoa dentro de um clube que
tenha um cargo superior pode facilmente alterar algum placar, tabela de adversários ou
resultados para seu time ganhar, trazendo, desse modo, o troféu e o prêmio da competição
para si.

1.2 A SOLUÇÃO
Uma boa governança pode ser definido pelo Grupo de Especialistas da União
Europeia como: “A estrutura e a cultura dentro das quais um organismo esportivo define
suas políticas, seus objetivos estratégicos, envolve-se com as partes interessadas, monitora
o desempenho, avalia e gerencia o risco e relata suas atividades e seu progresso aos
constituintes, incluindo o fornecimento de regulamentações e políticas esportivas efetivas,
sustentáveis e proporcionais.” O que deve ser feito contra quem é corrupto é a prisão do
indivíduo, devolução do valor desviado, o clube também deve ser penalizado caso o corrupto
trabalhe em algum.

1.3 CONSEQUÊNCIAS DA CORRUPÇÃO
As consequências da corrupção financeira são diversas. Desde perda do cargo até
prisão. As leis são diversas e mudam de acordo com o país. Infelizmente, em alguns casos,
no Brasil, o pagamento da fiança é aceito. Mas isso não é compreensível, pois se a pessoa
roubou dinheiro e foi presa por isso, como podem aceitar esse dinheiro sujo como troca da
liberdade desse indivíduo?

1.4 EXEMPLOS DE CORRUPTOS
Podemos citar diversos exemplos. O mais atual e impactante foi o vice-presidente da
FIFA, Jack Warner, desviando o dinheiro arrecadado e doado para as vítimas do terremoto
do Haiti. Esse episódio aconteceu em janeiro de 2010, quando a FIFA anunciou de 250 mil
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dólares para as vítimas. A doação foi completada por parceiros sul-coreanos chegando a 1
milhão de dólares. Disso, 750 mil dólares ficou com Warner que se entregou a polícia e após
duas horas, solto por pagar 2,5 milhões de dólares de fiança.
Outro caso que ficou famoso foi o caso do apito. Em que o árbitro Edílson Pereira de
Carvalho em 2005 fraudou a arbitragem dos jogos do brasileirão a fim de corromper os
resultados pois havia uma banca de apostadores em que um deles subornou o juiz a seu favor.
Dentre a competição, o juiz arbitrou onze jogos, dos quais apenas três foram comprovados
a fraude. Porém do STJD (Supremo Tribunal da Justiça Desportiva) anulou todos os onze
jogos.
O caso mais famoso foi o que envolver a FIFA. O escândalo começou quando sete
dirigentes da FIFA, entre eles o brasileiro e ex-presidente da CBF, José Maria Marín foram
presos em Zurique pela polícia suíça por um pedido da justiça americana por uma série de
acusações de corrupção. Na mesma época a justiça suíça questionou dez dirigentes da
entidade sob suspeitas da escolha das sedes das copas de 2018 e 2022.
O departamento de justiça americano acusa duas gerações de dirigentes de futebol a
ganharem mais de 150 milhões de dólares com subornos e comissões. Os termos usados
foram fortes (corrupção desenfreada, sistemática e generalizada na FIFA em diversos
contratos da Concacas e da Conmebol). As autoridades americanas alegam que as transações
ilícitas foram feitas utilizando bancos dos EUA. Fora isso as empresas de mídia no país
pagaram o maior valor de direito de transmissão da copa do mundo. O relatório final apontou
uma série de irregularidades, o que foi ignorado pelas entidades do futebol.

1.5 PRÓXIMOS PASSOS
Será instaurado um processo de extradição da Suíça para os EUA. Caso sejam
extraditados, eles enfrentarão um processo judicial e podem pegar até vinte anos de cadeia.
A CBF corre um grande risco junto com a empresa Nike, eles estão sob investigação, a Nike
passou a fornecer material para a entidade em 1997 e o Departamento de Justiça americano
acha que tem algo errado nisto.
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1.6 OS ENVOLVIDOS
Três brasileiros estão implicados no esquema de corrupção, de acordo com o
departamento

de

Justiça

dos

EUA.

Um dele é o ex-presidente da CBF José Maria Marin - a nota do Departamento de Justiça
não detalha as suspeitas contra ele. A CBF se manifestou a respeito da investigação por meio
de nota dizendo que "aguardará, de forma responsável, sua conclusão, sem qualquer
julgamento

que

previamente

condene

ou

inocente."

A Justiça americana diz que José Hawilla, dono da Traffic Group, maior agência de
marketing esportivo da América Latina, confessou os crimes. A Traffic é dona de direitos
de transmissão, patrocínio e promoção de eventos esportivos e jogadores, além de empresas
de comunicação no Brasil. Consultado pela reportagem, o advogado de J. Hawilla, José Luis
de Oliveira Lima, afirmou que o dono da Traffic "apoia as investigações e prestou
esclarecimentos devidos às autoridades americanas" e está em liberdade nos Estados Unidos
.
Blatter não foi preso. O presidente da Fifa - e homem mais poderoso do futebol mundial não está entre os citados nos indiciamentos dos Estados Unidos. Mas a justiça americana
afirma que os envolvidos estavam a serviço da Fifa - da qual ele é presidente. Até agora, ele
não se pronunciou. Blatter tem grandes chances de ser reeleito à Presidência da entidade

Rafael Esquivel: venezuelano
68 anos
presidente da Federação Venezuelana de Futebol.
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Eugênio Figueiredo: uruguaio
83 anos
Vice-presidente da FIFA

Eduardo Li: costarriquenho
56 anos
presidente da Federação da Costa Rica
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José Maria Marim: brasileiro
83 anos
ex-presidente da CBF

Costas Takkas: inglês
58 anos
adido do presidente da Concacaf
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Julio Rocha: nicaraguense
64 anos
presidente da Federeção da Nicarágua

Jeffrey Webb: calmanês
50 anos
ex-vice-presidente da FIFA ex-precidente da Concacaf

1.7 RÚSSIA E QATAR CORREM RISCO DE PERDER A SEDE DAS COPAS
DE 2018 E 2022
A escolha de Rússia e Qatar para sediar as copas está sendo alvos de sérias
investigações por parte da justiça norte americana. As provas estão levando a uma clara
compra de votos destes dois países para poder realizar a competição mais importante do.
Com a saída do dirigente da presidência da FIFA, o Qatar e a Rússia têm que ficar espertos
pois a Copa em seus países está em risco. O presidente de comitê de auditoria da FIFA não
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descartou a possibilidade dos mundiais de 2018 e 2022 terem suas sedes alteradas.
Foi descoberto que em 2010 a Copa na África do Sul e França em 1998 “compraram” seu
direito de sediar uma Copa do Mundo. Então, é só questão de tempo para encontrar
irregularidades nas eleições de Rússia e Qatar. O país do Oriente Médio está claramente mais
ameaçado pela maior distância de tempo até sua realização e consequentemente mais tempo
para

achar

um

país

melhor

para

sediar

a

Copa.
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CAPÍTULO 2: O DOPING
2.1 O QUE É DOPING
De acordo com o dicionário Michaelis, doping significa uso ilegal por um atleta de
substâncias químicas que lhe aumentem o desempenho.
Doping vem de origem inglesa, que significa injeção ilícita de uma droga estimulante
aplicada no animal de corrida afim de assegurar a vitória. Ele é proibido nos esportes pois
além de prejudicar a saúde, trata-se de uma conduta antiética do atleta ao proporcionar uma
vantagem desleal em relação a outros competidores.
Já foram constatados diversos atletas renomandos utilizando substâncias ilícitas,
como por exemplo Cesar Cielo, Anderson Silva, Lance Armstrong entre outros

2.2 A SOLUÇÃO
O que complica para determinar se um atleta usou ou não doping, é que muitos
trocam a urina a ser examinada por a de outra pessoa, sem resquícios dos medicamentos ou
drogas. Por isso, os comitês esportivos internacionais agora também pedem DNA da urina,
quando necessário.
Para o doping não deixar traços, muitos atletas deixam de usar as drogas no período
de competição, mas já foram "beneficiados" por seus efeitos. "Agora alguns campeonatos
começam a realizar os testes ainda no período de treinamento para evitar isso", disse um
professor.
Como o doping é mais comum em competições importantes, geralmente internacionais, os
envolvidos são esportistas de muita experiência. Dificilmente um atleta desse nível
profissional não sabe que as substâncias são ilícitas, especialmente porque a maioria delas é
injetável e é preciso a concordância dele para a aplicação. Por isso, não se pode culpar
somente os treinadores.
A dificuldade em combater o doping se dá também porque praticamente todas as
substâncias utilizadas são de uso médico, vendidas com receitas controladas. Um paciente
com câncer, por exemplo, usa hormônios para recuperar a força muscular. Isso significa que
por trás do doping, há sempre alguém que está descumprindo a lei e vendendo esses
medicamentos sem o controle médico devido.
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Para combatermos esse ocorrido deve-se haver uma ética moral em todos os
profissionais, desde treinadores e atletas até farmacêuticos e médicos. Porém, não parece ser
tão fácil assim quando se oferece dinheiro a quem quer ou precisa. Sendo assim, essa parte
só pode acontecer quando as pessoas tiverem a consciência dos danos causados aos outros,
como por exemplo, os adversários do competidor desleal treinam por uma vida inteira para
ganhar tal competição, que é seu objetivo, porém perde pois alguém não cumpriu com sua
ética no trabalho.
O maior problema para os especialistas que travam essa batalha incansável contra a
utilização de substâncias proibidas é que se descobre o teste antidoping somente depois da
criação da droga, ou seja, quem usa está sempre alguns passos à frente, mas a cada dia está
perdendo essa vantagem.

2.3 PUNIÇÕES DO DOPING
Um atleta flagrado pelo exame antidoping tem o direito de tentar se explicar mas se
o exame comprovar a presença de drogas, ele será punido conforme a gravidade da
substância encontrada. A penalidade mais comum é a suspensão que pode variar de três
meses a dois anos. Caso seja encontrado novamente substâncias ilícitas no exame, o
competidor pode até ser excluído por toda a vida. Em casos de esportes coletivos a pena
varia de acordo com a federação internacional responsável.
No futebol, o atacante Jobson, do Botafogo, foi novamente flagrado no exame
antidoping, em resultado divulgado pela CBF. Inicialmente pego por uso de cocaína após a
partida contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, o atleta apresentou situação
semelhante após o jogo contra o Palmeiras, pela última rodada. Como consequência, o
jogador pode ser banido do esporte. Segundo o comunicado da CBF, o Botafogo abriu mão
da contraprova do exame de Jobson referente ao doping da partida contra o Palmeiras. Desta
que do Botafogo na reta final do Campeonato Brasileiro, principalmente nas vitórias sobre
São Paulo e Palmeiras, o atacante já havia sido flagrado no exame antidoping (testou positivo
para cocaína) na partida entre contra o Coritiba. Por este motivo, Jobson foi suspenso pelo
Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por 30 dias até a realização do julgamento
do jogador. Contudo, de acordo com as leis mundiais de combate ao doping, um atleta pode
ser banido do esporte caso seja reincidente no uso de substâncias proibidas.
Contudo, pude observar que as consequências dos atletas que são pegos no exame
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antidoping no futebol são diferentes entre si, pois depende de quando o doping foi
descoberto, como no caso do Joachim Low, do que o clube do atleta pretende fazer, como
no caso do atacante Jobson que o Botafogo não quis a contraprova, se foi pego por uma ou
duas vezes ou até mesmo dependendo da substância encontrada.
Na natação, desde o meio do ano passado, o físico avantajado de Rebeca Gusmão,
campeã pan-americana de 50 metros e nos 100 metros livres, vem provocando desconfiança
do uso de substâncias proibidas entre as pessoas ligadas ao esporte. Os comentários
ganharam forças após a divulgação do que a Federação Internacional de Natação (Fina) ainda
avalia o que fazer diante de um exame antidoping da nadadora que apresentou índice
anormal de testosterona, hormônio masculino que aumenta a resistência muscular.
A anormalidade de testosterona teria aparecido num exame feito em 2006. Uma contra
prova analisada por um laboratório de Montreal, Canadá, em agosto, teria comprovado a
primeira amostra. Mas a defesa da atleta alega que houve contaminação da amostra. A Fina
ainda não concluiu se o resultado alterado tem relação com o uso de substâncias ilegais.
Com isso, pude observar que, na natação, as penalidades são diferentes. Na maioria dos
casos, a defesa do atleta nega a utilização de substâncias ilegais, porém nem todos os casos
são confirmados, podendo ou não o atleta ser punido. No caso do Cielo, ele foi absolvido de
sua pena, já Rebeca corre grandes chances de ser punida.

2.4 TIPOS DE DOPING
2.4.1 Pré-competitivo
Hormônio de crescimento- produzida pela glândula intramuscular, favorece o
aumento da resistência e da capacidade de transporte do oxigênio. Ela aumenta a massa
muscular em poucos meses, aumenta a força. Diminui o tempo de habitação e condições
adversas. O uso desde é indetectável no controle e pode ter graves consequências. Esse tipo
de substância é mais utilizado por halterofilistas e lançadores

.

Esteroides anabolizantes- são drogas semelhantes aos hormônios da testosterona
aumentando o anabolismo celular. A sua utilização é detectável no controle e produz efeitos
secundários como danos no fígado, na pele e nos sistemas cardiovasculares

.
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2.4.2 Durante a competição
Doping calmante: o seu efeito consiste em inibir a taquicardia e diminui o tremor.
Doping analgésico: atua como analgésico para tratamento de dores moderadas ou fortes,
sendo representada pela morfina e seus derivados. A maioria destes componentes tem
efeitos secundários bastante pronunciado, incluindo problemas respiratórios

.

2.4.3 Pós-competitivo
Diuréticos: a introdução desse doping é via oral, sendo muito utilizado pelos atletas
devido a redução rápida de peso em esportes que envolvem categorias de peso como no
box, redução de concentração de substâncias químicas na urina.

Efeitos secundários:









Hemorragia
Edemas
Diabetes
risco de fratura
insuficiência renal
atrofia muscular
cicatrização dificultada
infecções

2.5 COMO É FEITO O EXAME
O teste é feito com urina, aproximadamente 65 mL, uma vez que é pela urina que são
eliminadas substâncias tóxicas ao organismo. Para fazer o exame, o atleta é encaminhado
para o controle de doping, onde fará a coleta da urina na presença de um responsável do
evento de mesmo sexo, para que não haja fraude na coleta. No ato da coleta são analisados
o pH e o volume da amostra, que depois é transferida para dois recipientes: prova e
contraprova e enviada ao laboratório olímpico.
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2.6 A DIFICULDADE DE COMBATER O DOPING
O que complica para determinar se um atleta usou ou não doping, é que muitos
trocam a urina a ser examinada por a de outra pessoa, sem resquícios dos medicamentos ou
drogas. Por isso, os comitês esportivos internacionais agora também pedem DNA da urina,
quando necessário.
Para o doping não deixar traços, muitos atletas deixam de usar as drogas no período
de competição, mas já foram "beneficiados" por seus efeitos. "Agora alguns campeonatos
começam a realizar os testes ainda no período de treinamento para evitar isso", diz o
professor

Jair.

Como o doping é mais comum em competições importantes, geralmente internacionais, os
envolvidos são esportistas de muita experiência. "Dificilmente um atleta desse nível
profissional não sabe que as substâncias são ilícitas, especialmente porque a maioria delas é
injetável e é preciso a concordância dele para a aplicação. Por isso, não se pode culpar
somente os treinadores", afirma.
A dificuldade em combater o doping se dá também porque praticamente todas as
substâncias utilizadas são de uso médico, vendidas com receitas controladas. "Um paciente
com câncer, por exemplo, usa hormônios para recuperar a força muscular", explica Jair. Isso
significa que por trás do doping, há sempre alguém que está descumprindo a lei e vendendo
esses medicamentos sem o controle médico devido.

2.7 CURIOSIDADES
A AMA - Agência Mundial Antidoping (em Inglês: WADA - World Anti-Doping
Agency) é uma organização independente criada por iniciativa coletiva liderada pelo Comité
Olímpico Internacional. Fundada em 10 de novembro de 1999 em Lausanne, Suíça, tem por
objetivo coordenar a luta contra o doping.
As substâncias proibidas são agrupadas nas seguintes categorias:


Estimulantes: reduzem a fadiga e aumentam a adrenalina.



Narcóticos: diminuem a sensação de dor.



Esteróides anabólicos: aumentam a força muscular.



Diuréticos: usadas para controlar o peso e também para mascarar o doping.
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Betabloqueadores: diminuem a pressão arterial do atleta. São usados em

competições de tiro e arco e flecha para manter estáveis as mãos do atleta.


Hormônios peptídeos e análogos: aumentam o volume e a potência dos

músculos.

2.8 PUNIÇÕES DO DOPING
Um atleta flagrado pela exame antidoping tem o direito de tentar se explicar mas se
o exame comprovar a presença de drogas, ele será punido conforme a gravidade da
substância encontrada. A penalidade mais comum é a suspensão que pode variar de três
meses a dois anos. Caso seja encontrado novamente substâncias ilícitas no exame, o
competidor pode até ser excluído por toda a vida. Em casos de esportes coletivos a pena
varia de acordo com a federação internacional responsável.

2.9 CONSEQUÊNCIAS DO DOPING
As consequências do doping na carreira do atleta podem ser diversas. Dentre elas, a
perda definitiva de seu direito de competir, pois ao ser pego mais de uma vez, em situações
graves, o atleta pode ser punido desta forma. Além disso, o atleta pode ter sua imagem
denegrida pelo seu público e pela imprensa. Pode perder muitos e importantes patrocínios,
além de humilhado pelos seus adversários
A anfetamina e os outros estimulantes do Sistema Nervoso Central, podem provocar
a elevação da pressão arterial, de frequência cardíaca, diminuir a sensação de medo e
aceleram o metabolismo das células. Doses pequenas já produzem esses efeitos depois de 30
minutos. Os efeitos colaterais incluem tonturas, dores de cabeça, insônia, mal estar, cansaço
fácil e, principalmente a dependência da droga, que quase sempre evolui para drogas mais
potentes e mais perigosas.
Os anabólicos-androgênicos são derivadas da testosterona tendo como funções
principais o crescimento dos testículos e do pênis, a distribuição dos pelos, participação no
crescimento ósseo, desenvolvimento da musculatura após a puberdade. Portanto a definição
de esteroides anabólicos (crescimento e desenvolvimento) e androgênicos (características
sexuais masculinos).
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O uso excessivo dos anabólicos-androgênicos podem causar no homem, o aumento
das lesões traumatológicas dos tendões e dos ligamentos, lesões do fígado, como hepatite e
câncer, redução do tamanho dos testículos, redução na produção dos espermatozoides e
lesões graves da próstata. Já na mulher, produz parada de crescimento, aspecto masculino,
engrossamento da voz, aumento da distribuição dos pelos e aumento do clitóris.

2.10 DOPING SANGUÍNEO
Consiste num aumento no volume sanguíneo através da transfusão com o objetivo de
aumentar a capacidade de transporte de oxigênio. Normalmente o sangue usado na
transfusão é do próprio atleta. Este terá que realizar um programa de treino em altitude, para
que o défice de oxigênio provoque o aumento do número de eritrócitos, assim como a
concentração de hemoglobina.
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CAPÍTULO 3: EXEMPLOS CASOS DE FAMOSOS
Daiane dos Santos: a ginasta brasileira foi um dos casos de maior repercurção do
Brasil. A atleta foi pega no exame antidoping feito em 2009. Na sua urina foi encontrada a
furosemida, que é um diurético usado para controlar o peso. Ela se defendeu dizendo que a
substância estava em um remédio de tratamento estético, além ela não estar competindo na
ocasião. Ela foi suspensa por cinco meses.

Diego Maradona: um dos melhores jogadores de futebol da história conseguiu ser
pego duas vezes no exame antidoping. Em 1991, ele jogava nos Nápole da Itália, um exame
apontou a presença de cocaína, essa droga é proibida no esporte por ser um poderoso
estimulante, e o argentino foi suspenso por quinze meses. A segunda vez ocorreu na Copa
do Mundo nos Estados Unidos em 1994, foi detectado efedrina na urina do craque e ele foi
suspenso por dezoito meses. Essa substância também é um estimulante, usado pelos
jogadores para se recuperar do péssimo condicionamento físico.
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Ben Johnson: o teste antidoping do canadense deu positivo após ele se tornar o
homem mais rápido do mundo nas olimpíadas em 1988. Ele conquistou a medalha de ouro
nos cem metros rasos e deixou para trás uma lenda, o norte-americano Carl Lewis. Na urina
de Johnson foi encontrado estanozolol, que é um anabolizante capaz de aumentar a massa
muscular e melhorar o desempenho na corrida. Ele perdeu a medalha de ouro e foi suspenso
por dois anos.

Marion Jones: A velocista americana Marion Jones encantou o mundo durante as
olimíadas de Sidney, em 2000 ao ganhar cinco medalhas( três de outro e duas de bronze).
Contudo somento em 2004 começaram a surgir os primeiros rumores de doping, a
investigação seguiu até 2007, e Marion foi desmascarada e além de devolver às medalhas a
atleta cumpriu pena por seis meses por mentir durante o julgamento do caso de esteroides.
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O atacante Jobson, do Botafogo, foi novamente flagrado no exame antidoping, em
resultado divulgado pela CBF. Inicialmente pego por uso de cocaína após a partida contra o
Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, o atleta apresentou situação semelhante após o jogo
contra o Palmeiras, pela última rodada. Como consequência, o jogador pode ser banido do
esporte. Segundo o comunicado da CBF, o Botafogo abriu mão da contraprova do exame de
Jobson referente ao doping da partida contra o Palmeiras. Desta que do Botafogo na reta
final do Campeonato Brasileiro, principalmente nas vitórias sobre São Paulo e Palmeiras, o
atacante já havia sido flagrado no exame antidoping (testou positivo para cocaína) na partida
entre contra o Coritiba. Por este motivo, Jobson foi suspenso pelo Superior Tribunal de
Justiça Desportiva (STJD) por 30 dias até a realização do julgamento do jogador. Contudo,
de acordo com as leis mundiais de combate ao doping, um atleta pode ser banido do esporte
caso seja reincidente no uso de substâncias proibidas.
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Cesar Cielo
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) anunciou que quatro
atletas brasileiros foram flagrados no exame antidoping no último Troféu Maria Lenk.
Segundo nota oficial, o Painel de Controle de Doping instaurado pela CBDA determinou a
punição aos atletas. O membro-fundador da Agência Mundial Antidoping, disse que "não
houve culpa nem negligência" dos nadadores. "O que ocorreu foi a contaminação da cafeína
que eles tomam há dois anos." Assim, "de acordo com a regra DC 9 da Federação
internacional, o atleta perde o resultado, prêmios, certificados e medalhas alcançados no
Troféu Maria Lenk de Natação".

Alguns casos extremos foram necessários para que o UFC acelerasse o processo e
tomasse atitude igualmente extrema sobre o doping no MMA. Em outras palavras, o melhor
de todos os tempos precisou ser flagrado, levantando, definitivamente, uma grande suspeita
acerca da idoneidade da categoria “lutador”. Lorenzo Fertitta disse “ Para o bem e para a
integridade do esporte, esse problema precisa ser tratado o mais rápido possível”.
Dirigentes do UFC avisaram que, a partir do dia 1 de julho de 2015, não são só os figurões
precisarão dobrar o cuidado, pois a intenção é que os aproximadamente 585 lutadores
contratados pelo UFC estejam sujeitos a passar por testes surpresas (fora de competição).
Também será feita uma sobre as Comissões Atléticas para que as punições sejam mais do
que dobradas. Os números estipulados foram dois anos para réus primários e quatro para
reincidentes – aproximando-se, assim, das normas da WADA (World Antidoping Agency)
.
Evidentemente, uma quebra de paradigma dessa magnitude acarretará em largas
consequências, independente do quanto todos pareçam tão satisfeitos com a novidade. Ben
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Askren disse “Com todo mundo saindo de suas “medicinas” e ficando limpos, vou parecer
o Super-Homem”.

23

CAPÍTULO 4: ATLETAS QUE NÃO SE ENVOLVERAM
COM DOPING
Muitos atletas se envolveram em escândalos de doping seja por ganância, ou por falta
de preparo para alguma competição, até mesmo atletas renomados e de grandes expressões.

4.1 CRISTIANO RONALDO
Cristiano Ronaldo é um exemplo contrário disso tudo. Ele é um atleta que precisa do
seu preparo para jogar em alto nível. Nunca se envolveu em nenhum escândalo que
duvidasse de sua capacidade física. Seu sucesso é mérito próprio, ao contrário de quem usa
as drogas para conseguir algo. Seus fãs tem total confiança em seu trabalho, pois sabem de
sua honestidade.
Ele é um jogador de futebol que nasceu dia cinco de fevereiro de mil novecentos e
oitenta e cinco, com seus 30 anos, está no auge de sua carreira. Em 2003 começou sua
carreira no Sporting de Portugal onde fez 25 gols na Liga Portuguesa e 5 gols na Liga Europa
aos seus dezoito anos de idade. Os ingleses ficaram impressionados com sua forma física,
sua explosão e sua facilidade de fazer gols. Portanto, no ano seguinte, em 2004, o Manchester
United contratou o jovem português. Mais tarde, lá se tornaria o melhor jogador do mundo,
ganhou uma Champions League que é o torneio mais importante da Europa.
Em 2009, Cristiano se transferiu para o Real Madrid que se tornou a contratação
mais cara do futebol. Lá ele trabalha até hoje em dia, e conquistou mais duas vezes o titulo
de melhor jogador do mundo e mais uma vez foi campeão da Champions League.

4.2 NEYMAR JR.
O futebol entrou na vida de Neymar Jr antes mesmo dele nascer. Seu pai trilhou uma
carreira no futebol profissional e amador brasileiro e passou por inúmeras fases do esporte
que no futuro serviu de lição para que Neymar pai pudesse orientar o filho da melhor maneira
no futebol.
Com oito anos de idade Neymar começou a jogar nas quadras da baixada santista
quando Betinho, que já havia lançado Robinho no futebol, viu aquele garoto driblando com
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facilidade e fazendo gols incríveis. Então Neymar e Betinho começaram a percorrer as
quadras de futsal por lá.
Dois ex-jogadores do Santos Lima e Zito ficaram sabendo que o garoto se despontava
com uma grande promessa no futsal. Com doze anos, Lima e Zito levaram, enfim, para as
categorias de base do Santos. Os anos se passaram e Neymar foi cada vez crescendo com
seu futebol.
Então, em 2005 Wagner Ribeiro começou a empresariar Neymar e o levou para a
Europa para uma experiência muito importante e decisiva para o futuro do atleta. Em
algumas semanas ele começou a sentir falta de sua família, dos amigos e principalmente do
Brasil, ao ponto de voltar para casa e firmar o seu primeiro contrato com o Santos.
Com 17 anos, ele fez sua estreia no profissional contra o Mogi Miri. m. E então balançou
as redes pela primeira vez no profissional. No ano seguinte, em 2010, Neymar conheceu
Paulo Henrique Ganso que foi quando eles lideraram a nova geração dos “meninos da Vila”.
Naquele ano, Neymar conquistaria o seu primeiro título na carreira profissional que foi o
Campeonato Paulista.
Na mesma levada do ano anterior, 2011 ficou marcado para sempre na carreira de
Neymar Jr. Bi campeão paulista, dono do título contra o Corinthians. Foi então que um feito
inédito e renovador para o clube aconteceu: depois de 48 anos sem erguer a taça da
Libertadores, o Santos foi tri campeão da competição em uma campanha de fazer qualquer
cidadão não desgrudar da frente da televisão. Neymar foi considerado o melhor jogador da
competição e vice artilheiro com seis gols.
Também em 2011, ele foi campeão sul-americano sub 20 com a seleção brasileira e
campeão do Super Clássico das Américas com a seleção principal. Em 2012, Neymar levou
a sua equipe para a semi final da taça Libertadores mas perdeu naquela ocasião para o
Corinthians, que se tornou, mais tarde, o campeão daquela competição.
A sua última partida como jogador do Santos aconteceu no dia 27 de junho de 2012.
Neymar, então, começava novos desafios e experiências, agora atuando nos maiores
campeonatos mundiais defendendo o Barcelona. No dia 3 de julho, foi sua apresentação no
novo clube, diante de 50 mil torcedores.
No Barcelona, Neymar ganhou seu espaço com pouco tempo, ele atuou na vitória
que vale o troféu Juan Gamper, que marca o ínicio da temporada do time catalão. Sua estreia
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oficial aconteceu diante de 73 mil pessoas contra o Levante na vitória de 7X0 pelo
Campeonato

Espanhol.

O

camisa

11

passou

em

branco

na

partida.

Em 2013, Neymar foi importante para a conquista da Super Copa da Espanha contra o
Atlético de Madrid ao fazer o gol de empate. Esse gol foi o primeiro oficial com a camisa
do clube catalão. Naquele mesmo ano, Neymar jogaria a sua primeira Champions League
mas não concluiu com sucesso.
Com esse primeiro ciclo de sua carreira no futebol europeu, chegou a hora de Neymar
jogar uma Copa do Mundo. No dia 12 de junho de 2014 o craque deu o seu primeiro toque
na bola em uma Copa do Mundo. A Copa também não acabou de uma maneira em que o
atleta gostaria, mas ele fez uma bela competição com gols e jogadas importantes.
Em 2015, já familiarizado no Barcelona, Neymar fez uma bela campanha na Champions
League levando sua equipe a ser campeão e sendo o artilheiro daquela competição.
Com tudo, podemos notar que Neymar chegou ao auge da carreira que um jogador
de futebol pode chegar, sem precisar de drogas ou manipulações. Ele é um jogador magro,
franzino e joga no meio de europeus fortes e grandes e nem por isso ele precisou usar algum
tipo de droga para se fortalecer ou ficar no mesmo padrão dos outros jogadores.
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CONCLUSÃO
Com esse trabalho pude concluir que o doping pode e é muito perigoso na vida de
um atleta, influenciando tanto em sua carreira quanto em sua saúde. É prejudicial a sua vida
financeira, pessoal e profissional. As entidades responsáveis pelo exame antidoping estão
com punições cada vez mais severas, podendo aumentar o tempo de suspensão ou excluindo
permanentemente o atleta de competições em geral.
Tive conhecimento de vários casos de atletas famosos me aprofundando em alguns
esportes que eu não conhecia muito. Gostei muito pois é um assunto atual, ainda mais agora
que as Olimpíadas serão no Brasil.
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INTRODUÇÃO
Nos dias de hoje, podemos ver que a nossa sociedade possui características únicas
que fazem com que ela se diferencie dos diversos povos de outros continentes, essa
identidade Brasileira esta totalmente misturada com a nossa cultura e nosso modo de agir e
isso atinge vários costumes assim como a forma que administramos nossas vidas e nossos
bens, os cuidados com a saúde tanto física quanto mental, a maneira com que lidamos com
as pessoas, entre outros campos; Tudo isso reflete em pilares da sociedade como economia,
saúde e educação. Aqui falaremos dos reflexos causados pela colonização e pela formação
do Brasileiro em campos da economia e da administração financeira. Mostrarei que o nosso
jeito de ser e nossos vícios muitas vezes impedem nosso crescimento.
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CAPÍTULO 1: O BRASILEIRO
1.1 RETRATO ANTROPOLÓGICO DA SOCIEDADE
O Brasileiro de hoje, é formado por diversos outros.
O Brasileiro de hoje, devido à colonização e a imigração de diferentes povos ao redor
do mundo criou uma identidade única, formada por características vindas de culturas que
por séculos estabelecemos contato.
A princípio essa identidade é formada por três grandes culturas; A cultura Africana
a Indígena e a Lusitana que foi a maior colaboradora para formar nossa identidade.
A influência africana está presente nas crenças religiosas, nas práticas mágicas e
nos sabores e gostos culinários, a influência indígena está presente nas relações sexuais e de
família, na magia e na mítica. Contudo, a influência portuguesa apresenta a maior
contribuição, uma vez que o período colonial serviu de base para a formação do Brasil atual
e dos traços brasileiros.
Além disso, nos últimos séculos houve a assimilação de diversas culturas
imigrantes, como por exemplo, os italianos, os alemães, os sírios, os japoneses, etc. Assim,
é possível ter a impressão de que o Brasil é um país que apresenta um imenso caos cultural,
no entanto, parece haver uma unidade orgânica ou um núcleo central que consegue unificar
e simbolizar os traços brasileiros.
Podemos identificar 5 traços fundamentais na cultura são eles: Hierarquia,
Personalismo, Malandragem, Sensualismo e Aventureiro.
Hierarquia
A presença da hierarquia no Brasil surge com base na força do trabalho escravo, em
que houve a separação, ordenação e a repressão, gerando uma estratificação social e uma
rígida hierarquização da sociedade brasileira. Esse fato fez com que houvesse a centralização
do poder dentro dos grupos sociais e provocou um distanciamento nas relações entre
diferentes grupos sociais, no caso, senhores e escravos.
A hierarquia também foi presente no sistema agrário, aonde o poder era centralizado
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na figura do patriarca, algo que também contribuiu para a origem de elementos machistas.
A família patriarcal simbolizava a ideia de normalidade, de respeito e de obediência em
relação ao poder.
Os reflexos do sistema agrário escravocrata e patriarcal podem ser associados, no
Brasil atual, com os preconceitos raciais e sociais, e na centralização do poder nas mãos dos
governantes e a subordinação aos governados.

Personalismo
A presença predominante do patriarca no sistema agrário fez com que a figura do
indivíduo frente à sociedade estivesse relacionada aos seus laços de sangue e de coração,
com foco no núcleo familiar, e não em relação a sua essência.
Tal fato serviu de herança para o Brasil atual, uma vez que a figura do cidadão
apresenta a sua importância e valor por sua malha de relações estabelecidas por pessoas,
família e grupos de parentes e amigos. Isso faz com que se crie uma hierarquia e níveis de
proximidade do centro do poder.
Assim, pela sociedade brasileira ser baseada em relações, é possível perceber, por
exemplo, na esfera política, que, muitas vezes, o motivo de escolha de pessoas para exercer
uma determinada função pública, está de acordo com critérios de relações pessoais e não de
suas capacidades. Também é comum se escutar: “Você sabe com quem está falando?”, tal
expressão se justifica tanto na hierarquia como nos relacionamentos pessoais.
Mesmo assim, os brasileiros apresentam uma necessidade de tornar os seus
relacionamentos mais próximos e afetuosos, o que origina o “calor humano” brasileiro, o
qual é reconhecido por muitos estrangeiros, devido ao povo acolhedor, hospitaleiro e
generoso no afeto.
Considerando tais fatos, cria-se um paradoxo: Como é possível haver uma
hierarquização nas relações, e consequentemente um distanciamento entre as pessoas, e, ao
mesmo tempo, uma busca de proximidade nessas mesmas relações? A resposta encontra-se
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na dominação patriarcal, pois a relação entre senhor e escravo apresenta dois sentidos: O
primeiro seria a relação econômica, em que o senhor controla e ordena o escravo. O segundo
seria uma relação pessoal e moral, em que o senhor agrada e protege o escravo.

Malandragem
A sociedade brasileira é hierarquizada e marcada por desigualdades sociais. O
tratamento entre as pessoas não igualitário e se baseia nas relações entre os indivíduos.
Contudo, existem situações em que as pessoalidades não são levadas em conta, o que faz
com que o brasileiro tente encontrar uma saída intermediária entre o impessoal e o pessoal.
Essa saída seria o famoso “jeitinho”, o qual representa uma ação caracterizada pela
sensibilidade, inteligência e simpatia com a intenção de sobrevivência. Quem exerce o
“jeitinho” é o malandro, que consegue se adaptar a uma situação impessoal e buscar soluções
criativas e inovadoras, através da sua sensibilidade de se relacionar, aonde consegue captar
com boa precisão o perfil psicológico das pessoas e as características do contexto em que
está inserido. Assim, os brasileiros apresentam, em diferentes níveis, as características de
um malandro, conseguindo ser dinâmicos e flexíveis.

Sensualismo
Durante a história de Portugal, ocorreu uma miscigenação entre as populações cristãs
e as populações árabes ou mouras, isso fez com que os portugueses tivessem contato direto
com a cultura e hábitos mouros. Um desses hábitos foi a poligamia, a qual criou uma forte
tendência em Portugal, fazendo com que o catolicismo do país apresentasse um gosto forte
pela carne e pelo fálico.
Essa foi a “bagagem” dos colonizadores portugueses que iniciaram as suas vidas no
Brasil, e a mesma foi expandida através do contato com os índios, os quais também
cultivavam a poligamia.
Outro fator que contribuiu para a total libertinagem sexual no Brasil foi a introdução
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das mulheres africanas, as quais foram usadas para pura descarga dos sentidos e desejos. O
que contribuiu para tais ações não foi o fato das mulheres africanas serem mais sensuais do
que as índias ou as portuguesas, mas o fato de que como as africanas também eram escravas,
havia também uma relação de poder e submissão inclusa.
A herança desse período colonial no Brasil atual está ligada ao fato de que o brasileiro
busca proximidade, afeto e carinho nas suas relações interpessoais. Aliado disso, a
sensualidade está presente nos papos e conversas, os quais possuem certo teor de malícia
implícito.

Aventureiro
Os portugueses apresentavam aversão à agricultura e ao trabalho manual, o que fez
com que houvesse uma troca do seu sistema agrário para uma economia mercantilista e
burguesa, que teve como principal articulador a prosperidade e intenso comércio judeu.
Com essa predisposição pelo desprezo ao trabalho manual, o sistema escravocrata no
Brasil fez essa atividade ser uma tarefa exclusiva do escravo, o qual era visto como um “ser
inferior” ou “animal” pelo seu senhor.
Tais acontecimentos e costumes fizeram com que, na atualidade, o brasileiro busque
limitar o seu foco e perspectiva em atividades que gerem retorno em curto prazo. E quando
for necessário realizar algo mais trabalhoso e duradouro, se busca alguma desculpa ou
argumento que consiga levar à procrastinação e ao ócio. Sendo assim, o brasileiro é mais
sonhador e aventureiro do que trabalhador e disciplinado.
Também pode se ver atualmente que o trabalho manual está associado a uma
desqualificação social. E por um viés machista, o mesmo é exercido, normalmente, por
empregadas ou mulheres. O que faz com que as pessoas, desde a sua infância, relacionem o
trabalho manual a alguém com baixo prestígio social, levando à manutenção desse vício,
infelizmente.
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Essas cinco características que demonstram como somos junto a nossa péssima
maneira de consumir e o nosso baixo nível de instrução formam a nossa identidade financeira
que demostra o quão irresponsáveis somos pela nossa própria maneira de administrar nossos
bens.

1.2 CULTURA DO CONSUMO NO BRASIL
O que irei mostrar nessa parte do Capitulo que fala sobre a Cultura do consumo é que
o consumismo Brasileiro pode ser resumido em uma só palavra:
NECEJO
Segundo o Professor Doutor Mario Ernesto Rene Schweriner da ESPM : Necejo é
você colocar uma vontade Supérflua como uma necessidade, e devido a isso as
consequências de não conseguirmos conquistar esse “Necejo” fazem com que padeçamos.
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Para Mario Ernesto todos seres sofrem quando não atingimos nossas necessidades básicas ,
que seriam no caso a base da pirâmide de Maslow, mas além de já sofrermos com isso
existem pessoas que sofrem por não terem o “material” ou seja sofrem por não terem o ultimo
smartphone , por não comprarem aquela bolsa da Prada ou o Perfume da Victoria’s Secrets.
Esses necejos podem ser inspiradores pois podem nos motivar a conseguir algo ou
podem ser destruidores. Com uma reflexão sobre o primeiro capitulo e como funciona a
cabeça da grande maioria dos Brasileiros podemos já chegar a conclusão que sempre damos
um jeitinho de adquirir esses necejos.
Posso listar varias maneiras de conseguir um IOS ou um Android e ultima geração,
mas existe uma maneira que a nos interessa e é o problema no qual me inspirei para estudar
nesse trabalho acadêmico.
Já diria Cazuza “ O meu cartão de credito é uma navalha “
Prefiro pensar em uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que o individuo vai lá
e parcela em 10 vezes no cartão o Iphone 6 ele esta matando aquele necejo , acabando com
aquela euforia , aqueles sintomas de quem fuma e também acaba se ENDIVIDANDO.
O endividamento hoje é um dos grandes problemas dos Bancos. E mexeu com o
banco mexeu com a Economia.
A classe com menor poder aquisitivo tem apresentando bons índices de crescimento.
Com os últimos governos tivemos uma ascensão da famosa classe C. Isso foi causado pela
estabilidade da moeda e dos diversos incentivos dos governos com postura expansionista.
Esses governos fizeram com que o pobre conseguisse comprar oque sonhava , que
conseguisse alcançar e atender seus necejos, deu dinheiro e credito para quem não tinha.
Porem com juros altos a inflação sobe; Nesses governos o endividamento da classe C foi
enorme , principalmente no setor de linha branca. Todo mundo estava querendo comprar
fogão e geladeira.
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Mostrarei agora o Processo pelo qual ocorre o endividamento , mostrarei a cabeça do
“pobre” e oque acontece na economia. A partir desse esquema apresentarei o inicio do
problema e mostrarei nos outros capítulos a minha solução.
CONTRA CHEQUE  CASAS BAHIA  JUROS COMPOSTOSSERASA.
SALARIO RICARDO ELETROJUROS COMPOSTOSRENEGOCIAÇÃO.
13º RUA 25 DE MARÇOJUROS COMPOSTOSAGIOTA.
VALE FAST SHOPJUROS COMPOSTOSJUROS ABUSIVOS.
OK , fui um pouco dramático mas isso é o que acontece quando não se cuida bem do
dinheiro , isso ocorre quando você tem que trabalhar para pagar suas dividas que foram feitas
em cima de um Necejo.
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2.3 A EDUCAÇÃO BRASILEIRA E SEUS DEFEITOS
Agora após falarmos de como somos e como nos endividamos , irei falar o porque
somos assim.
Que tem o aspecto cultual que nos influencia muito , é claro que tem. Porem para
isso existe um remédio , e através dos tempo esse tem sido o remédio que movimentou
massas e criou o mundo como ele é : O conhecimento , a busca pela Luz , A EDUCAÇÃO.
Segundo Edgar Morin e suas teorias do pensamento complexo temos diversas
aptidões e diferentes tipos de inteligência , temos facilidade para algumas coisas como
musica e poesia e dificuldade para outras como matemática e português.
Acredito que um dos problemas do nosso pais ser como é , é o povo reclama tanto de
Corrupção e Impostos e não sabe , não foi ensinado e nunca quis aprender nada sobre
Politica, Economia e Contabilidade. Aprendemos tanto sobre coisas que não serão uteis que
coisas que estarão sempre presentes na nossa vida ficam de lado. Porque ao invés de
aprendermos sobre o ciclo de Krebs que é algo muito especifico e é utilizado só por biólogos
e engenheiros ambientais, nós não aprendemos primeiros socorros? Por que ao invés de
aprendemos sobre a vida de tal filósofo não aprendemos a filosofar? Por que não estudamos
historia com politica? Por que não estudamos matemática com finanças?
O problema além de estar no nosso sangue na nossa vida e na nossa cultura, está
também no modo de como educamos nossas futuras gerações.
Sem tocar naquele papo de que tudo piorou com a ditadura e que a grade da escola
ficou muito diferente, nossa preguiça nos colocou em um ciclo vicioso onde estaremos
sempre procurando ser o pais do futuro e não agindo.
Venho por aqui fazer essa critica e apresentar esse problema que pra mim é a tampa
do caixão da Sociedade Brasileira.
Citarei agora o texto de Najla Passos que é jornalista. mestre em linguagens e repórter
da Carta Maior de Brasilia e que diz respeito da queda do nível de educação no período da
ditadura militar e os reflexos dessa queda hoje na estrutura educacional do pais.
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Os reflexos da ditadura civil militar sobre a educação foram tão nocivos e profundos
que até hoje, 30 anos após o início da redemocratização, impedem o país de alavancar a
qualidade e democratizar o acesso a este que deveria ser um direito fundamental de todo
brasileiro. Em audiência pública promovida pela Comissão de Educação da Câmara, nesta
quinta (24), especialistas foram unânimes em apontar as heranças do regime como principais
responsáveis pela má qualidade da educação pública e pela vergonhosa falta de acesso a ela
para os pelo menos 14 milhões de analfabetos, além de número maior ainda de analfabetos
funcionais.
Presidente do Instituto Paulo Freire, Moacir Gadotti lembrou que a ditadura pôs fim
ao ambiente de otimismo pedagógico dos educadores brasileiros com o avanço da educação
popular e emancipatória já nos primeiros dias após o golpe. Em 14 de abril de 1964, um dia
antes do general Castelo Branco assumir o posto de ditador, foi extinto o Programa Nacional
de Alfabetização, que vinha sendo implantado no país pelo educador Paulo Freire e seria
inaugurado oficialmente em maio. Segundo ele, não foi nenhum rompante do regime. A
decisão já havia sido tomada um ano antes, quando Castelo Branco ouvira Paulo Freire em
um evento no interior paulista. “Vocês estão engordando cobras”, teria diagnosticado o
futuro ditador.
Na sequência, vieram as reformas educacionais que arrasaram com o modelo de
educação brasileira. O presidente do Instituto narrou que, em 10 de junho de 64, na primeira
reunião com secretários de educação, Castelo disse textualmente: o objetivo do meu governo
é estabelecer a ordem entre trabalhadores, estudantes e militar. E seu ministro Suplicy
completou: estudante deve estudar, professor deve ensinar, e não fazer política. “Aí está o
programa da ditadura: uma visão autoritária da educação e uma visão tecnicista que ainda
permanece, suavizada, sem a ostentação e arrogância daquele período”, avaliou.
Gardotti ressaltou também a introdução do caráter mercantilista da educação, trazido dos
Estados Unidos, que a transforma em negócio, ao invés de direito. “Havia uma lógica de
privatizar”, denuncia.

Ele

criticou

a reforma universitária, que promoveu

a

“departamentalização”, apontada como estratégia para fragmentar o conhecimento. E
também a forma autoritária como eram impostos os diretores, selecionados não pelo
desempenho acadêmico, mas pelo perfil gerencial. “A reforma universitária visava reformar
para desmobilizar”, resumiu.
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Sobraram críticas também à reforma do ensino básico, feita de modo a impedir o
crescimento intelectual dos alunos. “A reforma da educação básica tem coisas hilárias, como
dizer que todo mundo tem que se profissionalizar porque Jesus Cristo foi carpinteiro”,
exemplificou. Segundo ele, em uma época que até o Banco Mundial preconizava que os
trabalhadores tinham que ter uma formação generalista, a ditadura obrigou todas as escolas
de ensino médio a introduzir a formação técnica compulsório, sem nenhum preparo para
isso, e o resultado foi um fracasso.
Outro fracasso registrado foi o do Mobral, criado para alfabetizar jovens e adultos e
extinto no governo Sarney. Em quase 20 anos, o programa, que prometia acabar com o
analfabetismo em 10, conseguir reduzir a taxa apenas de 33% para 25%. “O Mobral
alfabetizou muito pouco. E era muito mais fácil do que hoje, porque esses 8% residual que
temos

agora

está

no

campo

e

em

locais

de

difícil

acesso”,

analisou.

No inventário dos prejuízos causados pela ditadura à educação brasileira, ele incluiu também
o desmantelamento dos vários movimentos sociais e populares, a eliminação da
representação estudantil e a perda da capacidade dos educadores de influir nos rumos da
educação. Para ele, é preciso mudar a concepção da educação. “Nós temos que formar
professores a partir de uma outra ótica, de uma outra concepção de educação que respeite o
saber das pessoas, que introduza o diálogo, o respeito, e vença aquilo que é o mais duro do
que foi herdado da ditadura: a falta de democracia”, diagnosticou.
Como exemplo, ele citou o quanto ainda é difícil implantar um conselho de escola
ou mesmo difícil discutir política na escola, o que considera salutar para o país.
“Estamos formando gerações sem discutir que país queremos”, afirmou. Gardotti lembrou
que Paulo Freire já dizia que educar é politizar sim. “Não podemos formar estudantes na
velha teoria do capital humano: estude, trabalhe e ganhe dinheiro. Paulo Freire respondeu
claramente a esta teoria na época: a educação que não é emancipadora faz com que o
oprimido queira se transformar em opressor”, concluiu.
O sociólogo e colunista da Carta Maior, Emir Sader, lembrou que o arrocho salarial
foi tão importante para a sustentação da ditadura quanto a repressão sistemática, o que
acabou comprometendo a qualidade dos serviços públicos, inclusive a educação. “O santo
do chamado “milagre econômico” foi o arrocho salarial”, afirmou. Segundo ele, até então, a
escola pública era um espaço de convivência entre a classe pobre e a classe média, um espaço
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de socialização. “A classe média, a partir daquele momento, passou a se bandear para escola
particular, fazendo um esforço enorme, colocando no orçamento os gastos de escola e
deixando a escola pública como um fenômeno social de pobre”, observou.
O sociólogo avalia que a ruptura causada foi tão significativa que a escola pública, até hoje,
não recuperou seu vigor. “A democratização não significou a democratização do sistema
educacional, não significou a recuperação da educação pública, da saúde pública. Isso está
sendo feita a duras penas na última década, mas com uma herança acumulada brutal. Já tem
reflexos no ensino universitário, mas não em toda a educação: a escola pública nós
perdemos”, ressaltou.
Para ele, os investimentos em educação superior são importantes, mas é a reconquista
da qualidade da educação primária e média que deve ser tema fundamental e urgente à
democracia brasileira. “Estamos muito atrasados. Até a saúde pública, apesar do viés
duríssimo da perda da CPMF, nós conseguimos melhorar agora com o programa Mais
Médicos. Mas a educação, não. A estrutura de poder herdada da ditadura só se consolidou,
inclusive a da educação privada”, observou Sader, lembrando que os oito anos de governo
Fernando Henrique Cardoso aprofundaram ainda mais o processo de privatização deflagrado
pelos militares.
Sadir Dal Rosso, professor da Universidade de Brasília (UnB), uma das mais afetadas
pelo golpe civil militar, submetida a três intervenções, abordou o impacto da ditadura na
universidade e na construção do pensamento brasileiro. Segundo ele, o controle das
administrações universitárias, a demissão e expurgos de professores que não concordavam
com o regime, os assassinatos de estudantes, o controle das organizações estudantis e a
implantação de serviços de informação no meio acadêmico causaram prejuízos imensuráveis
ao país, que ainda precisam ser investigados e punidos. “É necessário esclarecer a verdade
e, neste sentido, é necessário rever a Lei da Anistia”, defendeu.
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CAPÍTULO 2: FINANÇAS
2.1 O PORQUE DE TER UMA EDUCAÇÃO FINANCEIRA.
A pergunta lançada no ar que da inicio a esse capitulo é : O porque de ter uma
educação financeira ?
Explicando

em

uma

palavra

como

de

costume,

utilizarei

a

palavra:

SOBREVIVENCIA. Sim, sobrevivência. No mundo em que vivemos as vezes não paramos
para pensar que são as competências básicas da educação financeira que nos sustentam. Para
não acharem que estou falando besteira irei ensinar a matemática simples:
1 banana + 1 banana = 2 bananas
Isso é conhecimento matemático e por lidar com um bem tangível é considerado
conhecimento financeiro. Ainda continuando a aulinha diferenciarei duas palavras que são
básicas para essa educação:
DUZIA X DEZENA - Conhecimento e Analfabetismo Financeiro
Supondo a negociação. Foram pagas 10 moedas por uma dúzia de bananas , passei
na banca e levei pra casa 10 bananas para casa. Comi todas e fiquei feliz.
O conhecedor da matemática no caso não iria ficar feliz pois ele iria ver que a DUZIA
é correspondente a 12 bananas e não 10 e a partir disso notaria que pagou a mais por 2
bananas. Isso em uma semana.
O Analfabeto Financeiro iria contente pra casa sem saber que foram-lhe roubadas 2
bananas e não teria a consciência de que no final da 5ª semana de feira ele teria pagado uma
semana de bananas a mais por um simples engano.
Esse exemplo bobo serve para ilustrar o básico do básico e ainda sim tem gente que
se deixa passar a perna.
Aumentando as proporções vemos caímos novamente no problema da linha branca e
do endividamento da classe Media Ascendente.
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Outro fator agora mais impactante é o uso de Juros Simples x Juros Compostos.
Recentemente o necejo da classe media por uma geladeira com freezer , frigobar ,
micro-ondas fez com que essa classe compactuasse com o financiamento e o parcelamento
no credito. Como já citado a faca de dois gumes ataca novamente e o Analfabeto financeiro
no final da quitação da parcela paga um montante de capital que representa mais de 10% do
Capital Inicial investido.
É injusto você falar que a pessoa que cai nesse endividamento é um analfabeto
financeiro?
Sim, é injusto.
A pessoa tem a total liberdade de se endividar, os problemas são os seguintes;


Ela não sabe que se endivida



Ela sabe que pode renegociar com o banco


Ela não sabe que isso afeta a economia e joga ela em um ciclo
vicioso onde aumenta as dividas, aumentam os juros e ela paga do mesmo jeito só
que ainda fica com o nome sujo.

Parece até que eu tenho raiva do povo, mas não pelo contrario , como disse no
primeiro tópico , “Ela não sabe que se endivida “ ,só vem a descobrir quando vai tentar se
endividar de novo e não consegue porque o nome tá sujo , eu tenho raiva dos políticos que
não revolucionam a educação e fazem um programa de Educação Financeira Familiar , ou
não simplesmente agregam isso á matemática básica , hoje nos aprendemos a matéria sem
nem ao menos sabermos onde iremos aplicar tudo isso ( famoso caso do porque tenho que
decorar Bhaskara.) Isso causa um desinteresse enorme e abaixa o nível do aprendizado.
A hora que o pobre descobrir que se souber matemática vai saber lidar com as suas
contas ele vai se interessar por ganhar mais e mais, e gastar menos e menos. Hoje ele apenas
se interessa em pedir dinheiro pro Parente rico para ajudar a fechar as contas do mês anterior.
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2.2 BASE NECESSÁRIA, EDUCAÇÃO VEM DE BERÇO
“Discordo da frase inicial, educação vem de berço”, A curto prazo isso é quase
impossível de ser feito , já que e uma minoria da população que tem a “Base necessária”.
A longo prazo a educação financeira vai ter que vir de berço.
Mostrarei agora uma manchete de reportagem que demostram pontos de contraste
entre a Classe Menos abastada de recursos (necejo) e um livro para a Mais abastada de
recuros (Alfabetizado Financeiramente), respectivamente:

Aqui falo de uma garota que mora em uma comunidade carente da Zona Sul e utiliza
apenas roupas de grifes internacionais.
Essa reportagem é o retrato ideal do Necejo já antes falado. Não conheço a fundo a
situação financeira dessa família especificamente, mas observando por uma visão geral
temos uma Mãe responsável por uma filha desempregada , essa filha não gera renda e a mãe
gera renda, a filha utiliza de artefatos os quais a mãe não teria condições de pagar pelo fato
de exercer uma profissão mal remunerada no Brasil. Essa é uma família que passara por altos
e baixos , terá dificilmente estabilidade e conseguira sair dessa comunidade carente da Zona
Sul.
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Ponta Pé inicial:
Menina : Trabalha e gera renda para família ou de preferencia se qualifica para poder
exercer uma profissão melhor que a da mãe ( UP Social ).
Mãe : Educa a filha , ao invés de mimar e dar oque não pode das , ela oferece uma
mesada na qual caiba dentro do planejamento financeiro da família , e faz com que a filha
aprenda a poupar e tenha consciência do que gasta.
Desse jeito elas terão uma chance muito maior de parar de correr em círculos e
ascender socialmente.

Não existe mais esse papo de que criança não pode lidar com dinheiro desde cedo
porque se não ela vai ser egoísta e gananciosa.
Isso acabou , hoje temos que aprender a lidar com o dinheiro cedo , ter a matemática
nas mãos para que não criemos medo e só assim futuramente possamos fazer o dinheiro
trabalhar para nos e não trabalharmos para o dinheiro.
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Esse guia seria a solução dos problemas do mundo, imagina só a criança acostumada
com o gibi da turma da Monica começa a aprender de forma divertida a matemática e
conviver com os números, posteriormente não teria dificuldades na escola pois aprenderia a
gostar da disciplina, imagina só se esse material fosse entregue de mão em mão para cada
estudante do ensino fundamental nas escolar publicas do Brasil.
Isso seria um sonho! Mas tem ainda duas instituições que não fazem com que esse
sonho se torne realidade.
Corporações e Estado; Se a publicação não interessa, se não dá lucro pra editora, por
que investir tão profundamente no projeto? Por que aumentar os custos, se atingir um
mercado maior não aumenta nossa lucratividade? (Conceito de um marketing antigo, muito
diferente do Holístico estudado atualmente ).
Driblando esse empecilho, me dou de frente com o estado e com sua corrupção, com
o desvio de verba que é destinada a educação, a péssima remuneração dos acadêmicos que
cuidam da educação dessas crianças, as péssimas condições do colégio que ou é muito longe
se tornando impossível de frequentar ou é algo nada atrativo que gera um sentimento que
impede que o estudante compareça a escola.
Olha ai novamente os problemas batendo de frente com a Educação fraca do Brasil!

2.3 REPENSE SEU FUTURO, UM FUTURO SEM CRISES.
Chegou o momento de reflexão! O que você quer para o seu futuro?
Até agora apresentei problemas e formas de soluciona-los, nessa parte do capitulo
que fala sobre finanças e capital irei mostrar minha visão não utópica mas distante da atual.
Uma visão do tão esperado Brasil “Pais do Futuro”
Cultura:
A miscigenação e a união de “raças” fez o Brasileiro que foi citado no primeiro
capitulo , porem esse Brasileiro tem péssimos costumes e vícios , porem uma virtude que
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esta até na boca do povo e a que diz que “O Brasileiro não desiste nunca” e sonho com o
momento que o senso comum e os valores dessa sociedade mudaram, deixaremos de fazer
tudo para ultima hora , deixaremos de cortar fila , de estacionar em vaga de idoso e deficiente.
Em muitos lugares no Brasil existe essa cultura porem ela já vem dos costumes de imigrantes
de outras partes do mundo, dessa forma porque não agregar esses valores a nossa cultura.
Por que não podemos nos libertar dessas correntes que nos prendem ao retrocesso, que fazer
com que cada vez mais nos sejamos más pessoas.
Sonho com o dia em que todos seremos bem sucedidos no aspecto de integração
social , e que tudo que façamos seja para o bem do próximo pois assim nossa SOCIEDADE
vai para frente , assim como em um bom casamento.
Todas essas mudanças pequenas no nosso pensamento e nossas atitudes do dia a dia
fazem com que nos mesmos tenhamos chance de mudar e nos maduros mudaremos nosso
filhos, a partir disso teremos um grande progresso, honrando a nossa bandeira positivista e
fortalecendo o seu lema de “Ordem e Progresso”
Com esse avanço na nossa cultura teremos melhoras em todos setores uma vez que
nossa fraqueza inicial era essa.
A partir disso procuraremos resolver nossos problemas financeiros como de costume.
Com o fim desses aspectos culturais negativos formaremos uma classe mais
politizada e ativa nas questões sociais. Falarei agora de politica .
Politica:
Filosofia, amigos da sabedoria, raciocínio, reflexão isso faz com que nossa cabeça se
ilumine e possamos sair da caverna, como já diria o mito da caverna de Platão.
Uma vez fora da caverna olharemos para o que ocorre no Brasil e veremos que hoje
está tudo errado.
A partir da ética formada pela sociedade, seremos mais imunes a qualquer tipo de
alienação e assim nos tornaremos mais críticos sobre o que acontece ao nosso redor.
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Críticos nós identificaremos os problemas e cobraremos os devidos responsáveis por
esse erro, assim só com essa consciência politica teremos uma grande volta e assim teremos
uma “Reforma Politica”.
Sonho com multidões nas ruas lutando por causas em comum e de interesse geral da
sociedade.
Com o fim de toda essa corrupção poderemos acabar de vez com o problema que foi
o maior ocasionador de reflexões dentro desse trabalho: A Educação.
Educação:
Com o fim dos desvios de verba, com a democratização das escolas, com a criação
de novas escolas, com a melhor remuneração dos professores, em razão disso a melhor
qualificação dos mesmos, com a anuência, teremos cada vez mais gente nas escolas, cada
vez maior mão de obra qualificada , mais empregos , menos endividamentos , menos
impostos abusivos , menos greves , maior giro de capital , maiores investimentos , menos
divida publica, menos gastos enormes. E assim criaremos um ciclo vicioso só que agora de
forma positiva.

E Enfim vamos

Não, vamos rumo ao FUTURO
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CAPÍTULO 3: UMA NOVA GERAÇÃO

3.1 REFLEXO NA SOCIEDADE
Muito já foi sonhado aqui, agora irei começar a falar não das passadas, não da nossa
mais sim de uma nova geração, a geração dos nossos filhos dos nossos netos, bisnetos...
Diversos estudos mostram como foram as gerações antigas, dos Baby Bommers, dos
Hippies , X , Y e como será a Z.
Seria Z a ultima? Espero que esses prognósticos de como serão as próximas gerações
acabem junto as letras do alfabeto. Ao invés de prevermos como serão as gerações porque
não pegamos os defeitos das gerações passadas, procuramos uma solução para eles, e a partir
disso começamos a aplicar nossas melhorias.
Agora iremos analisar um quadro que mostra as gerações, suas principais ideias, o
que o trabalho representava na vida delas e o tempo médio que trabalhavam na merma
empresa.
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Pelo quadro vemos que os veteranos e os baby bommers passaram por guerras, isso
afetou muito a mentalidade das pessoas que pensavam em reconstruir o mundo, a geração
seguinte a X procurou manter a paz “conquistada” após o fim da guerra do Vietnam após
essa tranquilidade e conquista da liberdade procuramos integrar , a geração Y que é a dos
nascidos entre 1979 e 1992 procura a globalização a multicultura e a diversidade. Cada
geração teve uma perspectiva ideológica diferente e diferentemente todas trazem lições e
para as gerações seguintes.
Porem tem nessa tabela o que me intriga e é essencialmente importante para essa
pesquisa é a participação do trabalho na vida das pessoas. Os Veteranos tinham o trabalho
como forma de sobrevivência, consequência do período onde leis trabalhistas e sindicatos
não eram tão fortes quanto hoje. E a partir disso podemos ver que eles trabalhavam acima
de 40 anos na mesma empresa, ou seja , considerando a expectativa de vida da época
constatamos que trabalhavam a vida inteira o tempo todo para apenas sobreviver.
Os Baby Bommers nascidos no pós guerra e que tinham a esperança em reconstruir
o mundo levavam o trabalho não como único meio de sobreviver no mundo capitalista mas
sim como o principal motivo deles estarem no mundo. O trabalho era levado extremamente
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a serio, a noção de trabalho dessa geração fez com que a economia dos países prejudicados
na guerra se reerguesse e o conceito de “Fazer carreira em uma empresa nasceu
principalmente nessa época” tanto que podemos encontrar até hoje aquele gerente que esta
a 30 anos na empresa e provem dessa geração.
A geração X , geração dos Hippies , muito mais liberal essa geração viveu uma
revolução na ideologia e na sexualidade já pensavam que o trabalho não é o motivo da vida,
ele só era necessário pra você ter como pagar suas contas. Essa noção de trabalhar a vida
toda em uma empresa foi mudando e cada vez menor foi se tornando a media de tempo em
uma empresa só.
A geração Y , Geração consumista , que não suporta frustrações , que tem acesso a
tecnologia e vive conectado em redes multiculturais, tem o trabalho para realizar suas
vontades , a maioria delas vontades consumistas como um carro , casa , helicóptero , iate
,etc.
Essa geração é menos dependente do trabalho tanto que a media de tempo e de 8 anos
, muito mais empreendedora e com menos medo ela não deixa submeter-se ao poder do
capital.
Creio que a geração Z que pela tabela é dos nascidos a partir de 1993 não pode ser
classificada , podemos ter uma pequena analise de como ela foi nesses anos , mas o ciclo
não acabou.
Uma coisa que tenho certeza é que essa geração Z ira gerar uma nova geração e que
tenho a esperança que será a que finalmente dará um rumo correto para o planeta.
As gerações passadas trouxeram grandes lições para as seguintes, mas além dessas
lições trouxeram péssimos vícios e paradigmas que devemos quebrar, além das heranças que
são diferentes nos diversos países, como a inflação, desemprego, racismo, fome, falta de
moradia e poluição.
A geração Z tem uma consciência muito mais social que as gerações antigas e espero
que não torne os seus filhos egoístas e sim pessoas livres e de iniciativa além de imunes dos
vícios que a própria geração Z também tem.
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3.2 GERAÇÃO EMPREENDEDORA
Ao chegarmos aos filhos da geração Z teremos grandes preocupações
Será que eles serão robôs?
Será que eles serão mais frustrados que nós?
Será que não exploraram o mundo?
Como eles vão sobreviver?
Essas são perguntas que já são feitas para a geração Z e que tendem a se tornarem
mais frequentes com o passar dos anos.
Sendo otimista procuro tratar a próxima geração como aquela que vai olhar para o
passado e decifrar o futuro.
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Vivemos em um tempo que o pensamento social , ambiental , igualitário esta presente
e cada vez mais pessoas aderem a esse plano de uma sociedade melhor.Com o advento da
Globalização junto a comunicação , podemos sim moldar uma geração perfeita.
Mostrarei qual é a minha perspectiva criando um pequeno quadro , só que chamando
a geração de geração empreendedora. Mas antes disso falarei sobre oque é empreendimento.
Temos empreendedorismo como :
em·pre·en·de·do·ris·mo
(empreendedor + -ismo)
substantivo masculino
1. Qualidade ou .caráter do que é empreendedor.
2. Atitude de quem, por iniciativa própria, realiza .ações ou idealiza novos métodos
com o .objetivo de desenvolver e dinamizar serviços, produtos ou quaisquer .atividades de
organização e administração.
Ou seja aquele que toma iniciativa de construir algo. Essa geração terá isso como
lema.
Empreender , Investir , Construir , Administrar, Contabilizar são palavras que
acompanharão essas crianças que nascerão daqui a 10 ou 20 anos.
E não digo essas 5 palavras simplesmente para carreira ou tomo elas como uma
receita de bolo para o sucesso econômico. Esses são lemas que são facilmente adaptados em
qualquer setor.
Vou apresenta-las de uma forma que traduza a minha ideia:
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1.

Empreender - Iniciativa, Pro Atividade

2.

Investir – Coragem, Visão

3.

Administrar – Responsabilidade , Caráter

4.

Construir – Força, Resistencia

5.

Contabilizar – Raciocínio, Rapidez

Agora pegaremos essa geração e colocaremos em um quadro :
Geração
Empreendedora , ligada aos princípios de Administração Holisica
Ano de Nascimentos
Filhos da geração Z
Acontecimentos que marcaram a geração
Acordos de paz, comissões internacionais de sustentabilidade, redemocratização do
oriente-médio (Primavera Árabe), Fim dos grupos extremistas.
Esses são alguns acontecimentos que podem vir a acontecer, ou pelo menos se
fortalecerem.
Principais ideias
Igualdade Social, Igualdade Racial , Igualdade Sexual , Paz , Sustentabilidade,
Educação.
O Trabalho é
Para eles o trabalho é uma diversão , é uma realização , é um lugar onde você gosta
do que faz e com isso faz melhor tanto para você como para os outros.
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Tempo médio de trabalho
Indeterminado, Livre comum acordo entre as partes , para o melhor da empresa , do
funcionário e das pessoas que dependem deles.
Ate agora coloquei um pensamento muito coletivo e deixei um pouco de lado as
finanças e o aspecto econômico pois acho importante Essa formação humanística. Acho que
não se criam pessoas sem lidar com temas como os antes abordados.
Agora que já falamos dos aspectos antropológicos que influenciam nosso caráter, a
nossa cultura de consumismo, a nossa defasagem no sistema educacional, depois que
mostramos como as pessoas são e como elas devem ser, vamos retomar às finanças.
Se tratando de um nível alto, de certa forma quase impossível de se ter em maioria
na sociedade, podemos encontrar os principais detentores de capital. Pessoas que investem
em ATIVOS e não em PASSIVOS. Por que ter um Fusca se pode ter uma BMW ?
Bom essas pessoas captam o seu Recurso provindo da RECEITA mensal ,
contracheque referente a sua PROFISSÃO , e ao invés de torrar com besteiras ( Necejos )
como a maioria da população elas investem , investem em moveis , imóveis , ações ,dividas.
Essas pessoas encontram uma forma de criar dinheiro fazendo de certa forma que o dinheiro
trabalhe para elas e não que elas trabalhem para o dinheiro.
Trabalhar para pagar conta é muito chato , você só vai ser um bom profissional se
trabalhar porque gosta e não porque necessita disso para sobreviver assim como os
“Veteranos”, a profissão é executada de melhor maneira possível pois você tem uma base na
coluna de ativos que garante que você seja sucedido esse é um dos motivos da diminuição
de tempo médio nas fabricas; As gerações se escolarizaram cada vez mais , o ensino foi se
tornando mais acessível, assim com um numero maior de pessoas alfabetizadas
financeiramente esse tal índice abaixou , pois o emprego se torna essencial para uma pessoa
que tem medo do desemprego; essas gerações não tem esse medo e a geração empreendedora
não terá , A Educação Financeira é capaz de aliviar a barra de muita gente.
Você trabalha – Gera Ativos – Gera negócios – Gera renda – Gera Estabilidade
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A partir dessa vida não tem o porque de uma pessoa ficar anos em uma empresa que
não lhe faz bem.
Qualquer desentendimento no emprego, qualquer instabilidade ou um simples
descontentamento não precisa ser aturado.
Esse é o motivo das gerações não pararem em empregos fixos , dos jovens
procurarem antes da remuneração a sua Qualificação , No livro “ O Monge e o Executivo “
há um trecho que apresenta dados reais que mostram que os interesses dos funcionários hoje
em dia são diferentes dos interesses das gerações passadas. O autor diz baseado nessas
pesquisas que o Tratamento digno e respeitoso, a capacidade de contribuir para o sucesso da
organização e o sentimento de participação aparecem sempre a cima do fator remuneração.
Em consequência disso podemos dizer que:
Estabilidade – Gera Conforto – Gera Felicidade – Gera Auto realização
A auto realização é hoje o maior fator motivacional , é o todo da pirâmide de Maslow.
Ao dizer que a pessoa não precisa ficar anos e anos em uma empresa não estou
criticando essa postura, estou apenas dizendo que hoje temos liberdade. Mas os que tem
liberdade disso não são aquelas pessoas que forçam a sua saída ou usam de artifícios imorais
para receber benefícios, eu falo em nome daqueles que procuram aprendizado, boas
experiências e auto realização.
Esse equilíbrio é essencial, só com o equilíbrio você vai ser BEM sucedido. Pessoas
assim são o futuro, são boas para todos, e é claro que temos isso em proporções diferentes,
não são todos que agem dessa maneira ou tem condição de seguir esse plano. Mas se os que
são assim tentarem vão conseguir ser o motor da sociedade e deixando a individualidade de
lado farão com todos tenham acesso á essa Educação Financeira, assim como eles tiveram.
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CONCLUSÃO
Podemos concluir olhando pelo trabalho como um todo, que a Necessidade não só
de termos uma boa Educação Financeira na sociedade mas sim de todos tipos de Educação ,
A educação que é hoje o fator que mais prejudica o desenvolvimento do pais.
Como o problema é o da educação mostramos a raiz que é além de antropológica é
histórica e que o buraco é muito mais fundo. Diversas formas de modificar essa cultura falha
veem á cabeça e outros problemas também veem, temos que assimilar as formas de resolver
esses problemas e a pesquisa foi feita em cima disso, foram apresentados os problemas e
foram dadas soluções cabíveis.
Não se limitando as ciências exatas o texto explorou aspectos humanísticos, o enredo
passou tanto por campos da psicologia como da aritmética, essa diversidade foi essencial
pois assim vimos que todos competências agregam valor
De modo geral, acho que o texto apanhou bastantes ideias e o enredo se juntou no
final e em uma ordem cronológica mostrou quem éramos e como éramos para depois mostrar
como deveremos ser para que possamos solucionar os problemas apresentados.
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INTRODUÇÃO
Certa vez me deparei com uma crônica da Folha de São Paulo em que o colunista
Gregorio Duvivier abordava sobre o conceito da amizade platônica e como já fora melhor
amigo do escritor Antônio Prata e do músico Paul McCartney sem ao menos conhecê-los.
Identifiquei-me muito com o assunto, pois havia percebido que também possuía
amizades platônicas, muitas das quais relacionadas com a área cinematográfica.
Percebi que cultivava esse tipo de amizade com Stanley Kubrick, Ingmar Bergman,
Robert De Niro e muitos outros expoentes da sétima arte, e dessa forma constatei que o
cinema apresentava uma presença marcante em minha vida.
Assim, perante a proposta desse trabalho, aproveitei a oportunidade para traduzir a
minha fascinação pelo cinema através de uma pesquisa estruturada, com o propósito de
ilustrar o significado e a história do cinema e como essa arte ajudou a mim e a muitas pessoas
a aprender sobre histórias, mensagens, ideias, teorias e razões presentes tanto na ficção como
na realidade.
Além disso, para cada título apresentado, associei um filme que já tenha assistido e
que possa expressar algum tipo de relação com o tópico que será abordado.
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CAPÍTULO 1: “CINE MAJESTIC”: A SÉTIMA ARTE
1.1 “A DÚVIDA”: O QUE É O CINEMA?
Segundo a definição do dicionário Houaiss, cinematografia seria “a arte e técnica para
transformar imagens estáticas sequenciais em filme cinematográfico”.
Contudo, acredito que a amplitude do sentido e significado dessa arte vai muito além
da simples gravação e reprodução de imagens.
Apoio-me fielmente na definição de dois grandes gênios dessa arte. O primeiro,
Federico Fellini, acreditava que “O cinema é um modo divino de contar a vida”. E o segundo,
Orson Welles, afirmava que “O cinema não tem fronteiras nem limites. É um fluxo constante
de sonho”.
O cinema não se limita a uma mera forma de entretenimento popular, ele é um artefato
cultural, o qual foi criado por determinadas culturas com o intuito de espelhar a sociedade
de uma forma crítica e analítica. É uma arte poderosa com a virtude de comunicar-se
universalmente, podendo instruir, doutrinar e influenciar inúmeras pessoas.

A fita de filme é um dos ícones do cinema.

O cinema é considerado uma arte desde a publicação, em 1911, do Manifesto das Sete
Artes, do teórico e crítico de cinema, Ricciotto Canudo.
Para Canudo, com o cinema nascia a "arte total", "a plástica em movimento", "a alma
da modernidade".
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Em seu manifesto, o crítico enumerou as artes de uma forma que cada uma se
caracterizasse pelos seus elementos básicos. As artes foram classificadas da seguinte forma:
1ª Arte - Música
2ª Arte - Dança/Coreografia
3ª Arte - Pintura
4ª Arte - Escultura
5ª Arte - Teatro
6ª Arte - Literatura
7ª Arte – Cinema

A Música ecoava o som, a Dança/Coreografia simbolizava o movimento, a Pintura
ganhava vida pela cor, a Escultura personificava o volume, o Teatro estava ligado à
representação e a Literatura expressava-se pelas palavras.
O Cinema foi adicionado a essa lista, uma vez que reunia e conciliava em sua
linguagem e expressão, a dimensão dos elementos das outras artes.
Assim, através de trilhas sonoras memoráveis, fotografias estonteantes, diálogos
alegóricos e interpretações envolventes, o Cinema representava um ponto convergente da
criatividade humana.

O Cinema como integração
de todas as Artes.
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1.2 “A ORIGEM”: A HISTÓRIA DO CINEMA
Estabelecer um marco histórico é sempre algo perigoso e arbitrário, haja vista a
discussão centenária sobre os inventores do avião: os Irmãos Wright ou Santos Dumont?
Tal afirmação justifica-se pelo fato de que são inúmeros acontecimentos que ocorrem
simultaneamente e concorrem para se estabelecerem como um marco de uma determinada
técnica e um impacto em uma ordem cultural.
No caso das artes, e em particular o cinema, não há diferença. Assim serão
apresentados alguns fatos com o intuito de ilustrar esta complexa manifestação estética a
qual muitos chamam de a Sétima Arte.
A data de 28 de Dezembro de 1895 é especial no que refere ao cinema, e sua história.
Neste dia, no Salão Grand Café, em Paris, os Irmãos Lumière fizeram uma apresentação
pública dos produtos de seu invento ao qual chamaram Cinematógrafo. O evento causou
comoção nos 30 e poucos presentes, a notícia se alastrou e, em pouco tempo, este fazer
artístico conquistaria o mundo e evoluiria para o cinema como ele é visto hoje.

“Le Sortie de l'usine Lumière à Lyon”, dos Irmãos Lumière.
A apresentação pública do cinematógrafo marca oficialmente o início da história do
cinema. A partir desse acontecimento o cinema expandiu-se em inúmeros aspectos.
Assim, a análise da história do cinema pode apresentar diferentes tipos de abordagem,
por exemplo, pode se estudar a história dos diferentes tipos de gênero, como Ação, Aventura,
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Épico, Comédia, Drama, Horror, Musical, Romântico, Ficção Científica, Fantasia, Mistério,
Histórico, Velho Oeste, entre outros.
Também pode se analisar as diversas escolas e tendências que se manifestaram em
inúmeros países, como o Expressionismo Alemão, a Nouvelle Vague ou Nova Onda
Francesa, o Neorrealismo Italiano, o Pós Modernismo, os Filmes Noir, entre outros.
Outra forma de se compreender a evolução do cinema é por meio da cronologia, ou
seja, o estudo do cinema ao decorrer dos anos até a atualidade.
Este será o tipo de abordagem nesse trabalho, cujo estudo se dividirá em dois grandes
blocos, os quais são bem expressivos para o entendimento do cinema. O primeiro bloco se
dedicará para o Cinema Mudo, o qual esteve presente desde a invenção do cinema em 1895
até meados da década de 1920. O segundo bloco terá como foco o Cinema Falado, o qual foi
implementado durante a década de 1920 e é utilizado até a época atual.

1.2.1 “O Silêncio Dos Inocentes”: O Cinema Mudo

Após o pioneirismo dos irmãos
Lumière, a linguagem cinematográfica
começa a se desenvolver, criando
estruturas narrativas. Com isso, criam-se
os primeiros gêneros do cinema, sendo
eles Documentários e Ficções com curtos
períodos de duração.
Os irmãos Lumière.
Em relação aos Documentários, em 1896 os irmãos Lumière iniciam missões para
alguns fotógrafos, munidos com equipamentos cinematográficos, para irem para vários
países e conseguirem trazer novas e interessantes imagens para reprodução em Paris.
O processo de “coleta” das imagens era realizado pela alocação de câmeras fixas em
determinados lugares para o registro da paisagem. Um interessante registro de uma dessas
missões seria a coroação do Czar Nicolau II, que ocorreu em Moscou e é considerada a
primeira reportagem cinematográfica.
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A respeito das Ficções, é preciso falar de um indivíduo ímpar, pioneiro dos efeitos
especiais: Georges Méliès. Ele foi um ilusionista francês e um dos precursores do cinema
que utilizava inventivos efeitos fotográficos que proporcionavam a criação de um mundo
fantástico. Méliès já abordava sobre questões extraterrestres em 1902, como pode se ver em
seu filme Le voyage dans la Lune, aonde cinco astrônomos viajam para a Lua e são
capturados por alienígenas.

Cena icônica do filme “Le voyage dans la Lune”, aonde os astrônomos são lançados
por um canhão para a Lua.

É importante ressaltar que desde o início do cinema, inventores e produtores
procuraram sincronizar a imagem com o seu respectivo som. Todavia nenhuma técnica
obteve êxito até a década de 1920. Com isso, durante aproximadamente 30 anos os filmes
eram praticamente silenciosos sendo acompanhados, ao vivo, muitas vezes por músicas ou
narrações de diálogos escritos que estavam presentes nas cenas.
Apesar desta restrição técnica, o Cinema Mudo tornou-se muito popular, notadamente
na Itália e na França. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, a indústria europeia de
cinema teve seu declínio. Assim, o epicentro cinematográfico desloca-se para os Estados
Unidos, mais especificamente na Califórnia, aonde nasce Hollywood, a chamada “Meca do
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Cinema”, caracterizada por condições ideias para filmagem, com dias ensolarados quase
todo ano, diferentes paisagens para locação e uma diversidade cultural e étnica.
Nesta época foram fundados e desenvolvidos importantes estúdios de cinema, como a
20th Century Fox e a Metro Golwyn Meyer, o que proporcionou o surgimento do Star
System, sistema que fabricava e promovia diretores e atores para o estrelato.
Como uma resposta oposicionista à ascensão da oligarquia cinematográfica, um grupo
de comediantes criou uma companhia de cinema chamada United Artists.
Dentre esses comediantes estava uma das mais importantes figuras do Cinema Mudo:
Charlie Chaplin. Ele atuou, dirigiu, escreveu, produziu e financiou seus próprios filmes, os
quais foram marcados por criatividade, versatilidade, ousadia e a abordagem de questões
visionárias.
O filme “Tempos Modernos”, de
Charlie Chaplin, é considerado uma
forte crítica ao capitalismo, stalinismo,
nazifascismo, fordismo e ao
imperialismo, bem como uma crítica aos
maus tratos que os empregados
passaram a receber durante da
Revolução Industrial.

1.2.2 “Gritos e Sussurros”: O Cinema Falado
Até o momento nenhum experimento ou técnica havia conseguido unificar a imagem
com seu respectivo som, uma vez que sempre ocorria algum problema de sincronização e
amplificação. Contudo em 1926, nos Estados Unidos, o estúdio cinematográfico da Warner
Brothers revoluciona a produção cinematográfica mundial com a introdução do sistema de
som Vitaphone (gravação de som sobre um disco). Com isso o estúdio lança em 1927 o filme
“The Jazz Singer”, o primeiro musical que possuía alguns diálogos e músicas ao longo da
sua duração.
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Modelo de Vitaphone, introduzido pela Warner
Brothers em 1926.

Pôster do filme “The Jazz Singer”.

Assim, o uso do som fez com que o cinema se diversificasse, principalmente na
questão de gêneros. Os anos 30 foram marcados pela consolidação dos grandes estúdios e a
consagração de astros e estrelas em Hollywood.
No final de 1929, o cinema de Hollywood já era quase totalmente falado. Sendo que
o filme “O Beijo”, lançado no mesmo ano, seja considerado o último filme mudo da história
de Hollywood.
No resto do mundo, por razões econômicas, a transição do Cinema Mudo para o
Cinema Falado deu-se de forma mais lenta.
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A década de 1930 foi caracterizada
por filmes históricos ou bíblicos.
Também houve espaço para os filmes de
gângster e de ficção científica e comédia.
Contudo, o ano de maior destaque dessa
década foi o ano de 1939, com os
grandes clássicos “O Mágico de Oz”
imortalizado pela atuação de Judy
Garland no papel de Dorothy e “... E o

Pôster do filme “O Mágico de Oz”.

Vento Levou” que foi marcado pela
atuação de Clark Gable e Vivien Leigh.

Outro ator que levou o seu nome
para história foi Humphrey Bogart, um
dos grandes mitos do cinema que mais
tarde faria o clássico “Casablanca”.

Pôster do filme “... E o Vento Levou”.

A década de 1940 foi marcada pela
Segunda Guerra Mundial, o que fez com
que a Inglaterra e Estados Unidos
produzissem filmes com temas patriotas e
propagandas de guerra. Um filme que
merece destaque para esse período é o
popular “Casablanca” que destacou o ator
Humphrey Bogart e a atriz Ingrid Bergman
nas telas.
Pôster do filme “Casablanca”.
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Outros filmes que também se
destacam na década de 1940 são:
“Cidadão Kane” do diretor Orson Welles
que é marcado pela inovação, coragem e
dinamismo. E o clássico natalino de
Frank Capra, “A Felicidade não se
Compra”.

Pôster do filme “Cidadão Kane”.

Na Itália nascia o movimento do
Neorrealismo, o qual se posicionava
contra o regime fascista de Mussolini
instalado no país. O filme “Roma, Cidade
Aberta”, do diretor Roberto Rossellini, é
considerado o inaugurador desse
movimento
Pôster do filme “Roma, Cidade Aberta”.

Na década de 1950 o clima sócio-político se atenuou, mas não cessou por completo.
O Comitê de Segurança ampliou a sua lista negra de diretores, atores e roteiristas, incluindo
até mesmo Charlie Chaplin.
Houve uma maior disseminação do cinema ao redor do globo, o que fez com se
lançassem grandes ícones da sétima arte. No Japão, por exemplo, o cineasta Akira Kurosawa
consegue projetar o cinema japonês para o mundo com filmes como “Os Sete Samurais” e
“Rashomon”.
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Na Suécia aparece Ingmar Bergman, um dos maiores cineastas de todos os tempos, o
qual fez em apenas um ano (1957), duas obras-primas: “O Sétimo Selo” e “Morangos
Silvestres”.
Já na França nasce o movimento da Nouvelle Vague, havendo destaque para dois
outros gênios da cinematografia: Jean-Luc Godard e François Truffaut.
Hollywood, o epicentro das superproduções, também demonstra o seu brilhantismo
com o mestre do suspense, Alfred Hitchcock, o qual lança em 1954 o clássico “Vertigo”.
Outro destaque para época é a atriz e símbolo sexual, Marilyn Monroe, a qual estrela
grandes filmes do diretor Billy Wilder: “O Pecado Mora ao Lado” de 1955 e “Quanto Mais
Quente Melhor” de 1959.

“Os Sete Samurais”, de Akira Kurosawa.

“O Sétimo Selo”, de Ingmar Bergman.

“Os Incompreendidos”, de François
“Acossado”, de Jean-Luc Godard.

Truffaut.
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“Vertigo”, de Alfred Hitchcock.

Marilyn Monroe em “Quanto Mais Quente
Melhor”, de Billy Wilder.

Os anos de 1960 continuam o que foi
produzido na Nouvelle Vague de Godard
e Truffaut e no suspense de Hitchcock
com o lançamento de “Psicose” em 1960.
Além disso, foram criados clássicos
filmes

musicais,

como

“A

Noviça

Rebelde” e “Mary Poppins”.

A inesquecível cena do chuveiro de “Psicose”,
do diretor Alfred Hitchcock.

Uma grande novidade foi o destaque de Federico Fellini e o seu lançamento para o
mundo, o cineasta ficou eternizado pela poesia de seus filmes, que, mesmo quando faziam
sérias críticas à sociedade, não deixavam a magia do cinema desaparecer. De sua autoria há
destaque para “8 ½” de 1963 e “A Doce Vida” de 1960.
Na Inglaterra o destaque ficou para o início da série de filmes do agente secreto James
Bond, o 007, com o filme "Dr. No" em 1962.
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Pôster do primeiro filme do 007, “Dr. No”, estrelando Sean Connery como James Bond.

As décadas de 1970 e 1980
apresentaram muitos filmes com críticas
em relação à Guerra do Vietnã e os
reflexos que a mesma causou para a
sociedade.
Exemplos

dessa

temática

se

encontram nos seguintes filmes:

 “Apocalipse Now” de
Francis Ford Coppola (o qual
também foi responsável pela
criação de uma das mais

Pôster do filme “Apocalypse Now”, de Francis
Ford Coppola.
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renomadas trilogias de todos os
tempos, “O Poderoso Chefão”).
 “Nascido para Matar” de
Stanley Kubrick (um dos
maiores diretores da história com
o seu característico
enquadramento de cena,
responsável por filmes como
“Laranja Mecânica”, “O
Iluminado” e “2001: Uma
Odisseia no Espaço”).

 “Platoon” de Oliver
Stone (diretor que se focou em
filmes críticos relacionados à
guerra e a política ao longo de
sua carreira).

Pôster do filme “Nascido para Matar”, de
Stanley Kubrick.

Pôster do filme “Platoon”, de Oliver Stone.

Além disso, outros filmes com diferentes temáticas também aparecem ao longo dessas
décadas e agregaram para a cultura popular, como “Star Wars”, do diretor George Lucas;
“Indiana Jones”, de Steven Spielberg (que também fez filmes como “Tubarão”, “E.T – O
Extra -Terrestre” e “Contatos Imediatos de Terceiro Grau”); “De Volta para o Futuro”, de
Robert Zemeckis; “O Exterminador do Futuro”, de James Cameron entre outros.
Outros diretores de prestígio também apareceram nesse período como Martin
Scorsese, diretor de filmes como “Taxi Driver”, “Touro Indomável” e “O Rei da Comédia”;
Roman Polanski, diretor de filmes como “Chinatown”, “O Bebê de Rosemary” e “Busca
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Frenética”; Woody Allen, diretor e roteirista de filmes como “O Dorminhoco”, “Noivo
Neurótico, Noiva Nervosa”, “Manhattan” e “A Rosa Púrpura do Cairo”; Ridley Scott,
diretor de filmes de ficção científica como “Alien, o Oitavo Passageiro” e “Blade Runner”;
Andrei Tarkovski, cineasta soviético que lançou filmes densos como “Solaris”, “O Espelho”,
“Nostalgia” e “Stalker”; e Wim Wenders, diretor que revitalizou o cinema alemão com
filmes como “Paris, Texas” e “Asas do Desejo”.
A década de 1990 e o início dos anos 2000 suavizam aquela carga pesada, do
engajamento político que os filmes das décadas anteriores possuíam. Isso pode ser
justificado pela queda do Muro de Berlim que simbolizou literal e metaforicamente a
falência da União Soviética.

“Adeus, Lenin!”, filme alemão de 2003
dirigido por Wolfgang Becker,
contextualiza a sua trama durante o
período de reunificação da Alemanha
Ocidental com a Alemanha Oriental.

Assim cria-se uma dicotomia na indústria cinematográfica, em que por um lado estão
os filmes conhecidos como “blockbusters”, ou seja, aqueles filmes que agradam às massas
através de temas de fácil aceitação e que provavelmente serão produzidos novamente em
forma de sequências, proporcionando uma alta lucratividade para a oligarquia dos grandes
estúdios. E que por outro lado estão os filmes chamados de independentes, os quais não
dependem dos grandes estúdios de cinema e que, consequentemente, não precisam seguir
algum tipo de padrão de ideologia e pensamento, produzindo conteúdos mais livres,
originais, divergentes, e, muitas vezes, polêmicos do que o usual.
Dado esse contexto, serão destacados a seguir alguns diretores, e os seus respectivos
filmes, que mais se destacaram da década de 1990 até a atualidade:
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“Requiem para um Sonho”,
de Darren Aronofsky.

“Interstellar”, de
Christopher Nolan.

“Sangue Negro”, de Paul
Thomas Anderson.

“21 Gramas”, de Alejandro
González Iñárritu.

“Clube da Luta”, de David
Fincher.

“Moonrise Kingdom”, de
Wes Anderson.

“O Fabuloso Destino de
Amelie Poulain”, de Jean-Pierre
Jeunet.

“Melancolia”, de Lars Von
Trier.

“Pulp Fiction”, de Quentin
Tarantino.

“Onde os Fracos não tem
Vez”, de Joel e Ethan Coen.

“Cidade de Deus”, de
Fernando Meirelles.

“Edward Mãos-deTesoura”, de Tim Burton.
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CAPÍTULO

2:

“MENTES

QUE

BRILHAM”:

O

DESENVOLVIMENTO HUMANO
2.1 “QUESTÃO DE TEMPO”: O HISTÓRICO DA APRENDIZAGEM
O processo de aprendizagem é inerente ao ser humano, seja por teorias e estudos ou
pela sobrevivência e subsistência, as pessoas sempre buscaram superar os seus limites e
buscar a perfeição.
Ao longo da história da humanidade,
a aprendizagem representa e simboliza a
verdadeira e contínua autotranscedência do
ser humano.
Assim, por ser um processo longo,
amplo e complexo, torna-se difícil achar
uma definição que consiga ser completa e
universal, uma vez que há a necessidade de
não se confundir com outros conceitos. Isso
se justifica pelo fato da aprendizagem ser
um conceito natural do ser humano e não
um conceito artificialmente criado.

A leitura e compreensão de livros
deram um imenso avanço para a
evolução e o desenvolvimento do ser
humano.

Dado esse contexto, será apresentada a seguir uma das possíveis definições sobre
aprendizagem:
“Aprendizagem é o processo pelo qual uma atividade tem origem ou é modificada pela
reação a uma situação encontrada, desde que as características da mudança de atividade
não possam ser explicadas por tendências inatas de respostas, maturação ou estados
temporários do organismo (por exemplo, fadiga, drogas, etc).”
A definição apresentada acima é embasada no paradigma behaviorista, o qual se
fundamenta em um conjunto de pensamentos do estudo da Psicologia que acredita que a
aprendizagem é uma aquisição de comportamentos através de relações entre ambiente e
comportamento, as quais ocorrem em uma história de contingências, estabelecendo uma
relação funcional entre Ambiente e Comportamento.
O histórico da aprendizagem pode começar a ser estudado a partir da Antiguidade,
onde a aprendizagem já estava sendo estudada e sistematizada.
No Oriente, mais especificamente no Egito, na China e na Índia, o objetivo da
aprendizagem era transmitir as tradições e os costumes da comunidade. Já na parte ocidental,
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principalmente na Grécia e em Roma, a aprendizagem entendia-se por dois diferentes tipos
de abordagens:
 PEDAGOGIA DA
PERSONALIDADE:
Possuía uma visão que tinha
enfoque na formação individual.
 PEDAGOGIA
HUMANISTA:
Enfatizava uma aprendizagem
mais universal com a intenção de
desenvolver o indivíduo para o contexto
social em que ele se encontrava.
Representação de um ambiente escolar na
Antiguidade Clássica.

Durante o período que se compreendeu como a Idade Média, o conhecimento e o ensino
foram censurados para a maioria da população pelo poder e influência do clero. Assim,
qualquer livro ou texto daquele período era fundamentado pelos dogmas religiosos.
Mesmo com essas controvérsias, a Igreja possuí o seu mérito através da fundação de
Universidades e o estímulo do estudo e análise da natureza, do cosmo e da realidade humana.
Com o fim desse período, as teorias de aprendizagem e de ensino começaram a se
desligar do clero, tornando-se mais independentes e livres.
É possível se perceber que já no século XVI, depois da implementação da Reforma
Protestante e do foco filosófico e moral mudarem para o Humanismo, as teorias de ensino e
aprendizagem conseguiram continuar a seguir o seu rumo natural, se desprendendo da
religião e valorizando o indivíduo.
O desenho “Homem Vitruviano”, de
Leonardo da Vinci, consegue expressar a
mudança de mentalidade proposta pelo
Humanismo, aonde há um maior interesse
pelo indivíduo em si, adotando-se o
antropocentrismo, cuja proposta era
colocar o homem como centro do
universo.
Entre os séculos XVII e XX, houve um foco nas evidências científicas com o intuito
de aprofundar a aprendizagem, assim proporcionou-se um grande avanço no estudo e
compreensão das causas e formas de funcionamento de determinados processos universais
que antes eram de explicação desconhecida pelo ser humano. Com isso, ocorreu a criação
de inúmeras metodologias que visavam fundamentar os seus pensamentos e ideias em um
sistema unificado de leis.
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Exemplos de avanços científicos podem ser vistos em Isaac Newton (1642-1727), o
qual teve destaque nos campos da Física e da Matemática com a Lei da Gravitação Universal
e as Três Leis que fundamentaram a Mecânica Clássica. Outro grande nome foi Antoine
Lavoisier (1743-1794), que é considerado o pai da Química Moderna, famoso por reformular
a nomenclatura química, estudar a conservação da matéria e ser imortalizado pela frase
popular: “Na Natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”. E, por último,
Charles Darwin (1809-1882), naturalista britânico, famoso pelo livro “A Origem das
Espécies”, o qual conseguiu convencer a comunidade científica da ocorrência da evolução
e propor uma teoria para explicar como ela se dá por meio da seleção natural e sexual.

Isaac Newton

Antoine Lavoisier

Charles Darwin

No início do século XX, houve um enfoque mais intimista e interiorizado em relação
ao ser humano. Isso se justifica pelo desenvolvimento da Psicologia da Gestalt, a qual foi
introduzida na década de 1920 e propunha que o indivíduo interpretava e organizava o que
apreendia dos contextos em que estava inserido em termos de conjuntos e não em elementos
isolados, em que o todo se enquadra não como a soma das partes, mas sim como a integração
do lugar, do papel e da função que o indivíduo exerce.
Nesta época, também surgiu Kurt Lewin que possibilitou a transição da psicologia
centrada no indivíduo para a psicologia centrada no grupo (Teoria de Campo). A proposta
introduzia o pensamento de que a aprendizagem iria se realizar em um campo de ação aonde
uma série de fatores iriam interferir e condicionar o comportamento dos indivíduos.
Na década de 1930, os cientistas Edwin R. Guthrie, Clark L. Hull e Edward C. Tolman
investigaram sobre as leis que regem a aprendizagem. Para Guthrie, as respostas poderiam
formar os componentes da aprendizagem em vez das percepções ou dos estados mentais. Já
para Hull, a força do hábito era um dos principais aspectos da aprendizagem que se
processava gradualmente, para além dos estímulos originados pelas recompensas. Por fim,
Tolman acreditava que o sujeito aprendia de acordo com o objetivo que pretendia alcançar,
percebendo o ser humano na sociedade em que está inserido.
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2.2 “A TEORIA DE TUDO”: MODELOS DE APRENDIZAGEM
Ao longo da história existiram teóricos que procuraram encontrar padrões de
aprendizado com o intuito de estabelecer teorias que conseguissem expor, entender e
explicar como os seres humanos realizam o seu processo de aprendizagem.
Serão apresentadas a seguir três principais teorias sobre aprendizagem, as quais foram
criadas por teóricos renomados na área de aprendizagem:
 A TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL, de Lev Semenovitch Vygotsky
(1896-1934), que foi um cientista bielorrusso e o grande fundador da escola
soviética de psicologia histórico-cultural. Foi o pioneiro no conceito de que o
desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais e
condições de vida.
 A TEORIA COGNITIVA, de Sir Jean William Fritz Piaget (1896-1980),
que foi um epistemólogo suíço, considerado um dos mais importantes pensadores
do século XX. Defendeu uma abordagem interdisciplinar para a investigação
epistemológica e fundou a Epistemologia Genética, teoria do conhecimento com
base no estudo da gênese psicológica do pensamento humano.
 A TEORIA DE APRENDIZAGEM EXPERIMENTAL, de David A. Kolb
(1939 - ), que é um teórico educacional americano cujo interesse foca-se nas áreas
de aprendizagem experimental, mudanças individuais e sociais, desenvolvimento
de carreira e educação executiva e profissional. Ele é o fundador de Sistemas de
Aprendizagem Baseada na Experiência Inc. (Experience Based Learning Systems,
Inc. - EBLS) e professor de Comportamento Organizacional na Escola
Weatherhead de Administração, da Universidade Case Western, em Cleveland,
Ohio.
2.2.1 “Babel”: A Teoria Histórico-Cultural
A Teoria Histórico-Cultural inicia-se nos estudos de Lev Semenovitch Vygotsky
(1896-1934), o qual procurava compreender o período de marasmo que se encontrava a
Psicologia no início do século XX. Com essa premissa, Vygotsky desenvolveu teorias que
demonstravam a relação de desenvolvimento entre a mediação social e as funções
psicológicas superiores.
Esse novo tipo de abordagem pode ser
caracterizado por três principais pilares:

As funções psicológicas apresentam um suporte biológico, pois são
produtos provenientes da atividade cerebral.

O funcionamento psicológico possui base nas interações sociais
entre os indivíduos e o ambiente, as quais se desenvolvem em um processo
histórico.

A relação presente entre o ser humano e o mundo é mediada por
sistemas simbólicos.
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Ao estudar a relação entre o pensamento e a linguagem, Vygotsky chegou à conclusão
que mostra que “a verdadeira trajetória de desenvolvimento do pensamento não vai no
sentido do pensamento individual para o socializado, mas do pensamento socializado para
o individual.”
Tal constatação permitiu a Vygotsky compreender que o pensamento não tem a sua
formação a partir da autonomia e da independência, mas sim através de condições
determinadas e socialmente estabelecidas, sob a mediação da linguagem, dos símbolos e dos
fatores culturais que estão disponíveis histórica e socialmente.
O que permite a ação dessas condições é a interação social e a convivência, as quais
ditam as determinadas maneiras de agir e produzem determinados produtos culturais,
proporcionando a construção de um sistema de símbolos próprio, constituindo,
consequentemente, uma espécie de “código” para decifração do mundo.

Esquema de
Influências presentes na
Formação do Indivíduo.

24

Outro conceito inovador proposto
por Vygotsky é o da Zona de
Desenvolvimento Proximal (ZDP). Para
concepção desse conceito, Vygotsky
realizou a observação de atividades que
poderiam ser realizadas sem a ajuda de
outras pessoas, por corresponderem a
ideias e pensamentos já inconscientes no
indivíduo. Isso foi denominado de Nível
de Desenvolvimento Real.
Em relação às atividades que
poderiam ser realizadas com a ajuda de
outras pessoas foi atribuído o nome de
Nível de Desenvolvimento Potencial.
Assim,
A
Zona
de
Desenvolvimento
Proximal
(ZDP)
corresponde à distância entre o Nível de
Desenvolvimento Real, que se costuma
determinar
através
da
solução
independente de problemas, e o Nível de
Desenvolvimento
Potencial,
determinado através da solução de
problemas sob a orientação de terceiros.
É na Zona de Desenvolvimento
Proximal (ZDP) em que deve atuar o
educador, o qual precisa saber viabilizar
os
processos
responsáveis
pelo
amadurecimento das crianças. Com isso,
a submissão da criança à condições
ideais de estudo e a esperança de que ela
mesma consiga traçar o seu próprio
caminho demonstram-se equivocadas,
uma vez que o educador deve procurar
intervir sempre que necessário para
elevar a qualidade do processo de
aprendizagem.

Ilustração da Zona de Desenvolvimento
Proximal.
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2.2.2 “Equilibrium”: A Teoria Cognitiva
A Teoria Cognitiva, de Sir Jean William Fritz Piaget (1896-1980), afirma que a
inteligência humana se adapta biologicamente de acordo com o meio, na procura de um
equilíbrio.
Assim, o conhecimento pode ser simbolizado como um autêntico fruto do processo de
construção, uma vez que Piaget acredita que as pessoas não nascem “prontas”, mas sim que
o seu conhecimento vai sendo construído no decorrer do seu desenvolvimento e que tudo
começa com os reflexos iniciais agregados à herança intelectual.
O equilíbrio, marcante na Teoria Cognitiva, representa o fundamento que explica todo
o processo de desenvolvimento humano. Esse fator pode ser definido como uma resposta
cognitiva aos distúrbios ocorridos na maneira de pensar através de um sistema de
compensações, o que resulta em uma possível adaptação, seguida por uma nova
compreensão da realidade e satisfação.

Esquema de Representação de Equilíbrio de Piaget.

No equilíbrio surgem dois mecanismos que expressam uma forma de adaptação:
Assimilação e Acomodação.
A Assimilação Cognitiva expressa a incorporação do indivíduo dos elementos do
mundo exterior às estruturas do conhecimento já constituídas. Caso a Assimilação Cognitiva
não tiver êxito, o indivíduo procura reestruturar a sua estrutura cognitiva com a realidade
imposta pela situação, a fim de acomodar-se.
A Acomodação representa exatamente o caso do fracasso da Assimilação Cognitiva,
ou seja, a adaptação do indivíduo às imposições propostas pela situação em que ele se
encontra para assim atender às novas solicitações do meio.
A aprendizagem e o desenvolvimento são concebidos na perspectiva de Piaget, como
processos resultantes da formação contínua de esquemas, que resultam na formação das
estruturas cognitivas. Isso é fundamental para a estruturação da inteligência. Esse contínuo
equilíbrio se refere às mudanças sucessivas no sujeito, resultantes dos processos de
Assimilação e Acomodação.
Em relação ao desenvolvimento cognitivo, Piaget propõe a seguinte divisão: SensórioMotor, Pré-Operatório, Operatório-Concreto e Operatório-Formal.
No estágio Sensório-Motor, a Assimilação e a Acomodação ainda não conseguem se
associar e se confundem. A Assimilação se manifesta pela repetição indiscriminada de ações.
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As ações das crianças acontecem antes do pensamento. Ao fim deste estágio, por volta dos
18-24 meses de vida, começa uma função simbólica coordenada pelos esquemas.
Na etapa Pré-Operatória se confirma a função simbólica, a qual se desenvolve através
da linguagem. Uma característica marcante deste estágio é o egocentrismo. A criança é
centrada em si mesma, pois não consegue colocar-se, abstratamente, no lugar do outro. Dos
2 até os 8 anos de vida, ela consegue nomear objetos e raciocinar intuitivamente, mas ainda
não consegue coordenar operações lógicas fundamentais.
No estágio Operatório-Concreto começam a surgir as operações infra lógicas manipulação concreta de objetos no que se refere à conservação física e a constituição de
espaço, de tempo e de movimento. Na proximidade dos 12 anos de idade, a criança
desenvolve uma lógica interna consistente e a habilidade de solucionar problemas concretos.
Na fase Operatório-Formal, o indivíduo já consegue pensar nos diversos tipos
possíveis de relações podendo lidar com o método científico de investigação, através do qual
consegue controlar as variáveis e possibilidades de um determinado fenômeno. As deduções
lógicas podem ser feitas sem o apoio de objetos concretos, desenvolve-se a capacidade de
abstração, além de conseguir o controle de variáveis e princípios de proporcionalidade.
Segue abaixo um esquema que consegue sumarizar as fases e etapas do
desenvolvimento humano:

Representação Cronológica dos Estágios de Desenvolvimento Humano, segundo Piaget.

2.2.3 “Ensina-me A Viver”: A Teoria de Aprendizagem Experimental
A Teoria de Aprendizagem Experimental, de David A. Kolb (1939 - ), acredita que o
processo de aprendizagem pode ser mapeado sobre duas escalas:


Escala do Processo – Indica o jeito de agir das pessoas.



Escala de Percepção – Indica a maneira que as pessoas percebem o mundo.
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Nas extremidades dessas escalas se localizam dois modos “opostos”, que se
contradizem.
Ao serem sobrepostos, as duas escalas formam o Diagrama de Aprendizagem:

Diagrama de Aprendizagem proposto por Kolb.
A partir do Diagrama de Aprendizagem é possível identificar e compreender quatro
tipos de estilos de aprendizagem.
O primeiro estilo de aprendizagem é caracterizado pela ACOMODAÇÃO, o qual se
encontra entre os eixos de “Experimento Ativo” (Fazer) e “Experiência Concreta” (Sentir).
Os indivíduos que pertencem a esse estilo de aprendizagem utilizam mais a intuição do que
a lógica, aceitam críticas, são práticos, vivazes, impulsivos e apreciam trabalhos em equipe.
O segundo estilo de aprendizagem é caracterizado pela DIVERGÊNCIA, que se
encontra entre os eixos de “Experiência Concreta” (Sentir) e “Observação Reflexiva”
(Observar). As pessoas que fazem parte desse estilo de aprendizagem possuem sensibilidade
artística e conseguem ver situações com perspectivas diferentes, “se colocando” no lugar do
outro. Preferem observar ao invés de agir. São sociáveis e possuem interesse cultural.
O terceiro estilo aprendizagem é caracterizado pela ASSIMILAÇÃO, o qual se
encontra entre os eixos de “Observação Reflexiva” (Observar) e “Conceituação Abstrata”
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(Pensar). Os indivíduos que pertencem a esse estilo de aprendizagem dão maior importância
para ideias e conceitos abstratos, tendo facilidade com números e modelos conceituais e
preferindo especulações abstratas ao invés de situações práticas.
O quarto e último estilo de aprendizagem é caracterizado pela CONVERGÊNCIA e
se encontra entre os eixos de “Conceituação Abstrata” (Pensar) e “Experimento Ativo”
(Fazer). As pessoas que fazem parte desse estilo de aprendizagem têm habilidades em
encontrar aplicações práticas para ideias e teorias. Contudo, não possuem muitas habilidades
sociais, o que faz com prefiram trabalhar sozinhas ao realizar tarefas técnicas.
É preciso ressaltar que o processo de aprendizagem é, como visto na figura, cíclico.
Assim, mesmo que algumas pessoas possam apresentar alguma predominância em um certo
tipo de estilo de aprendizagem, isso não quer dizer que os outros estilos serão anulados
durante o seu processo de aprendizagem. Ou seja, para Kolb, todos os seres humanos passam
pelo Diagrama de Aprendizagem, independente de qual estilo que a pessoa possa se
identificar.
Ciclo Universal de Aprendizagem.

29

CAPÍTULO 3: “HISTÓRIAS CRUZADAS”: A RELAÇÃO
ENTRE CINEMA E DESENVOLVIMENTO HUMANO
3.1 “MAIS ESTRANHO QUE A FICÇÃO”: COMO O CINEMA
INFLUENCIA A REALIDADE E COMO A REALIDADE INFLUENCIA O
CINEMA
Os dois primeiros capítulos procuraram abordar, de forma detalhada, sobre temas
isolados. Assim, no primeiro capítulo houve um enfoque no cinema e todos os seus aspectos,
como a sua definição, significado, origem, história, evolução, estilos, subdivisões, gêneros,
entre outros. E no segundo capítulo, o objetivo foi esclarecer e explanar os principais fatores
contribuintes para a aprendizagem e o desenvolvimento humano, havendo uma contagem
cronológica sobre fatos marcantes na evolução da humanidade. Também foram apresentados
alguns modelos renomados a respeito da aprendizagem humana.
Com isso, cabe ao terceiro capítulo relacionar e interligar os dois grandes temas
abordados nos capítulos anteriores. Para que isso seja bem elaborado, é necessário escolher
partes específicas de cada capítulo que consigam apresentar uma determinada coerência
quando unidas.
O modelo de aprendizagem de David A. Kolb, a Teoria de Aprendizagem
Experimental, demonstra-se, entre as teorias de aprendizagem apresentadas, o mais
aplicável, na medida em que o âmago desta teoria está na observação e análise de indivíduos
já desenvolvidos, ou seja, adolescentes e adultos que já possuem a sua personalidade
estruturada, os valores interiorizados e, principalmente, uma maturidade já aflorada.
É necessário justificar essa escolha, uma vez que não há uma preferência pela teoria
selecionada, mas sim pelo fato de que as outras duas teorias (A Teoria Histórico-Cultural,
de Vygotsky e a Teoria Cognitiva, de Piaget) apresentam um viés mais voltado para a
pedagogia e para o desenvolvimento infantil.
Assim, dado esse esclarecimento, torna-se compreensível a relação de andragogia
entre a Teoria de Aprendizagem Experimental, de Kolb, com os conteúdos e temas presentes
em filmes, de uma forma que haja uma compreensão e digestão das ideias e mensagens que
são passadas pelos roteiristas, escritores, diretores e atores da película.
O processo de aprendizagem e desenvolvimento humano no contexto cinematográfico,
por mediação da Teoria de Aprendizagem Experimental de David A. Kolb, pode ser
compreendido da seguinte maneira:
Quando um indivíduo assiste a um filme, ele consegue estabelecer certo grau de
análise após o término da duração da película. Desta análise, extraem-se analogias para o
cotidiano pessoal e profissional, de uma maneira que haja um aumento da percepção do
indivíduo no que o mesmo pode adaptar ou adotar a sua vida àquelas práticas assistidas no
filme.
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Passada por uma experiência desse tipo, a pessoa experimenta concretamente aquilo
que foi assistido, depois reflete sobre a situação retratada e disso abstrai ou internaliza algum
significado. Os reflexos dessa experiência passam a fazer parte dos conhecimentos, valores
ou crenças dessa pessoa, a qual consegue utilizar a “nova informação” para outras situações
da sua vida, muitas vezes diferentes do seu primeiro contato. Assim, o ciclo é iniciado
novamente.
A Teoria de Aprendizagem Experimental, quando inserida no contexto da sétima arte,
ocorre de uma maneira em que a pessoa se envolve com o conteúdo, trama e história do
filme, analisa o que aconteceu de forma crítica, extrai algum insight útil dessa análise e aplica
os seus resultados. Este processo é vivenciado espontaneamente durante a vida da pessoa,
mas também pode ser criado em situações controladas, visando alcançar focos de
aprendizagem específicos. A última situação apresentada pode ser encontrada, por exemplo,
em salas de aula, palestras, dinâmicas de grupo, entre outros, aonde há uma intenção por trás
da exibição do filme, seja algo associado à conteúdos programáticos, lições e filosofias de
vida, ou à mensagens dos mais diversos tipos.
Independente da situação, seja ela espontânea ou intencional, ela pode ser
caracterizada pelas mesmas quatro fases do Clico de Aprendizagem de Kolb, demonstrando
que o ato de assistir a um filme também representa um ato de aprender algo.
A seguir serão apresentadas as quatros fases adaptadas para o contexto pretendido:
1. Experiência Concreta: O indivíduo assiste ao filme, vivenciando-o
concretamente.
2. Observação Reflexiva: Após o término do filme, o indivíduo analisa
criticamente o que acabou de assistir.
3. Conceituação Abstrata: O indivíduo absorve e digere o conteúdo e as
mensagens que foram passadas no decorrer do filme.
4. Experimento Ativo: O indivíduo aplica o que analisou e abstraiu do filme
para a sua realidade e cotidiano.
Após a Etapa Quatro, o ciclo se repete para uma nova situação, no caso um novo filme.
Os efeitos provocados são muito interessantes, uma vez que o indivíduo trabalha os
conceitos que foram assistidos no filme, passando por uma experiência que consegue
proporcionar verdadeiras mudanças de comportamento.
A seguir serão citados exemplos de alguns filmes e de qual maneira os mesmos podem
estar associados com a aprendizagem através da sua história, conteúdo e mensagens
passagens ao longo da sua duração:
3.1.1 “Crash – No Limite”
O filme “Crash – No Limite”, feito em 2004 e dirigido por Paul Higgis, relata a história
de cidadãos de Los Angeles que possuem vidas muitas distintas e sem correlação, as quais
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se colidem em histórias entrelaçadas repletas de temas de temas amplos como a raça, a perda
e a redenção.
No meio do caos dessas
histórias entrelaçadas, há uma cena
que consegue tocar o espectador,
podendo incitar um processo de
aprendizagem no mesmo. Nesta
cena, Daniel, interpretado por
Michael Peña, que trabalha como
um chaveiro, volta para casa depois
de mais um dia de trabalho e vai até
o quarto de sua filha Lara, de cinco
anos. O quarto parece vazio, mas
Daniel abaixa-se e descobre a
menina deitada sob a cama.

Pôster do filme “Crash – No Limite”, de Paul Higgis.

Lara afirma ter ouvido barulho de tiros. Pela conversa que têm em seguida, percebe-se
que moravam antes em um local violento, e que uma bala perdida já entrara no quarto da
menina.
Daniel pergunta à filha se deseja mudar novamente de bairro e ela diz que não, por
gostar dali. Então, o pai chama a si mesmo de estúpido, por ter se esquecido de algo
importante. A menina quer saber o que é e seu pai lhe conta uma história: quando tinha cinco
anos, uma fada lhe apareceu e colocou em torno do seu pescoço uma capa invisível e
impenetrável, totalmente à prova de balas. Essa capa não deixou que nada de mau lhe
acontecesse, durante todos esses anos. Quando ele tivesse uma filha com a mesma idade,
deveria presenteá-la com a capa. A menina dá sinais de que está duvidando da história e
Daniel ameaça parar de contar, o que gera interesse nela. A seguir, ele tira a capa imaginária
e amarra no pescoço da garota, que se sente protegida.
O que dá para compreender dessa cena belíssima é o poder da escuta empática, aonde
Daniel não apenas ouve a filha, mas também compreende os seus medos, coloca-se no lugar
dela e apresenta uma forma de resolver os seus problemas. A essência da escuta empática
está em compreender a pessoa profundamente, tanto no plano emocional, quanto no
intelectual.
A partir disso, o espectador pode as atitudes da escuta empática do personagem no seu
cotidiano, procurando entrar em sintonia com as pessoas próximas que apresentam algum
tipo de problema, manifestar o interesse das mesmas com alguma história ou mensagem e
conseguir juntos a solução para tal problema.
3.1.2 “Gênio Indomável”
O filme “Gênio Indomável”, feito em 1997 e dirigido por Gus Van Sant, apresenta a
história de Will Hunting, um zelador de uma universidade dos Estados Unidos, que possui
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um dom para matemática, mas precisa da ajuda de um psicólogo para conseguir traçar um
caminho na sua vida.
Will Hunting, que é interpretado por Matt
Damon, apresenta um temperamento muito
impulsivo, o que faz com que ele seja preso após
uma briga. Contudo, como o seu talento com a
matemática é descoberto, a universidade em que
trabalha como zelador consegue uma permissão
junto a um juiz para soltar Will, desde que ele
concorde em compartilhar dos seus estudos da
matemática avançada em participar de sessões de
terapia, semanalmente.
Após passar por inúmeros terapeutas, Will
começa a frequentar a sessões do psicólogo Sean
McGuire, interpretado por Robin Williams.
Pôster do filme “Gênio Indomável”,
de Gus Van Sant.

Como aconteceu antes com os outros profissionais, o jovem gênio enfrenta o terapeuta
e tenta analisá-lo, desta vez a partir de um quadro de seu consultório, pintado pelo próprio
Sean. Ao mencionar a esposa do psicólogo, já morta, o arrogante rapaz consegue perturbálo. Mesmo assim, Sean resolve continuar as sessões.
Quando Will volta à próxima sessão, é convidado pelo terapeuta a acompanha-lo até
um parque e sentam-se próximo a um lago. Sean não responde às novas provocações feitas
por Will, em vez disso, explica porque já não se sente incomodado como ficou antes,
dizendo: “Olho para você e não vejo um homem inteligente e confiante. Só um garoto
convencido e assustado”. E assim, discorre sobre a experiência real que Will ainda não
possui sobre a vida. Quase tudo o que ele pode dizer é baseado em livros que leu e isso não
interessa a Sean, o qual diz ao rapaz que gostaria de ouvir sobre a sua própria vida e quem
realmente ele era. Sean sai de cena e deixa Will sozinho, refletindo sobre o que havia sido
discutido.
Na sessão seguinte, os dois ficam em um silêncio absoluto, até que Will resolve contar
que está saindo com uma garota. Sean, valendo-se de humor, conta algumas coisas sobre a
sua vida de casado, arrancando muitos risos do rapaz. A partir daí, os dois começam a
conversar mais nas sessões.
Nas próximas cenas, Will é questionado pelo terapeuta sobre o que quer da vida,
profissionalmente. Pode se dizer que Sean lhe dá um feedback, mostrando-se indignado por
alguém com tanto talento não saber sequer o que quer para si. Para surpresa de Will, Sean
pede-lhe que saia da sua sala, antes do tempo da sessão terminar. Mesmo assim, o rapaz
volta para a próxima sessão, e os dois conversam sobre os sofrimentos que ambos passaram
durante a infância. E então, em um dos momentos mais emocionantes do filme, o terapeuta
diz repetidas vezes para Will que tudo aquilo que havia ocorrido com ele não era sua culpa.
O jovem cai em pranto, abraçando Sean.
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É possível que o espectador possa abstrair desse conjunto de cenas que Sean conseguiu
criar uma relação de confiança e amizade com Will, ajudando no amadurecimento do rapaz
e também aprendendo durante o processo.
O terapeuta apresenta uma extrema importância na referência de percepção, escuta
empática, bom humor, assertividade, feedback, entre outras tantas habilidades e atitudes que
todos os indivíduos podem aprimorar.

“Você irá ter momentos ruins,
mas eles sempre irão te acordar
para as coisas boas que você não
estava prestando atenção.”

3.1.3 “Laranja Mecânica”
O filme “Laranja Mecânica” é baseado no
romance de Anthony Burgess e foi adaptado para
as telas, com direção de Stanley Kubrick, em 1971.
O filme se contextualiza em uma Inglaterra
futurista, focando-se na personalidade adolescente
e irresponsável do líder de uma gangue que mata,
rouba e estupra de forma inconsequente.
Em uma narrativa instigante, que mescla os
significados de malfeitor e vítima, Alex DeLarge,
o protagonista interpretado brilhantemente por
Malcolm McDowell, consegue atrair o espectador
para acompanhar a sua história, a qual pode ser
dividida em duas principais partes.
Pôster do filme “Laranja Mecânica”,
de Stanley Kubrick.

Na primeira parte, ele é um garoto britânico de classe média, o qual oscila o gosto
refinado pela música clássica com a barbárie da desordem, violência e sadismo.
Já na segunda parte, abandonado pelos pais, sente náusea quando presencia algo
violento e é pouco compreendido pela sociedade que busca recuperar um delinquente, mas
não aceita que isso seja feito de forma tão rápida, já que busca uma espécie de vingança para
os erros cometidos por ele. Essa mesma sociedade se volta para Alex de forma tão violenta
quanto ele a agredirá no passado.
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Esse segundo momento na vida do querido narrador amado/odiado é justificado pelo
fato da implantação, pelo Governo Inglês, do método Ludovico, o qual consiste em uma
terapia experimental que tem a função de condicionar o paciente a uma repulsa por
determinados atos e comportamentos realizados no passado.

A notória cena em que Alex DeLarge é condicionado ao método Ludovico.

Tanto a violência que Alex cometeu anteriormente quanto a tortura à qual foi
submetido são representações de dois extremos. De um lado, a ausência de limites e a
sensação de onipotência, e do outro, o total condicionamento e falta de controle sobre suas
ações e a sensação de impotência. Assim, a crítica às duas situações fica evidente: tanto à
exorbitância de livre-arbítrio e anarquismo quanto à carência ou ausência de liberdade e
individualidade.
O grande alicerce do filme se encontra
na questão apontada acima. Até que ponto
o livre-arbítrio pode ser considerado
aceitável? Quem pode estabelecer os
limites sobre mim e sobre os outros? Como
pensar em uma sociedade sem que todos os
homens sejam dotados de liberdade e
respondam por seus atos? Até onde vão os
direitos do Estado sobre o Indivíduo? O
que é certo e o que é errado? Quem possui
o poder de julgar isso?
O próprio título do filme tem uma
relação intrínseca com as ideias e
mensagens passadas ao longo da película:
Como pode um fruto natural, vívido e
animado ser posto às condições de uma
máquina artificial, lúgubre e insensível?
Nesse sentido, Laranja Mecânica
transcende questões políticas, sociais,
antropológicas, psicológicas, morais e
éticas, colocando o Indivíduo e tudo o que
há em sua volta, em debate.

A materialização da metáfora proposta pelo
título do filme “Laranja Mecânica”.
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O futuro descrito por Burgess e visualizado por Kubrick consegue expor a temática da
moralidade e do livre-arbítrio de tal maneira que, mais de quatro décadas depois, o filme
ainda se demonstra tão atual, reflexivo e questionador.
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CONCLUSÃO
Ao longo da elaboração desse trabalho, me lembrei de duas situações pessoais que
conseguiram catalisar o meu desenvolvimento como ser humano em aspectos sociais,
culturais e psicológicos, e que se encaixam plenamente com o tema proposto de relacionar a
realidade com a ficção, justificando como esses dois fatores se convergem e se completam
de maneira harmônica.
A primeira situação relaciona-se ao filme “Adeus, Lenin!”, o qual já tive oportunidade
de assistir em duas etapas da minha vida. A primeira vez que assisti, eu deveria estar na faixa
dos 6 anos e não possuía nenhuma noção básica sobre quem era Lenin, o que havia sido a
Revolução Russa ou o porquê do Muro de Berlim. Lembro-me que acompanhei o filme sem
qualquer discernimento sobre a história ou o contexto político, pensando que Lenin deveria
ser algum personagem pertencente ao enredo da trama retratada.
Já na segunda vez que assisti, eu era um vestibulando aprendendo sobre a dissolução
da União Soviética, e assim tinha uma noção maior sobre o contexto histórico apresentado
no filme. Sinto que entre o período que assisti ao filme pela primeira e segunda vez, obtive
um crescimento e amadurecimento pessoal, social e cultural, o que contribuiu para essa
relatividade de percepções a respeito da película.
A segunda situação está ligada ao filme “Sonata de Outono”, do mestre Ingmar
Bergman, e se refere a minha mãe. O filme retrata o relacionamento angustiante entre uma
filha e sua mãe, e a primeira vez que a minha mãe assistiu a esse filme ela estava apenas na
posição de filha e assim assistiu a todo filme sob essa ótica.
Anos depois, eu a convidei para assistir ao mesmo filme. Assim, depois de um
amadurecimento pessoal e uma mudança de papéis de filha para progenitora, minha mãe
assistiu ao filme com um olhar totalmente diferente, compartilhando comigo tais percepções.
Dadas essas situações pude concluir, através da elaboração desse trabalho de pesquisa,
que o cinema apresenta uma função essencial na vida de diversos espectadores, como uma
fonte atemporal e inesgotável de conteúdo, cultura, desenvolvimento e aprendizagem, e não
apenas de entretenimento. E, levando em conta que essa arte me acompanhou e me
acompanha ao longo do meu desenvolvimento como ser humano, sinto que devo muito a
inúmeros diretores, roteiristas, atores, atrizes e outras importantíssimas figuras contribuintes
para o processo de elaboração de um filme, por enriquecerem o meu saber e fornecerem uma
fonte de ataraxia para o meu cotidiano.
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