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Introdução 
Por gostar muito de moda gostar cada vez mais de entender o comportamento que induz ao 

consumo, como são feitas as jogadas de marketing e por que a sociedade se induz a certos 

comportamentos, iniciei esse estudo. 

 

Capítulo 1 – Moda E Estilo 

A moda varia conforme o comportamento humano, variando diante dos acontecimentos da época. 

Com o novo milênio, a globalização e os avanços tecnológicos da informatização e da 

comunicação, o consumidor alterou sua maneira de consumir. Os seus desejos e necessidades 

tornaram-se mais exigentes e imediatistas. O que podemos observar é que ele não aceita mais os 

produtos e conceitos “bom, bonito e barato” imposto pela mídia. O consumidor compra conforme o 

seu gosto diante a moda lançada, contradiz tendências e rejeita procedimentos imorais ou antiéticos, 

passa também a exigir qualidade e não segue mais quesitos do “certo e errado” na hora de se vestir.  

 

Sendo assim, o ato de se vestir possibilita que o usuário transponha tanto suas qualidades, quantos 

seus defeitos. Permitindo assim que as pessoas conceituem sua imagem e exibam suas 

características como o glamour, sensualidade, respeito, entre outras coisas. Cidreira (2005) explica 

que os estilistas tem um importante papel de adaptar a roupa aos desejos mais inconscientes das 

pessoas.  

 

No entanto para um estilo disseminado pela moda se torne um sucesso de vendas é necessário que 

haja uma pesquisa, criação, lançamento, consenso – para que os consumidores aceitem a nova 

criação- e consumo para que assim haja uma massificação e um desgaste, fazendo com que outro 

ciclo se inicie. 

 

1.1 - Entendendo a moda 

A moda é uma tendência, uma forma de se vestir, um modo, um costume, uma vontade, uma forma 

de externar ao mundo um pouco da sua personalidade. 

 

Guillaume Erner em seu livro Sociologia das tendências analisa que mesmo pessoas muito 

diferentes entre si se descobrem com a mesma vontade de consumo. Guillaume ainda afirma que o 

sistema de moda e tendências é um dos raros, para não dizer o único, que consegue sustentar os três 

pilares do capitalismo que seriam: economia governada pela necessidade de eficácia; a política com 

pendor para a igualdade; e a cultura como objeto dominante de auto realização pois, as tendências 
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impedem a produção contínua do mesmo bem mas ao mesmo tempo, permitem que os industriais 

mantenham a posição de dominação, recompensando o seu avanço em matéria de inovação e 

autorizam o acesso de novos nomes ao mercado, e assim, consequentemente incitando os 

consumidores a renovarem os seus bens. Dessa maneira toda nova oferta tem a possibilidade de 

suprir a própria demanda.   

Caldas (2004) refere-se a moda como um processo industrial, de produção e desgaste. O produto 

vestuário é confeccionado para ter um tempo de uso determinado pela tendência da estação. 

Tornando-se dispensável quando sua temporada termina.  

 

Já sobre a percepção de Souza e Oelze em “Da psicologia da moda: um estudo sociológico”, 

compreende-se que a moda é uma mudança contraditória ao ciclo da vida pois, quando esta já está 

disseminada, ela inicia sua queda. Lipovetsky (1989) considera que  moda torna-se um processo 

cíclico, onde os indivíduos são atraídos pela sedução, que leva ao status ou supri alguma 

necessidade momentânea; desse modo o indivíduo gera um individualização, gerando uma 

diferenciação marginal que por sua vez tem um curto ciclo de apreciação, caindo no efêmero 

gerando a necessidade de lançar novos objetivos de sedução.   

 

Essa individualização da imagem que busca expressar personalidade e as percepções de cada 

indivíduo são transmitidas para moda como: identidade de estilo. 

 

1.2 – O Estilo de cada um 

Tendo em vista que estilo, segundo o dicionário, é um o modo pelo qual o indivíduo usa recursos 

para expressar pensamentos e sentimentos. Ou ainda, um conjunto de tendências, gostos, modos de 

comportamento característico de um indivíduo ou grupo, percebemos que estilo é algo que gera 

uma constante busca por imitação, ao mesmo tempo em que individualiza as pessoas. O estilo pode 

ser um tipo de tendência ou um modo pessoal de se vestir, é caracterizado pelo uso da imagem e 

possui papel diferenciador já que traduz os conceitos e preconceitos das pessoas que o sustentam. 

 

Para Cidrera (2005, p. 119) “ cada estilo é uma língua, [...] que a expressão se confunde com a coisa 

expressa”. Assim como a linguagem o estilo se expressa de maneira natural. Resulta de uma 

vivencia pessoal, aderida dentro de um meio no qual o individuo desenvolve suas percepções; de 

forma inconsciente. Cidrera descreve o estilo como “a ponta do iceberg, capaz de tornar visível algo 

invisível”. 
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Seguindo esse pensamento, a roupa tem um significado pessoal para cada individuo e perante a 

sociedade. Por isso, entende-se que roupa não age sozinha, já que precisa de um sujeito para 

sustentar sua imagem.  

 

Para Treptow (2003) a moda é lançada como proposta de estilo. Sua origem é espalhada por 

estilista, ou por um artista, ou por grupo de jovens, ou por qualquer outra pessoa.  

Existem dois movimentos que impulsionam os lançamentos: o trickle-down (gotejamento) e o 

boubble-up. 

 

O trickle-down começa a partir da elite da moda, seja ela um lançamento da alta-costura ou o estilo 

de uma estrela pop. As pessoas que estão mais próximas dessas celebridades e formadoras de 

opinião adotam primeiro e assim que isso é notado pela imprensa, o estilo passa ser adquirido pelas 

marcas “prêr-a-porter” (marcas “pronta pra vestir” que são vestidas pelas celebridades e pessoas de 

rendas mais altas, porém com menos exclusividade), em seguida por marcas “fast fashion” onde é 

incorporado pelo mercado de massa, e por último segue para empresas fake fashion onde é 

disseminado para o público em geral. Esse movimento, por se iniciar em uma pequena parcela do 

público até atingir a grande parcela da população, é considerado um movimento crescente. Das 

grandes personalidades que ditam moda até a maior parte da população.  

 

 

 
Imagem ilustrativa do movimento Tickle-Down 

 
Já o boubble-up é considerado um movimento decrescente pois, inicia-se na rua, como é caso do 

hippie, onde grandes grupos desenvolvem estilos de se vestir, e o mercado da moda acaba aderindo, 

atribuindo nome a esses grupos e começa a divulga-los.  
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Treptow (2003) afirma que independente de como surja o estilo, para ser moda precisa ter aceitação 

social extensa, através da aceitação e imitação das pessoas no geral. O estilo é o modo como cada 

um expressa seus pensamentos, emoções, experiências, formados por um conjunto de traços de 

personalidade que resultam em uma identidade.  

 

O estilo acaba tornando o todo semelhante pois, apresenta um ritmo, uma forma estrutural que se 

repete dentro de uma composição de peças diferentes.  

 

Como estamos sempre buscando a disseminação do estilo pessoal e o consumo está cada vez mais 

pautado nas tendências, é comum que exista cada vez menos um fidelização entre consumidor e 

marca.  

 

1.3 – O que é Tendência? 

As tendências são formadas por uma união de fatores socioculturais que influenciam e são 

influenciados pelo comportamento das pessoas de forma generalizada. A palavra tendência deriva 

do latim e significa “tender para”, “inclinar-se para” ou “ser atraído por”. Sendo assim, a palavra 

vem de uma ação estimulada por um objeto. A tendência possui uma significância no sentido de 

apontar uma direção, sem determinar certeza em atingi-la. Trata-se de suposições que surgem 

através de testes comportamentais e análise da sociedade atual que concluíram as texturas, cores, 

formas e tecidos incorporados pelos estilistas em suas coleções.  

 

Para Caldas (2004) as indústrias trocam informações para que ocorram menos erros nas apostas. 

Além disso, o autor afirma, que essas empresas antes de desenvolverem sua coleção, comitês de 

cores e feiras profissionais e estabelecem padrões de base para o desenvolvimento das coleções 

como uma data pré-estipulada para lançamento. Isso faz com que as opções de cores e de estilo de 

roupa sejam menores e assim os consumidores acabam não tendo outras opções a não ser irem 

aderindo pouco a pouco às novas tendências impostas pelas marcas.  

 

Existem empresas conhecidas como “Birôs de estilos” que são especializadas em avaliar 

acontecimentos sociais, políticos e econômicos para introduzi-los como inspirações nas coleções. 

Essas tendências são vendidas posteriormente para empresas de vestuários em forma de caderno de 

tendências. Para Ferghali e Dwyer (2001 p. 16) “as novas tendências podem estar tanto expostas nas 

vitrines quanto nas ruas”, ou seja não existe um padrão que dita tendências, e sim uma analise geral 

do atual contexto que faz com elas sejam percebidas, adaptadas e seguidas.  
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A capacidade de conseguir filtrar as tendências e conseguir transforma-las, produzindo novas 

propostas que são manifestadas por uma característica pessoal é o modo com que o estilista afirma a 

sua identidade dentro da sua marca.  

 

Já a disseminação das tendências entre os consumidores é atribuída a três tipos de personagens: os 

comunicadores, os manvers e os vendedores.  

 

Os comunicadores são os agentes responsáveis por estabelecer relações casuais com grande numero 

de pessoas. São formados em sua maioria por pessoas publicas e mídias e agem na etapa inicial da 

transmissão das tendências. Atualmente está cada vez mais comum usar os “Digital-Influencer” 

como meio de propagação das tendências.  

 

Essas Digital Influencers são pessoas que se destacam nas mídias sociais por terem grande numero 

de seguidores que se inspiram pelo conteúdo que são compartilhado por esses. Eles estão presentes 

nas grandes semanas de moda do mundo, sempre já vestidos com as roupas que serão desfiladas na 

passarela. Isso acontece, pois as marcas mandam algumas opções de roupas para eles escolherem – 

o chamado fitting- e esses já se encaminham para os desfiles usando as tendências, o que transmite 

para o público uma aparência de aceitação das tendências que serão lançadas pelos comunicadores.  

 

Já mavens , ou expert são especialistas em determinadas áreas – trata-se de sociólogos, 

economistas, entre outros profissionais- dotados de conhecimento e informação. Estes dinamizam 

sua comunicação no processo intermediário de consenso de tendências. Ajudam a justificar as 

causas das novas proposições. E os vendedores são os profissionais engajados em persuadir os 

consumidores e conquistar as pessoas de maneira irresistível, eles atuam no ponto de venda.  

 

Segundo Erner (2005), para um estilo torna-se consumado é preciso ser endossado por uma 

personalidade da moda, como estilistas, atores, cantores . Devido ao poder de influencia é comum 

que essas pessoas utilizem roupas, de valor muito alto, emprestadas ou até doadas para promoverem 

marcas – é o que acontece no Oscar.  

Assim, considera-se que as tendências não são ditadoras de modas e sim direcionadoras. Rech e 

Perito (2009 p.5) afirma que “as tendências não impõem, e sim seduzem, todos os que estão sujeitos 

às mídias que as divulga a adota-las como parte de seu discurso particular. “ 

 

Capítulo 2 – Comportamento do Consumo  
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Nesse capítulo vamos falar sobre o comportamento do consumo no universo da moda. O ato da 

compra possui um significado simbólico para as pessoas; gera conforto, satisfação, pertencimento, 

supre carências. Sendo assim, como o desejo é gerado por uma necessidade momentânea, ao supri-

la o individuo logo desenvolve outro desejo.  

Deste modo é possível entender que o consumo é a busca interminável. A moda por gerar produtos 

estéticos, representa ao consumidor uma projeção visual, fazendo com que o indivíduo busque uma 

identificação, seja ela com sua própria imagem, ou com a imagem da marca, ou com a imagem do 

produto.  

 

A finalidade do consumo de moda para Coelho (1995) é o embelezamento do corpo pelo uso da 

roupa. A autora explica que atraindo os olhares pra si, o indivíduo fortalece sua autoestima, sinta-se 

mais confiante. Portanto, Coelho (1995) aborda também que a necessidade do olhar do outro, é uma 

forma de aprisionamento social. Ou seja, uma vez que o indivíduo necessita da aprovação do outro 

para se auto aprovar, ele ficará vulnerável às regras sociedade.  

 

Sendo assim o que leva este sujeito a aderir, um ou outro produto, depende da sua constituição de 

personalidade e percepção. Existem alguns fatores que influenciam o consumo de moda, como 

fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos. 

 

2.1 - Fatores Culturais 

Os fatores culturais são referentes ao ambiente em que o indivíduo se encontra. Para Kotler (2001), 

o meio no qual a pessoa está inserida a influencia no seu modo de agir e pensar devido à formação 

que ela desenvolve, ao longo da vida, a respeito de princípios e valores.  

 

O autor reforça esta ideia quando comenta que “à medida que cresce, a criança adquire certos 

valores, percepções, preferências de sua família e de outras instituições”. A cultura herdada pelo 

indivíduo o fará dar continuidade a um comportamento de forma diária, seguido por gerações 

anteriores a ele.  

 

Na cultura Islâmica, por exemplo, Somma (2009) a burca ejilbab é um modelo de vestimenta e véus 

que encobrem as formas do corpo feminino, os cabelos e até mesmo o rosto das muçulmanas como 

uma forma de preservação aos costumes. Ou seja, simbolizam o comprometimento da mulher 

muçulmana com os seus valores culturais religiosos. O contexto anterior é um exemplo de ritual 

cultural religioso abrangente.  
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No entanto, existem rituais de menor contingência que possuem relação às nacionalidades, regiões, 

cidades, comunidades ou ambientes mais específicos denominados por Kotler (2001) como 

subculturas. O Brasil por abranger uma extensa faixa territorial e por ter sido colonizado e habitado 

por diferentes povos, cada região possui alimentação, hábitos e comportamentos diferentes. Devido 

essa diversidade algumas empresas descobriram na adaptação e no marketing direcionado, que são 

estratégicas voltadas ao mercado-alvo, uma oportunidade de conquistar mercados em regiões 

distintas e distantes. O Rio Grande do Sul, por exemplo, por ser um estado fortemente ligado a 

questões tradicionalistas e folclóricas, apresenta uma preferência predominante por marcas que 

reverenciam e valorizam suas terras e culturas. Podemos provar isso demonstrando o fato de que a 

C&A foi a marca mais lembrada como varejista de moda em 2006. 

 

Os fatores culturais que influenciam no consumismo envolvem a cultura, a subcultura e a classe 

social do consumidor. A cultura nada mais é que os objetos materiais, as ideias e valores da 

sociedade em que o indivíduo pertence. A subcultura é a subdivisão de uma cultura nacional, que é 

baseada em uma característica específica pode ser idade ou etnia, por exemplo. A classe social é 

uma divisão que já está baseada nos status, na riqueza e na forma de consumo. Sendo assim, a 

classe social interfere no consumidor por influencia do que os outros a sua volta usam como eles 

usam. A influencia em querer ser semelhante com quem convive com você, oque não deixa de ser 

um fato cultural também.  

 

Os fatores culturais interferem intensivamente no ato de consumir, senso assim, podemos melhorar 

a eficácia das vendas e a ascensão de produtos no mercado através de uma compreensão cultural. 

Os profissionais do marketing analisam e estudam a probabilidade de sucesso de um produto 

através do quanto aquele produto se encaixa culturalmente naquela sociedade.  

 

2.2 - Fatores Sociais 

São determinados como os fatores sociais os grupos de referências. Nele estão a família, os amigos, 

os papeis sociais e os status. Esses fatores exercem uma forte influencia sobre as pessoas e sobre 

seu consumo.  

 

Analisando pelo ponto de vista do marketing, os grupos de referências servem como marco de 

atitudes ou comportamentos específicos no poder de decisão de compra e até mesmo na compra, 

permitindo que pessoas ou grupos sirvam como ponto de comparação. 
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Os grupos de referência se dividem como primários, que são a família, os amigos, vizinhos e 

pessoas que você tem amis convivência. Secundários, que são os grupos religiosos e profissionais. 

Grupos de aspiração que são grupos onde os indivíduos desejam fazer parte, ou seja, grupos no qual 

o individuo se identifica e deseja criar uma afinidade, a fim de pertencer àquele grupo e por ultimo, 

grupo de dissociação que são exatamente ao contrario de grupo de associação, ou seja, grupo de 

valores ou comportamentos que a pessoa rejeita não se identifica. Há quem acredita que o grupo 

familiar seja o mais importante e o que mais determina o comportamento do consumidor. Isso 

devido a continua e estreita relação entre os membros. Os filhos, por exemplo, influenciam na 

compra da comida e no lazer, e essa influencia aumenta com a idade. 

 

Assim como todos desejam demonstrar seus status e suas posições no dia-a-dia, os objetos 

escolhidos pelas pessoas são selecionados para que eles transitam os papéis e status de quem os 

compram.  

Outro fato que está crescendo bastante, principalmente através das mídias sociais como instagram, 

facebook, snapchat, são os formadores de opinião. Essas pessoas são consideradas icônicas e 

transpiram tendências por onde passam. Tudo o que elas consomem, desde roupa à comida, 

utensílios domésticos e cosméticos viram tendências. Eles podem se destacar por estarem sempre 

envolvidos na categoria de produtos e por conhecer o mercado. As estratégias de marketing 

mudaram muito e utilizam essa influencia ao favor das marcas. Patrocinam as pessoas de maiores 

destaques nas redes sociais e criam uma ideia de que aquele produto está presente de certa forma na 

rotina dos que influenciam milhares de pessoas e com isso vão disseminando as marcas.  

 

O marketing acredita que atualmente as pessoas tendem a consumir mais o que elas acreditam que 

está presente no cotidiano das celebridades, como se elas quisessem se assemelhar de seus pontos 

de referências através de produtos. Isso tem acontecido muito no mundo “fitness”, onde as pessoas 

buscam um estilo de vida saudável que será benéfico tanto para sua saúde como para o seu corpo e 

assim consomem produtos e fazem as mesmas dietas que as musas/os fitness a fim de ter o mesmo 

corpo –imagem- que eles.  

 

Existe uma Agência de Publicidade e propaganda chamada Fizz, sua descrição seu próprio site é “À 

partir do briefing da sua marca, desenvolvemos uma história e identificamos as pessoas certas 

para contá-la. Gerenciamos estas pessoas e a maneira que a história se espalha, gerando endosso 

através de influenciadores... Influenciar é ter uma história relevante, interessante e autêntica sobre 

uma marca que será contada e compartilhada por amantes e conhecedores de um determinado 

assunto. Nós desenvolvemos a estória e indicamos quem são os influenciadores ideais para 
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propagarem a sua marca. E quem são estes Influenciadores? Você pode ser um ou conhecer 

alguns. São conhecedores e referências em determinados assuntos.”   

 

Nele é possível identificar que a principal estratégica das marcas atualmente é implementar os 

produtos no cotidiano de alguém que seja influenciador de opinião para assim ir se desenvolvendo 

no mercado.  

 

2.3 - Fatores Pessoas e Psicológicos 

Os fatores pessoais por outro lado também sofrem influencias. Essas influencias são geradas pela 

idade, estágio do ciclo de vida, profissão, condições econômicas, estilo de vida, personalidade e 

auto conceito.  

 

Em cada fase da vida, os desejos e necessidades mudam. Os jovens, os solteiros, os recém-casados, 

os casais que já possuem filhos, ou não, os idosos, e todas a diversidade de possibilidade que podem 

influenciar em um consumidor atuam de forma diferente. É como se os consumidores seguissem 

critérios de consumo, de acordo com as necessidades e momentos da vida, o que faz com que haja 

sempre uma mudança comportamental no consumo daquele individuo. 

 

É normal que casais recém casados parem de investir dinheiro em roupas e passam a procurar 

utensílios para casa e esses podem ser desde os móveis, até objetos de decoração ou de necessidade 

básica, como panelas e pratos.  

 

Isso é um fato que demonstra que uma mesma indústria precisa diversificar o campo de atuação do 

seu marketing para atingir diversos consumidores ou se especializar em um público alvo.  

 

A vida profissional também define os hábitos de consumo e os produtos consumidos, assim como o 

estilo de vida. Pessoas com maior poder aquisitivo não viajam para os mesmo locais que a classe 

média, ou com um casal de filhos. A própria rede hoteleira sabe disso e diversifica sua atuação. Em 

Ilha bela, praia do litoral paulista, a maioria dos hotéis só aceitam casais ou pessoas com mais de 

dezoito anos.  

 

As exigências são diferentes. Os locais frequentados também são diferentes. Jovens possuem vida 

noturna mais ativa enquanto adultos possuem hábitos diurnos. Esses exemplos valem também para 

estilo de vida, personalidade e auto conceito.  
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Cada pessoa tem sua identidade e busca relacionar-se e consumir o que transpareça essa identidade, 

e é assim que as pessoas acabam encontrando e criando afinidade com pessoas com mesmos gostos 

e estilo de vida que o seu. Elas se unem sempre por alguma semelhança, seja ela, o nível econômico 

que fez com que estudassem na mesma escola ou pelo mesmo gosto musical que levou a frequentar 

os mesmo bares e baladas, ou o mesmo gosto gastronômico que fez frequentar os mesmo 

restaurantes. E isso vai se diversificando dentro das classes econômicas. Pessoas frequentam o 

mesmo meio ou tem os mesmos gostos mais não frequentam os mesmos lugares ou ambientes por 

questões financeiras. Um exemplo disso é que as pessoas de diferentes situações econômicas podem 

frequentar as mesmas baladas, mas uma ficará na pista, onde a maioria dos seus amigos também 

ficaram e outra vai ficar no camarote pois o seu circulo de amizade está lá também. 

 

Os fatores psicológicos incluem a motivação, a percepção, a aprendizagem, as crenças e as 

atitudes. Todos os elementos influenciam a decisão de compra. A motivação baseia-se em um 

estado intrínseco, interno que a leva a um comportamento direcionado por um objetivo. São os 

impulsos, anseios ou desejos que iniciam a sequência de eventos que a levam a uma ação. O 

conhecimento do consumidor também é fator condicionante no processo decisório. A medida que o 

conhecimento aumenta, o consumidor passa a fazer distinções mais apuradas entre as marcas. 

 

O consumidor faz um diagnostico das suas necessidades e assim inicia o consumo. As necessidades 

psicológicas surgem de estados de tensão psicológicos, como necessidades de reconhecimento, 

valor ou integração. A ideia de querer ser parte de uma parcela da sociedade que tem determinados 

costumes e estilos os impulsionam psicologicamente na decisão de compra.  

 

O consumismo acaba se tornando uma ideologia, um hábito mental forjado com  características 

culturais que vão se enraizando na cultura das famílias. As crianças são inocentemente 

influenciadas à consumir para se adequar ao meio em que estão e assim estarem presentes nas 

brincadeiras. Elas não tem total consciência do que estão fazendo mas sabem que ter a princesa ou o 

carrinho que todos os amigos da escolas deles possuem, os fazem participar das brincadeiras e 

criam uma relação de afinidade/semelhanças com os colegas. 

 

2.4 - O processo de compra do consumidor  

Apesar do modelo de comportamento do consumidor não ser totalmente aplicável a todos os 

indivíduos, ele abrange grande parte do processo de compra das pessoas. As grandes necessidades 

dos seres humanos permanecem praticamente imutáveis, o que se transforma é a maneira como 

abordamos nossas necessidades (Hamel, 2000 apud Shishiba, 200) 
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Deste modo, serão apresentados cinco modelos básicos do processo decisório do consumidor: 

reconhecimento das necessidades, busca de informações, avaliação das alternativas, decisão de 

compra e avaliação pós-compra (Churchill e Peter, 2000). 

 

2.4.1 -  Reconhecendo Necessidades 

Engel (2000 apud Shishiba 200-) diz que o reconhecimento das necessidades é a primeira etapa do 

processo, surge de uma vontade no momento do processo decisório, onde haverá uma interação com 

os valores, necessidades e influências ambientais. 

 

Segundo Churchill e Peter (2000), no momento que os consumidores percebem que têm uma 

necessidade, o impulso para atendê-la é denominado motivação. O reconhecimento de uma 

necessidade é o primeiro passo para o consumidor comprar produtos e serviços. 

É necessário conhecer o máximo possível o que motiva os consumidores, para que assim se criem 

estratégias direcionadas para atender essas motivações. 

 

Kotler (1998) complementa que o processo de compra começa quando o consumidor identifica um 

problema ou necessidade. Ele percebe a diferença entre sua situação real e uma situação desejada. 

 

2.4.2 - Buscando Informações 

Depois de os consumidores terem identificado uma necessidade, eles podem procurar informações 

sobre como satisfazê-la. (Churchill e Peter, 2000). 

 

Kotler (1998), um consumidor ativo estará inclinado a buscar mais informações. 

Dependendo de quanta experiência um consumidor tem em satisfazer um determinado tipo de 

necessidade, sua busca de informações pode ocorrer em cinco fontes básicas: Fontes internas (as 

informações armazenadas na memória da pessoa).  

 

Fontes de grupos ou pessoais (os consumidores podem consultar outras pessoas, como seus amigos 

e familiares, ao procurar informações para compras). Fontes de marketing ou comerciais (os 

consumidores também obtêm informações contidas nas ações de marketing por meio de 

embalagens, vendedores, revendedores, propaganda, mostruário de produtos etc.). Fontes públicas 

(são fontes independentes dos profissionais de marketing e outros consumidores, que incluem 

artigos na mídia sobre produtos ou classificações feitas por organizações independentes). Fontes de 
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experimentação (os consumidores também podem experimentar produtos, por exemplo, 

manuseando-os, cheirando-os, provando-os ou testando-os) (Churchill e Peter, 2000; Kotler, 1998). 

Kotler (1998) diz que o consumidor recebe a maioria das informações sobre um produto de fontes 

comerciais, isto é, fontes denominadas pelo fabricante. No entanto as informações mais eficazes 

procedem de fontes pessoais. Usualmente as fontes comerciais desempenham uma função 

informativa e as fontes pessoais uma função legitimada e de avaliação. 

 

2.4.3 - Avaliando Alternativas 

Tendo por base as informações coletadas, os consumidores identificam e avaliam maneiras de 

satisfazer suas necessidades e desejos. Os consumidores tentam identificar a compra que lhes trará 

maior valor (Churchill e Peter, 2000). 

 

Atitude é a avaliação geral de um consumidor a respeito de um objeto, comportamento ou conceito, 

ou seja, é quando o cliente gosta ou não de alguma coisa. (Churchill e Peter, 2000). 

 

Kotler (1998) diz que no processo de avaliação do consumidor ele tenta, num primeiro momento, 

satisfazer uma necessidade. Logo após, o consumidor procura alguns benefícios a partir da solução 

oferecida pelo produto. Enxerga cada produto como um conjunto de atributos, com capacidades 

diferentes de prestar os benefícios anunciados e satisfazer uma necessidade. 

 

2.4.4 - Decidindo a Compra 

Após considerar as opções possíveis, os consumidores podem ou não fazer uma compra. No 

primeiro caso, o que, onde, quando comprar e como pagar (Churchill e Peter, 2000). 

 

Kotler (1998) diz que no processo de decisão de compra, alguns fatores incidem sobre a decisão do 

consumidor, o primeiro fator é a atitude dos outros, ou seja, se um consumidor recebe um conselho 

de um amigo é bem capaz dele mudar totalmente de ideia em relação a um produto que ele estava 

pensando em adquirir, por outro lado, quando um consumidor recebe conselhos por alguém que já 

usa determinado produto, influencia positivamente. Os fatores situacionais imprevistos também 

influenciam no processo de decisão de compra, como por exemplo, quando o consumidor fica 

desempregado ou é mal atendido por um vendedor. 

 

O adolescente vive uma fase em que ele normalmente é influenciado pelo meio onde vive, pelo 

comportamento que o grupo tem e muitas vezes sua decisão de compra é completamente alterada 

porque um amigo deu uma opinião diferente da sua. 
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2.4.5 - Avaliando a Compra 

Normalmente após adquirir um produto, os consumidores avaliam formal ou informalmente o 

resultado da compra. Consideram se ficaram satisfeitos com a experiência da compra e com o bem 

ou serviço que adquiriram. É uma fase importante para os profissionais de marketing, pois, se um 

consumidor tem um histórico positivo em relação a uma determinada marca, pode desenvolver 

lealdade a ela, além do que pode influenciar familiares, amigos e conhecidos sobre suas 

experiências de compra e uso de produtos (Churchill e Peter, 2000). 

 

A adolescência é marcada pela necessidade de estar com os amigos. Em todo tempo eles buscam no 

outro seu estilo de vida. No momento da avaliação de compra, o adolescente é influenciado pelo 

outro. Com a facilidade de comunicação, proporcionada pela “Internet”, por exemplo, eles 

conseguem efetuar uma análise levando em consideração valores grupais, fruto de uma interação 

constante. 

 

Kotler (1998) diz que a satisfação do cliente que adquiriu um produto está diretamente relacionada 

à suas expectativas e do desempenho percebido do produto. Se o desempenho de um produto atende 

às expectativas, o cliente fica satisfeito; se exceder, ele fica encantado. Esses sentimentos podem 

produzir fidelidade a uma determinada marca e esse cliente faz comentários favoráveis ou 

desfavoráveis sobre o mesmo a outras pessoas. 

 

2.5 - Tipos de Tomadas de Decisão dos Consumidores 

Churchill e Peter (2000) definem que para os consumidores há três tipos de tomada de decisões: 

rotineira, limitada e extensiva. 

 

2.5.1 - Tomada de Decisões Rotineira 

A tomada de decisão rotineira é quando o consumidor adquire produtos simples, de baixo custo e 

conhecidos; nesse tipo de compra o consumidor não se envolve muito por não considerar esse tipo 

de compra tão importante.  

 

Os profissionais de marketing precisam conhecer as características que os consumidores que usam 

tomadas de decisões rotineiras avaliam no momento da compra, para que assim possa atraí-los, por 

exemplo, se tendem a escolher a marca mais barata, a estratégia utilizada será baseada em preços 

baixos e descontos frequentes. Geralmente os consumidores não querem ter trabalho para encontrar 
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uma determinada marca, daí a necessidade de tornar um produto amplamente disponível nas lojas 

(Churchill e Peter, 2000). 

 

 2.5.2 - Tomada de decisões limitada 

São tomadas de decisões que envolvem um pouco mais o consumidor, uma vez que há mais 

variedade de lojas, marcas, preços e uma maior importância dada ao produto de consumo o que 

torna um pouco mais relevante a decisão de compra.  

 

Os consumidores estão dispostos a gastar algum tempo pesquisando, mas manterão baixo seu custo 

de tempo e esforço. Os profissionais de marketing podem usar propagandas e mensagens de 

relações públicas atraentes para colocar suas marcas na mente dos consumidores (Churchill e Peter, 

2000). 

 

2.5.3 - Tomada de Decisões Extensivas 

Este tipo de tomada de decisão leva o consumidor a uma maior atividade de pesquisa e de compra, é 

geralmente utilizada para produtos de maior complexidade, custo elevado, pouco conhecido ou 

ainda, muito significativo para os consumidores.  

 

Os profissionais de marketing que atendem consumidores empenhados em buscas extensivas podem 

proporcionar valor na forma de mensagens de marketing que comparem várias alternativas de 

acordo com atributos importantes. Churchill e Peter (2000). 

 

Capítulo 3 – Consumismo Infantil 
Como vimos no capítulo anterior existem várias fatores que nos incentivam a consumir. Pensamos 

sempre em relacionarmos jovens e adultos com esses fatores e com as influencias, mas esquecemos 

de que todo adulto consumista pode ter sofrido muitas influencias ainda quando crianças. 

 

O consumismo é uma ideologia, um hábito mental forjado que se tornou uma das caraterísticas 

culturais mais marcantes da sociedade atual. Não importa o gênero nem faixa etária, a 

nacionalidade, a crença ou o poder aquisitivo. Hoje, todos que são impactados pelas mídias de 

massa são estimulados a consumir de modo inconsequente. 

 

As crianças, que vivenciam uma fase de desenvolvimento e, portanto, acabam sendo mais 

vulneráveis que os adultos, não ficam fora dessa lógica e infelizmente sofrem cada vez mais cedo 

com as graves consequências relacionadas aos excessos do consumismo: obesidade infantil, 
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erotização precoce, consumo precoce de tabaco e álcool, estresse familiar, banalização da 

agressividade e violência, entre outras. Nesse sentido, o consumismo infantil é uma questão de 

extrema importância e interesse geral. 

De pais e educadores a agentes do mercado global, todos voltam os olhares para a infância − os 

primeiros preocupados com o futuro das crianças, já os últimos fazem crer que estão preocupados 

apenas com a ganância de seus negócios. Para o mercado, antes de tudo, a criança é um consumidor 

em formação, consumidor de hoje e do amanhã, e uma poderosa influência nos processos de 

escolha de produtos ou serviços. 

 

As crianças brasileiras influenciam 80% das decisões de compra de uma família segundo a Inter 

Science. Carros, roupas, alimentos, eletrodomésticos, quase tudo dentro de casa tem por trás o 

palpite de uma criança, salvo decisões relacionadas a planos de seguro, combustível e produtos de 

limpeza que têm pouca influência dos pequenos. 

 

No Brasil, a publicidade na TV e na internet são as principais ferramentas do mercado para a 

persuasão do público infantil, que cada vez mais cedo é chamado a participar do universo adulto 

quando é diretamente exposto as relações de consumo sem que esteja preparado efetivamente para 

isso.  

 

3.1 -  As Influencias no Consumo Infantil  

Quando pesquisamos sobre o consumismo infantil é unanime a opinião de que as propagandas na 

televisão influenciam e muito no comportamento infantil.  

 

No entanto, como vimos anteriormente existe uma série de fatores que podem influenciar as pessoas 

a consumir. Porém as crianças não possuem o mesmo raciocínio que os adultos, ou seja, ela não tem 

em suas ações a intenção que os adultos possuem. 

 

As crianças possuem uma relação de “esponja” com o meio em que vivem, ou seja, buscam filtrar 

tudo o que o meio lhe oferece e com isso criam ideias de como é o mundo e vão testando os limites 

dessas teorias. É assim que elas descobrem as coisas mais básicas, para nós adultos, com poucos 

anos de idades. Dentre essas coisas estão a gravidade, as birras com os pais, as relações humanas e a 

interação com outras pessoas.  
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Os pais, de uma forma geral, são os maiores influenciadores de opinião de uma criança, isso pelo 

contato direto e mais estreito, é a primeira relação que a criança descobre ter e a que ela mais 

convive também.  

Com o passar do tempo, as crianças começam a interagir com o mundo externo, seja ele através da 

escola, o grupo de amigos dos pais, parentes e sobre tudo a televisão. São elas que muitas vezes 

decidem os canais que vão assistir e são elas que passam horas e horas diárias em frente à televisão.  

 

Tudo isso não passou despercebido pelos estudos de marketing que enxergaram como essas 

crianças são capazes de influenciarem seus pais e familiares em consumirem o que elas veem na 

televisão.  

 

Se analisarmos muitas das propagandas de televisão trazem crianças na sua apresentação e não só 

em produtos que são voltados para elas. Existem propagandas de crianças que ajudam os pais a 

comprarem, como na propaganda do “Presunto Seara”. Em outras propagandas crianças se divertem 

junto com os pais em viagens que foram organizadas por uma determinada agencia de viagens ou 

que transformam crianças que viram personagens de desenhos só por estarem usando o produto que 

é do personagem do desenho. 

 

Nada, no meio publicitário, é deliberado sem um estudo detalhado. Em 2006, os investimentos 

publicitários destinados à categoria de produtos infantis foram de R$ 209 milhões (Ibope Monitor, 

2005x2006, categorias infantis). No entanto, a publicidade não se dirige às crianças apenas para 

vender produtos infantis. Elas são assediadas pelo mercado como eficientes promotoras de vendas 

de produtos direcionados também aos adultos. 

 

O Ibope Mídia, que anualmente divulga os dados de investimento publicitário no Brasil, constatou 

que foram movimentados cerca de R$ 112 bilhões em 2013 com publicidade. A televisão 

permanece a principal mídia utilizada pela publicidade, representando 70% do investimento. Ao 

cruzar essa informação com o fato de a criança brasileira passar em média cinco horas e 35 

minutos por dia assistindo à programação televisiva (Painel Nacional de Televisores, Ibope 2015) é 

possível imaginar o impacto da publicidade na infância. 

 

Apesar de toda essa força, a publicidade veiculada na televisão é apenas um dos fatores que 

contribuem para o consumismo infantil. A TNS, instituto de pesquisa que atua em mais de 70 

países, divulgou dados em setembro de 2007 que evidenciaram outros fatores que influenciam as 

crianças brasileiras nas práticas de consumo. Elas sentem-se mais atraídas por produtos e serviços 

http://criancaeconsumo.org.br/noticias/tempo-diario-de-criancas-e-adolescentes-em-frente-a-tv-aumenta-em-10-anos/
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que sejam associados a personagens famosos, brindes, jogos e embalagens chamativas. A opinião 

dos amigos também foi identificada como uma forte influência. 

 

3.2 - A Mídia e as Crianças 

Sabendo que por meio da mídia a maioria das crianças recebem diversas informações sobre os 

padrões culturais e sobre a sociedade, tendo sua formação de valores sendo influenciado, o mundo 

capitalista enxerga a criança como um sujeito que consome e que atrai lucro. Sendo assim, percebe-

se que essa relação entre a criança e a mídia se torna conturbada, por conta de atualmente o formato 

de a sociedade estar pautado no consumo, o qual causa a influência no indivíduo a ser consumista 

por meio do veículo midiático mais utilizado, a TV. É verificado nos dias de hoje que o problema 

está na liberdade de se expor a criança a ser livre para ouvir e ver tudo sem determinada proibição; 

hoje as propagandas estão destinadas a tudo e a todos para que ocorra a prática do consumo. 

 

A publicidade direcionada ao público infantil sustenta esforços profissionais carregados de atrativos 

na sedução do consumidor infantil, um poder de persuasão e obtenção de reconhecimento junto ao 

universo infantil, pela intermediação de brinquedos, dos personagens infantis e da marca. Esses 

fatores despertaram nas empresas o interesse em produzir meios de consumo para o público infantil. 

Alguns dados revelam que as crianças possuem dentro de seu núcleo familiar 70% das decisões de 

compra, e representam para as empresas fidelização de consumo para o futuro, tornando-as 

dependentes do produto. Houve a constatação de grande influência das crianças na compra de 

diversos produtos, especialmente alimentos, brinquedos e roupas. E essa influencia aumenta cada 

vez mais, visto que atualmente as crianças possuem também contato com o mundo digital através de 

tabletes e smartphones.   

 

A indústria alimentícia usa personagens licenciados para aumentar a venda de alimentos com alto 

teor de gordura, açúcar e sódio ao público infantil. O Mcdonalds, por exemplo, utiliza esse artifício 

muito bem para divulgar os seus lanches, sempre com propagandas na televisão mostrando os novos 

brindes que sempre são os desenhos que estão na moda, o McLanche Feliz é um dos principais 

produtos na qual a rede de fast-foods investe no marketing e o resultado é positivo visto que a 

maioria das crianças deseja comer lá, e não é pelo lanche.  

 

3.3 - O Tratamento Dado à Publicidade Infantil 

Quando se fala que a publicidade é uma forma ou meio de comunicação, deve-se ressaltar que esta 

não atinge qualquer atividade que tenha intuito de levar informação, mas sim as atividades que 

tenham por finalidade uma atividade econômica. Como se ponderou, com a massificação da 
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produção, com a aproximação dos mercados de consumo e sociedade, a publicidade teve relevante 

crescimento. As normas até então existentes tinham como fundamento basicamente os princípios da 

liberdade, igualdades dos direitos, obrigações dos cidadãos e da livre concorrência. 

Em 1988, com o advento da Constituição Federal, constituiu-se efetivamente um “novo” direito 

privado, mais consciente de sua função social, incluindo a defesa dos direitos do consumidor 

considerados como fundamentais. E, em seu art. 220 passou a disciplinar a comunicação social, de 

forma a garantir o direito de liberdade de expressão, previsto no art. 5°, incisos IV, V, IX, X, XIII, e 

XIV. Esse art. 220, em seu § 3°, inc. II, determina a matéria como de competência da lei federal, 

estabelecendo a proteção das pessoas de “programas ou programações de rádio e televisão que 

contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que 

possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente”. 

 

No entanto, foi com o Código de Defesa do Consumidor que a publicidade passou a ser 

especificadamente regulamentada por lei. Anteriormente ao surgimento do Código de Defesa do 

Consumidor, a publicidade era cuidada tão somente pelo Conselho de Auto-Regulamentação 

Publicitária – CONAR, que na sua qualidade de organização da sociedade civil, controla a 

publicidade com base nas normas estabelecidas pelo Código Brasileiro de Auto-Regulamentação 

Publicitária. 

 

De acordo com o art. 2° do Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança “a pessoa até 

doze anos incompletos”. Ademais, no tocante à publicidade voltada ao público infantil, o Estatuto 

da Criança e do Adolescente que disciplina o conteúdo da informação divulgada pelo mercado 

publicitário como um todo em capítulo especial. Logo no seu art. 1°, prega a proteção integral da 

criança e do adolescente em concordância com a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, 

que estabelece o princípio da proteção integral, base do referido Estatuto, adotada pela Assembleia 

Geral da ONU, em 1989, ratificada pelo Brasil em 1990. 

 

Concomitantemente, o Estatuto da Criança e do Adolescente buscou proteger a criança dos meios 

de publicidade ilícita, estabelecendo em seu art. 4° a proteção de sua liberdade e no art. 17° a 

preservação da autonomia das crianças e adolescentes. Ciente das dificuldades reais relativamente 

ao que é apresentado às crianças através da mídia em geral, o legislador, no art. 71 do Estatuto, 

estipula o direito da criança e do adolescente à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, 

espetáculos, produtos e serviços que respeitem a sua condição peculiar de pessoas em 

desenvolvimento. Desta forma, tudo o que for oferecido às crianças, deve ser compatível com sua 

faixa etária. 
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Portanto, com toda proteção que o Ordenamento Legal Pátrio reverencia determinado assunto, e de 

contraste a forma com que a publicidade se expõe diante do público infantil, pressupõe que esta usa 

suas campanhas publicitárias com objetivo primordial de vender algum produto ou serviço, sem que 

exista outro tipo de preocupação de cunho social ou cultural.  Essa proteção deve ser tratada com 

prioridade, respeitando as diversas fases do desenvolvimento físico e psíquico das crianças. 

 

3.4 - Os Impactos Sociais do Consumo Infantil 

O poder da mídia de influenciar é capaz de provocar consequências na organização da sociedade. 

Alguns teóricos defendem que ela altera a percepção social e sua construção. Ou seja, as 

experiências trazidas por ela influenciam, de forma decisiva, a formação das relações sociais e a 

maneira como o indivíduo estabelece sua conduta na sociedade. 

 

Para eles, ao estimular o consumo infantil, a mídia leva esse comportamento a extremos, tornando-o 

uma mazela social crônica. 

 

Segundo pesquisa da World Childhood Foundation, 65% das meninas exploradas sexualmente 

declaram usar o dinheiro conseguido para comprar celular, tênis ou roupas. 

 

Portanto, a sociedade entra em uma espiral crescente de acúmulo de bens, onde a importância reside 

na aquisição de novos produtos, como forma de aceitação social. Os que não possuem poder 

aquisitivo para tal e, portanto, se encontram às margens, acabam utilizando meios ilícitos para 

serem incluídos. 

 

Segundo o Instituto Alana, organização não governamental que atua no desenvolvimento de ações e 

pesquisas de conscientização sobre as condições de vida das crianças, “as consequências 

relacionadas aos excessos do consumismo são: obesidade infantil, erotização precoce, consumo 

precoce de tabaco e álcool, estresse familiar, banalização da agressividade e violência, entre 

outras.”. 

 

Os institutos citados a cima desenvolvem diversas ideais criativas para que as crianças sejam 

estimuladas de forma criativa pelos seus pais. Transformar materiais que estão no nosso dia a dia 

como caixa de papelão, cartolinas e outros em brinquedos para a criança. Tanto ele como um 

documentário lançado recentemente no Netflix, que é só sobre crianças, revela que é fundamental 

para as crianças que a criatividade seja influenciada.  

http://www.childhood.org.br/
http://criancaeconsumo.org.br/
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Se as crianças gostam de determinados desenhos, deve-se influencia-los a criarem os seus próprios 

personagens desse desenho e não simplesmente comprar o brinquedo que já seja do personagem. 

Influenciar a criança a entrar no mundo do personagem através da imaginação e de brincadeiras que 

levariam a criança a pensar, imaginar e a participarem do mundo de faz de contas.  

 

Outro fato que é bastante discutido é que o consumismo infantil acaba encurtando a infância da 

criança e sua maneira de brincar. Cada vez mais é comum ver crianças trocando os carrinhos e 

bonecas pela tela dos celulares e tabletes, e as consequências dessa mudança comportamental ainda 

não podem ser medidas visto que é uma mudança comportamental recente. No entanto fatos como a 

obesidade infantil já são relacionados a essa mudança comportamental.  

 

3.4.1-  A Obesidade Infantil Relacionada ao Consumismo 

A obesidade infantil preocupa cada vez mais as autoridades de saúde e, principalmente, os pais e 

mães. E a publicidade entrou no centro dessa discussão depois que passaram ser divulgados estudos 

que estabelecem associações entre a exposição das crianças à propaganda e a obesidade. A questão 

já vem sensibilizando grande empresas e anunciantes, tanto é que muitos já decidiram suspender a 

veiculação de anúncios de alimentos. 

 

A publicidade para crianças e a obesidade infantil de baixo valor nutritivo para as crianças. Além 

disso, uma série de iniciativas visa restringir ainda mais a propaganda desses alimentos. Ocorre que, 

na visão de vários especialistas, não se pode simplesmente estabelecer uma relação direta de causa e 

efeito entre publicidade e obesidade infantil, isolando todos os demais fatores presentes no 

desenvolvimento das crianças.  

 

Já se sabe, por exemplo, que famílias com hábitos alimentares mais saudáveis têm menos chances 

de conviver com o problema da obesidade infantil. Mais uma vez está certo que os anunciantes e a 

publicidade precisam fazer a sua parte respeitando as regras e o estágio de desenvolvimento das 

crianças. Por outro lado, segundo especialistas em comportamento infantil, apesar das tentações, o 

papel da educação e o exemplo da família são fatores decisivos na batalha contra a obesidade. 

Como já escrevi anteriormente, o papel de educar, dar limites e influenciar positivamente deve vir 

dos pais.  

 

As opções de comidas e verduras saudáveis possibilitam a criação de vários personagens, de várias 

brincadeiras. As cores das verduras, os formatos junto com a dedicação e paciência dos pais pode 
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gerar uma série de brincadeiras que auxiliariam na interação das crianças com os alimentos 

saudáveis.  

As crianças absorvem os atos dos pais e para irem criando sua independência utilizam desses atos 

como seus assim se os pais começarem a levar seus filhos para cozinharem com eles, tentar 

influenciar nas escolhas deles mudando suas escolhas e optando por algo mais saudável, certamente 

haveria uma mudança nesse cenário. 

 

Conclusão 
Ao pesquisar sobre moda, consumismo e consumismo infantil por cerca de um semestre pude 

concluir que todos os processos que envolvem esse tema são cíclico. 

 

Quando eu afirmo isso é  por perceber que a moda está diretamente relacionada com o consumismo, 

que por sua vez está relacionado com as influencias socioculturais das pessoas que as pessoas estão 

envolvidas e através disso vão dissipando por  diversas gerações e que  acabam tendo grande 

impacto sobre as crianças que são futuros adultos. É fundamental que a sociedade compreenda o 

que suas ações podem gerar e quais são as futuras consequências disso para o mundo em que 

vivemos.  

 

 Ter crianças que não identificam em suas relações laços de amor e confiança são o futuro de uma 

geração sem valores, sem perspectiva de sociedade O consumismo, a moda e suas tendências são 

apenas um dos motivos que, se não compreendidos e utilizados de forma correta, podem causar 

grandes falhas e problemas na nossa sociedade. 
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[1] http://www.agenciafizz.com.br/ 
[2] http://alana.org.br/#intro 
[3] http://educarparacrescer.abril.com.br/comportamento/pais-ausentes-424955.shtml 
[4] https://www.youtube.com/watch?v=xDFLlIxmnEw 
[5] http://www.ebah.com.br/content/ABAAABAqUAF/normas-abnt-no-word 
[6] http://blog.penseavanti.com.br/comportamento-do-consumidor-entenda-os-fatores-que-
influenciam-a-compra-em-seu-e-commerce/ 
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Introdução 
O presente trabalho vai aproveitar o cenário atual de crise política e econômica do nosso país, para 

falar sobre as adaptações feitas pelos indivíduos para amenizar a crise financeira e sobre as 

empresas que se sobressaíram ou despencaram na crise e o porquê. 

 

O trabalho foi dividido em três capítulos, incluindo conclusão, todos abordando assuntos diversos 

sobre o tema, desde o que é uma crise, soluções individuais até as empresariais. 

 

CAPÍTULO 1 – Motivos Que Levaram O Brasil À Atual Crise 
Os motivos que levaram a atual situação econômica do Brasil são diversos, mas alguns deles 

merecem ser destacados. O primeiro deles é a total falta de investimentos em infraestrutura, que tem 

levado o país a perder competitividade tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo. Pois 

a Infraestrutura é fundamental para o desenvolvimento econômico de um país. Sem ela, as empresas 

não conseguem desenvolver adequadamente seus negócios. Quando um país apresenta uma 

Infraestrutura pouco desenvolvida, os produtos podem encarecer no mercado interno (prejudicando 

os consumidores) e também no mercado externo (dificultando as exportações em função da 

concorrência internacional). 
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Não há crescimento econômico sustentável sem a existência de infraestrutura eficiente, que atenda 

aos objetivos diversos de uma nação: viabilizando o produto potencial, integrando a população à 

economia nacional, por meio de sistemas de comunicações eficientes que interliguem, de fato, todas 

as regiões do país e diminuem os desperdícios de recursos ao otimizar sua utilização. A grave crise 

financeira do Brasil, nas duas últimas décadas, o tornou incapaz de gerar poupança para financiar o 

investimento que seria necessário nesta área. A rápida queda dos investimentos das estatais, 

particularmente a partir de 1984, levou ao declínio dos serviços e do estoque de capital em 

infraestrutura, o que provocou aumento dos custos gerais da economia. 

 

O segundo grande motivo que nos levou ao ponto em que chegamos foi a total falta de 

planejamento estratégico de longo prazo para nossa economia. O governo vem trabalhando com 

uma estratégia de reação aos problemas a curto prazo, uma verdadeira operação tapa buraco, onde 

medidas emergenciais são adotadas para tratarem problemas que seriam facilmente resolvidos se 

houvesse um planejamento prévio. 

 

A logística é um dos problemas para o crescimento da produção agrícola, industrial, automobilística 

entre outros setores no Brasil, porem mesmo com essa deficiência o país ainda é considerado um 

grande produtor, estando entre os três principais exportadores agrícolas do mundo, atrás apenas da 

União Europeia e Estados Unidos. 

 

O investimento realizado em infraestrutura não acompanhou o crescimento da produção, gerando 

aberturas para seu escoamento. O investimento em infraestrutura comparada com países 

desenvolvidos foi insignificante há décadas. Mostra a nossa atual dificuldade, aliado ao pouco 

recurso destinado para este fim, que se soma os desvios de recursos oriundos da corrupção no 

Brasil. 

 

O terceiro e talvez mais grave problema é a submissão da política econômica à política partidária. 

Isso tem levado a uma desestruturação do governo que vem prejudicando todos os setores da 

sociedade, como a educação, saúde pública, segurança e obviamente a economia. 

 

Disse o ex-presidente da república, Fernando Henrique Cardoso: “Não é possível um país com 

trinta e tantos partidos. E um Congresso cujo maior partido não tem mais do que 12% dos 

parlamentares. Tem que mudar certas regras político-eleitorais. O endividamento é crescente. Tem 

que reestabelecer a confiança. Não só os partidos políticos têm que entrar na discussão, mas a 

sociedade, o empresariado, os sindicatos, a intelectualidade”. 
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O quarto motivo é a falta de credibilidade. Com escândalos se acumulando e a falta de punições, 

mesmo que estivesse bem-intencionado o governo não teria credibilidade suficiente para contar com 

apoio dos diversos setores da economia nacional. Este é o problema que nos deixa aflitos em 

relação ao futuro. 

 

O Brasil enfrenta hoje, simultaneamente, problemas na economia e na política. Contudo, a maior 

dificuldade está no processo político, o qual acaba prejudicando a esfera econômica. É claro que 

estamos diante de sérias dificuldades na economia e estas podem nos levar a uma situação de maior 

gravidade. Porém, já vivemos crises piores nesse setor e temos uma série de indicadores que ainda 

dão capacidade do governo e dos agentes econômicos de reagirem. Inclusive, se nosso setor político 

estivesse mais equilibrado, enfrentaríamos com mais facilidade os problemas econômicos. No 

entanto, estamos diante de um conjunto de fatores que tendem para um cenário de baixa cooperação 

entre os principais fatores políticos, o que cria uma atmosfera de incerteza muito grande e de um 

provável conflito entre os partidos e os grupos sociais. 

 

A crise econômica é séria, mas não é a responsável por tanta falta de esperança. A angustia é 

consequência de nossa crise moral. O Brasil já enfrentou e superou muitas crises econômicas e, 

mais cedo ou mais tarde, superará está também. Já a sensação de que o Estado foi roubado por 

“quadrilhas” que o usam como um meio para servir a interesses próprios é muito mais grave e 

perigosa. A própria razão de ser do Estado democrático foi corrompida. Pior, estes grupos nos 

roubaram o orgulho de sermos brasileiros e a fé em nosso próprio país. Na visão de muitos, o Brasil 

voltou, em poucos anos, do país em que o futuro parecia estar chegando ao país sem solução, 

eternamente condenado ao fracasso. 

 

É fácil entender essa desilusão. A presidente reeleita, Dilma Roussef comandava o Conselho de 

Administração da Petrobras no maior caso de corrupção da história do planeta, segundo o jornal 

The New York Times. O presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, dezenas de 

outros congressistas e até alguns ex-ministros do Estado e governadores estão sob investigação 

judicial com fortes suspeitas de corrupção. O Judiciário, supostamente o último “forte” da 

legalidade no país, está com sua credibilidade em xeque após o passeio de Porsche do juiz que 

cuidava do caso de Eike Batista, a injustificada voz de prisão dada por outro juiz à oficial de 

trânsito que cumpria sua função e parou-o em uma blitz, e as dúvidas quanto à imparcialidade do 

Supremo Tribunal Federal para julgar políticos envolvidos na Operação Lava-Jato. 
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Para piorar, enquanto o governo pede sacrifícios à população e aumenta impostos, o Congresso 

aumenta os benefícios dos congressistas e aumenta os salários da presidente, ministros, juízes e etc. 

Não satisfeito, triplica os recursos para os partidos políticos. E ainda querem construir para uso 

próprio um palacete ao custo de mais de R$ 1 bilhão. 

 

A situação da economia brasileira está realmente feia. A atividade econômica do país teve uma 

contração forte no ano passado, de 3,8% – e o "tombo" este ano também deve ser de 3,46%, com 

uma alta mais ainda do desemprego e uma redução ainda maior da renda das famílias. Com todos 

esses dados negativos, fica um duvida de como o pais sairá de “atoleiro”. 

 

 

 

Alguns analistas entrevistados pelo site G1, disseram que é preciso começar a fazer algo, e para isso 

existem diversas maneiras como aumentar a competitividade, melhorar a educação e a infraestrutura 

e levar a frente as reformas econômicas. Se as previsões do mercado se confirmarem, a economia 

do Brasil voltaria a crescer somente em 2017 (+0,5%), avançando para uma alta de 1,5% em 2018. 

Mas para o professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), José 

Márcio Camargo, a economia dificilmente irá voltar a crescer antes de 2018, que em 2017, na 

melhor das hipóteses, devemos ter estagnação. 

 

Segundo Flavio Castelo Branco, um economista da CNI (Confederação Nacional da Industria) a 

volta do crescimento passa necessariamente pelo controle dos gastos públicos, que estão em níveis 

insustentáveis. Com a queda da arrecadação e o aumento de gastos, as contas públicas tiveram em 

2014 e 2015, dois anos de “buraco” e a previsão dos economistas é que isso acontecerá de novo 

neste ano de 2016. 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/03/pib-do-brasil-cai-38-em-2015.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/03/pib-do-brasil-cai-38-em-2015.html
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A queda da economia mundial prevista para 2012 chegou de forma bruta em 2013. Os países 

desenvolvidos reduziram seu ritmo de crescimento e os emergentes pararam, mas no Brasil a 

situação deu um suspiro. Crescemos 3% ante 1,9% de 2012, graças à brilhante recuperação do setor 

agrícola (8,4% diante de menos 3,1% em 2012) e à resposta do setor industrial (2,2% antes menos 

0,7% em 2012), pela maior atenção dada à política cambial (entre 2011 e 2013, a taxa cambial se 

desvalorizou 30%). O superávit primário caiu para 1,7% do PIB e o déficit fiscal nominal foi de 

3,1% do PIB. É preciso entender que o crescimento escondeu os problemas, de forma que a dívida 

bruta como proporção do PIB reduziu-se de 54%, em 2012, para 52%, em 2013. 

 

 

 

O verdadeiro drama aconteceu em 2014, quando Dilma, o seu partido e o seu marqueteiro 

decidiram que o primeiro dever do governo é continuar governo. A partir do segundo trimestre do 

ano, abandonou-se a preocupação com o mais fundamental de todos os equilíbrios, o fiscal. Houve 

um aumento exponencial da relação da dívida bruta com o PIB em consequência da forte pioria do 

déficit fiscal e a aparição de déficit primário, o que não se via desde o primeiro mandato 

de Fernando Henrique Cardoso. 
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A contenção de gastos, segundo analistas, é importante para controlar a inflação. Além disso, 

avaliaram que as reformas também são indispensáveis. E segundo Castelo Branco, a agenda da 

competitividade também é importante. 

 

A primeira mudança já esta acontecendo. Até pouco tempo, a presidente negava a insatisfação 

popular, insultando a inteligência dos eleitores. Demorou, mas ela mudou de estratégia e agora 

reconhece que tem de ouvir os aqueles que vão as ruas. Finalmente, acabaram cumpridas as 

promessas de campanha de enviar ao Congresso um pacote de medidas para endurecer a legislação 

de combate à corrupção. 

 

Ao contrário do que temem os pessimistas, esta situação política e econômica não apenas tem 

solução, ela em si é a própria solução para a crise moral que vivemos. Sem uma crise de tamanhas 

proporções, dificilmente a sociedade brasileira se mobilizaria para mudar o país. 
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O governo tem se movimentado e proposto iniciativas para tentar voltar ao nível de atividade. 

Recentemente, anunciou um bloqueio de gastos no Orçamento de R$ 23,4 bilhões, mas mesmo 

assim disse que ele será insuficiente para reverter o buraco das contas públicas neste ano. 

 

As principais dessas iniciativas foram: 

• - Bloqueio de R$ 23,4 bi no 

Orçamento 

• -Pedido para déficit de R$ 60,2 bi 

• -Volta da CPMF 

• -Criação de fundos com recursos dos 

precatórios 

• -Reformas fiscal e previdências 

Por conta disso, pediu autorização para um déficit de até R$ 60,2 bilhões em suas conta.  Para tentar 

melhorar as contas, anunciou que quer contar com recursos de precatórios e propôs o retorno da 

CPMF - ambas medidas ainda insuficientes para trazer as contas para o azul em 2016. 

 

No médio e longo prazos, o governo quer implementar uma reforma fiscal, para conter gastos 

públicos, e da Previdência Social. 

 

1.1 - As Principais Crises do Brasil 

 

1.1.1 - A crise da dívida 

É denominada crise da dívida no Brasil o episódio econômico durante as décadas de 70 e 80 do 

século XX, pela má gestão de dinheiro captado no exterior, e por isso favoreceu a paralisação do 

crescimento econômico brasileiro por uma década inteira (a década de 80, conhecida como "década 

perdida"). O episódio da crise da dívida brasileira tem início em outra crise, a do petróleo, de 1973.  

 

Quando os preços do produto subiram disparadamente, e os que mais lucraram com isso foram os 

produtores de petróleo, em sua maioria países árabes. Estes depositaram seus dividendos nos bancos 

ocidentais, os mesmos grandes bancos fontes de empréstimos para os países em desenvolvimento 

que costumam se utilizar de empréstimo para colocar em prática suas políticas de desenvolvimento, 

e entre tais países, na época, estava o Brasil. 

 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/governo-quer-permissao-para-ter-deficit-primario-de-r-602-bilhoes.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/governo-envia-ao-congresso-projeto-para-precatorio-virar-superavit-fiscal.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/governo-envia-ao-congresso-projeto-para-precatorio-virar-superavit-fiscal.html
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Os grandes bancos, prevendo ganhos astronômicos, mais que depressa emprestaram dinheiro ao 

Brasil sem obter garantias da devolução do dinheiro. O Brasil então, no auge da ditadura militar, 

com um governo que fazia praticamente o que queria desperdiçou por completo o dinheiro vindo do 

estrangeiro. 

A solução para a crise da dívida não foi rápida, sendo que em 1983 o Brasil assinou um acordo com 

o FMI (Fundo Monetário Internacional), permitindo a rolagem da dívida com os bancos credores. 

Com a liberalização de sua economia, e por meio dos cumprimentos do acordo com o FMI, o Brasil 

lentamente resolveu o problema, que ficou até o final da década de 90. 

 

1.1.2 – A crise econômica do regime militar 

De 1964 a 1985, ocorreu no Brasil a Ditadura Militar, uma época governada pelo Regime Militar 

brasileiro e que ficou marcada pela censura, perseguições e pela falta de democracia. Neste período 

a economia brasileira sofre uma inflação de 80% ao ano, o crescimento do produto nacional bruto 

(PNB) é baixíssimo 1,6% ao ano, e as taxas de investimento no país são quase zero. Com isso o 

ministro da fazenda criou um programa de ação e econômica que ajudaria o país, o qual objetivo era 

baixar a inflação para 10% ao ano e aumentar para 6% o PNB ao ano. Porém em 1983 a inflação 

ultrapassou 200% e a dívida externa passou de 90 bilhões de dólares.  

 

Com isso o governo adota como solução uma política de recessão, onde vai diminuir o ritmo das 

obras públicas, contribuir com o petróleo e os produtos da cesta básica, o que dificulta a circulação 

de crédito interno e aumenta o número de empresas pedindo acordos e decretando falência. Em 

contrapartida, para acelerar o crescimento do PNB o governo oferece incentivos fiscais para os 

exportadores que geram lucro, por ter uma mão de obra barata. É nesta época que nasce o FGTS 

(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que protegem os trabalhadores demitidos sem justa 

causa. 

Surge então o Milagre Econômico, que investe em exportação, pretendendo obter importações de 

máquinas e equipamentos de matérias-primas. Ela foi uma política de incentivos governamentais 

para estimular a indústria, expandir o consumo e os créditos e certificar a classe média o poder de 

consumo aos bens duráveis. Por um outro lado no Regime Militar existiam empresas estatais que 

investiam no país, ou seja, estimulavam o consumo e a produção de bens duráveis. Porem explode 

uma concentração de renda no país ao qual apenas 4% da população brasileira no eixo Rio de 

Janeiro São Paulo ganham acima de seis salários mínimos, o que leva a uma desigualdade social 

muito grande.  

Ao final podemos analisar que a economia durante o Regime Militar, foi uma economia que e 
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desperdiçou mais do que preciso, que resultou em fazer com que a população fosse cobrada e 

punida por uma dívida que não era dela. 

 

1.1.3 – Plano cruzado 

 

O plano Cruzado foi um plano econômico lançado durante o governo de José Sarney. O plano foi 

criado em 1986 pelo ministro da Fazenda (Dilson Funaro), o Brasil vivia um grande estado de 

euforia (grandes inflações, eleições, escassez de alguns produtos...). 

 

As principais medidas foram: 

• A moeda corrente brasileira que era o Cruzeiro foi transformada em Cruzado, seguido de 

sua valorização (O cruzado valia 1000 vezes mais); congelamento dos preços em todo o 

varejo, os quais eram fiscalizados por cidadãos comuns (fiscais do Sarney); Antecipação do 

salário mínimo; Correção automática do salário para acompanhar a inflação. 

• O plano acabou sendo um fracasso principalmente pelo congelamento de preços, que fez a 

rentabilidade dos produtores cair para perto de zero, a falta de mobilidade de preços fez os 

produtos ficarem ausentes dos mercados e até leite não era mais encontrado para comprar, 

foi a época dos consumidores fazerem “estoque” de produtos em casa. 

• O governo não era responsável o suficiente para controlar seus gastos, além de fazer o país 

perder grandes quantias de reserva internacional. 

A proximidade das eleições fez com que o governo tomasse algumas atitudes populistas, evitando 

tomar atitudes impopulares para garantir a sobrevida do plano Cruzado. 

 

1.1.4 – A recessão desnecessária  

O Brasil se encaminhava para uma recessão cuja severidade era ainda desconhecida, pois 

dependeria do tempo em que o crédito ficaria estrangulado, o gasto público encolhido e a economia 

mundial em crise. O pior é que ela se revelaria inútil. A recessão, provocada pela política 

econômica do governo de Fernando Henrique Cardoso e provavelmente agravada pelo acordo que 

estava sendo fechado com o FMI, pretendia evitar que a desvalorização do real fosse corrigida e que 

a dependência do endividamento externo fosse eliminada. Tudo isso viria de dois motivos opostos. 

Um deles afirma que o Brasil gastava no resto do mundo muito mais do que o que recebia dele 

pelos bens e serviços que vendia. Porém o país vinha tendo um problema externo em conta corrente, 

como não podia deixar de ser, explícito (dívidas de diferentes naturezas) ou implícito (um estoque 

cada vez maior de inversões diretas do exterior, que geravam envios de rendimentos para fora e 
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repatriamento de capital). A situação só tendia a se agravar: a cada ano em que o país conseguia 

fechar seu balanço de pagamentos, o desequilíbrio externo aumentava para o ano seguinte.  

 

O desequilíbrio fiscal não passava de simples decorrência do problema externo, pelos seguintes 

motivos:  grande parte da dívida externa formada pelo mecanismo acima descrito foi feita pelo 

poder público e por isso responde pelo aumento da dívida pública; outra parte da dívida pública 

correspondia às reservas cambiais; essa necessidade era a principal razão para manter os juros em 

nível absurdo.  

 

Os governos gastam mais do que arrecadam, por isso o Brasil importa tanto. O excesso de gasto 

público impedia que tivesse suficiente poupança, o que obrigava o país a ir cada vez mais atrás da 

poupança externa. A valorização da moeda era o preço pago pela estabilidade, que estaria ameaçada 

pelo excesso de demanda. Graças à valorização do REAL, o Brasil podia importar as mercadorias 

que satisfaziam (segundo o Governo FHC) esse excesso de consumo sem a inflação voltar. Assim, 

se o governo desvalorizasse o real sem "corrigir" o excesso de demanda, teria que ter inflação, pois 

só a alta dos preços manteria o excesso de procura, pela perda de poder aquisitivo das receitas 

públicas e dos salários. Essas eram as coisas ditas para enganar. Tão logo os juros caem para níveis 

menos absurdos e o gasto público se recupera, o desequilíbrio retorna. Não restou dúvida de que o 

motivo de excesso de demanda devido ao gasto público era falso. A prova era que nesse tempo todo 

tinham sido enormes o desemprego e a capacidade das empresas. O único excesso de demanda era 

por produtos estrangeiros, colocado por distorção do valor externo da moeda. Naquela época dizia-

se: Enquanto isso não for reconhecido e se tornar a base da política econômica, a atual recessão será 

tão inútil quanto as anteriores. A sociedade civil deveria se manifestar com força, para abrir os 

olhos das autoridades. 

 

Capítulo 2 – Adaptações à Crise 
 

2.1- Como fugir da Crise 

No idioma chinês a palavra crise tem dois ideogramas, que significam perigo e oportunidade. 

Enfrentar uma crise requer entendimento do ambiente de negócios, preparo para compreendê-la e 

ações para reagir. Não adianta de nada entrar em desespero em razão dos sinais de desaquecimento 

da economia e queda nas vendas. Isso não vai resolver o problema.  

 

Quando o assunto é crise econômica, é preciso avaliar que as circunstâncias acabam mudando o 

perfil dos consumidores. Alguns perdem seus empregos, outros sentem fortemente o peso dos altos 
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preços, já outros possuem algum ente próximo que perdeu o emprego e assim possuem a tarefa de 

dividir sua renda. Seja qual for o caso, a crise promove o corte de gastos por parte dos 

consumidores. Muitos optam por produtos mais baratos, já outros preferem cortar o que consideram 

gastos supérfluos. Mas dependendo do consumidor, esses gastos supérfluos podem ser desde uma 

viagem, até uma nova roupa. Ou seja, em muitos casos existe também o corte de uma certa 

necessidade. 

 

Já existe até mesmo um nome para o fenômeno, o chamado “tradedown”, que em sua tradução 

literal significa “trocar para baixo”. 

 

O “tradedown” é uma forte tendência em países da Europa e nos Estados Unidos, e que atualmente 

está presente neste momento da vida dos brasileiros. Supermercados, shoppings centers, varejistas, 

franquias alimentícias e comércio eletrônico estão percebendo a mudança do comportamento do 

brasileiro, que veem adquirindo itens de consumo cada vez mais baratos, ou até mesmo abrindo a 

mão deles. O consumidor faz mais pesquisa na hora de comprar. Isso porque estão economizando 

para pagar as dívidas atrasadas e as despesas domésticas que tiveram aumento, como a conta de luz 

e de água. O pragmatismo toma o lugar do impulso. 

 

Listarei a baixo algumas dicas da qual deve ser importante levar em consideração para ajudar a 

superar essa época de crise no nosso país: 

• Não empreste dinheiro! Por mais óbvio que pareça essa frase, muita gente não percebe a 

importância disso. E se já possui uma dívida, não crie uma nova para tapá-la. Parece 

tentador deixar de dever um mas isso no fim das contas acaba muitas vezes virando uma 

grande bola de neve e criando uma situação de risco maior ainda. 

• Não se apegue a bens matérias e a estilo de vida! Dependendo do grau de endividamento 

que você se encontra, não existe outra forma se não cortar gastos. Começando pelos gastos 

pessoais, que podem ir desde alguns alimentos até vestuário. Não se atenha a um estilo de 

vida do qual não consegue manter.  

• Planejamento: um bom planejamento com todos os compromissos financeiros existentes 

listados, mesmo os pequenos gastos do dia a dia, é importante. Uma planilha de orçamento 

doméstico pode ajudar.  

• Evite comprometer ainda mais a renda com financiamentos e parcelas longas. Com os juros 

mais altos, já está difícil de pagar todas as dívidas assumidas e o caminho para a 

inadimplência pode ficar cada vez mais curto. 
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• Guarde o quanto puder no dia a dia! Faça comparações e veja se é vale mais a pena fazer 

refeições dentro de casa ou fora de casa, por exemplo. A mesma economia também deve 

valer para o consumo de água, luz e gás. A energia elétrica já está mais cara em todo o país. 

• Reaproveite a água de banhos e chuvas para utilizá-la na limpeza da casa. Desligar os 

aparelhos eletrônicos da tomada quando não estiver usando também ajuda a diminuir os 

gastos com energia. 

• Não se desespere! Por mais difícil que a situação pareça, uma hora ela passa, por mais difícil 

que agora seja acreditar nisso agora. Esteja disposto a cortar o que for preciso e priorizar o 

que realmente lhe é necessário  

• Se você realmente está se esforçando e fazendo todo o possível para sair do monte de 

dívidas não tempo para o pânico, pode demorar, mas as boas consequências virão! 

• Não mude suas atitudes quando a crise passar! Tendo em vista que você passou por um 

momento difícil e de aperto e tenho certeza que não quer passar novamente 

 

2.2 - Mercados que Cresceram com a Crise 

Com a atual situação econômica em que o país se encontra, muitos empresários e empreendedores 

começam a se questionar sobre como manter seus negócios de pé sem prejudicar seus resultados em 

curto e longo prazos. É preciso que as empresas repensem estratégias para desenvolver meios de 

superar as altas taxas de inflação do governo, as variáveis de juros bancários e os momentos de 

estagnação de investimentos, sem precisar agir por impulso e fechar suas portas ao mercado. 

 

De acordo com Fábio Coimbra, coordenador do MBA em Gestão de Riscos e Compliance da 

FECAP e doutor em administração pela USP, o Brasil vive um momento muito delicado, capaz de 

englobar diversas crises socioeconômicas ao mesmo tempo. “As incertezas políticas vêm criando 

uma volatilidade e insegurança econômica cada vez maior, principalmente em pequenas e médias 

empresas, que possuem menor capacidade de resiliência em situações de crise”, explica. No 

entanto, segundo o especialista, a crise também pode ser sinônimo de novas oportunidades de 

gestão empresarial. “Estamos vivendo uma situação extremamente complicada e delicada, mas, ao 

mesmo tempo, isso faz com que muitos profissionais percebam que este também pode ser o 

momento de tentar buscar novas oportunidades de crescimento”, afirmou Coimbra. 

 

O desemprego e a inflação têm aumentado exuberantemente, e as vendas em muitos setores estão 

caindo. Para se ter uma ideia, uma projeção feita pela ONU mostrou uma retração de 1,5% do seu 

PIB em 2015. 
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Historicamente, os momentos de dificuldades econômicas tem sido o início de ótimos negócios. 

Enquanto está todo mundo desanimado e se deixando levar pelo derrotismo deixado pela crise, 

alguns empreendedores identificam oportunidades para começar seus negócios. Como já dizia um 

certo ditado: “Em tempo de crise, alguns choram, outros vendem lenços. ”  

 

Dentro disso, é importante lembrar algumas “regras” básicas: ser proativo, saber onde enxergar 

novas oportunidades, definir estratégias claras, não deixar de investir em pesquisas de mercado, 

defina suas prioridades, tenha visão de longo prazo, priorize o marketing, entre outras. 

Com a crise as pessoas estão a voltar a usar de serviços mais básicos e a retomar hábitos antigos que 

nos últimos tempos foram perdendo utilizadores e negócios. Esta é a altura certa para criar um 

negócio numa destas áreas. 

 

Muitas empresas conseguiram crescer nessa crise algumas até dobrar o seu faturamento. Nas 

estratégias delas estão inclusos: renegociar preços com seus fornecedores, diversificar produtos e 

investir em marketing, num movimento contrário ao da maioria do mercado. 

 

A seguir darei alguns exemplos de negócios que vieram a melhorar seu faturamento na crise: 

• Consertos e reparos em roupas: Em tempos de crise, muita gente prefere fazer pequenos reparos 

em roupas do que comprar uma nova. É cada vez maior o número de empresas de pequenos 

reparos em roupas que são abertas em todo o Brasil. Esse tipo de negócio em tempos de crise se 

volta para a conservação do vestuário. 

• Revenda de carros usados: Com o dinheiro ficando muita gente, ao invés de comprar um 

carro novo, vai recorrer ao bom e velho carro de segunda mão e ai surge mais uma ideia de 

negócio que deve crescer muito em uma situação de crise econômica. No caso brasileiro, 

como muita gente comprou carro a prestação, pode ser que a coisa fique muito feia e as 

pessoas tenham que se desfazer desses carros financiados, criando um verdadeiro oceano de 

ótimas oportunidades de negócio a preços bem convidativos. 

• Oficinas mecânicas: Com a redução do crédito para a aquisição de um carro, o reparo do 

carro que já possui é a melhor opção para quem quer manter o seu carro e não correr riscos. 

Entre os negócios que devem crescer durante a crise que estamos presentes e pode vir a 

piorar, as oficinas mecânicas ocupam lugar de destaque a exemplo do que aconteceu durante 

a recente crise econômica europeia. 

• Food trucks: A moda dos Food Trucks começou em Nova York em função da crise de 2008 

e chegou em São Paulo, de onde está se espalhando para todo o Brasil. Embora seja 

relativamente novo esse é uma das nossas apostas sobre negócios que crescem em tempos de 
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crise. O raciocínio é bem simples. Como uma das características dos food trucks é 

justamente oferecer boa comida a um preço baixo, muitas pessoas irão recorrer aos food 

trucks como forma de economizar. Levando em conta que, apesar do gasto da gasolina, não 

há o gasto do aluguel e outras do gênero.  

Esses foram alguns exemplos de mercado que veem aumentando e se beneficiando na crise. Agora 

mostrarei alguns exemplos de empresas que já previram a crise, se prepararam para ela e assim 

saíram por cima. 

 

 

• Acte Sports: Empresa que trabalha com acessórios esportivos e está no mercado há cinco 

anos. A empresa vende principalmente equipamentos para pilates, crossfit e ioga, além de 

acessórios para bicicletas. “Como já estávamos prevendo a crise desde o início do ano 

passado, trabalhamos durante 2015 para enxugar os custos e, principalmente, aumentar a 

liquidez da empresa o máximo possível, liquidando estoque parado e produtos fora de linha. 

Outro ponto que ajudou bastante foi a nossa pulverização de clientes. Trabalhar de forma 

concentrada, principalmente em momentos de crise, é extremamente arriscado. Nossa 

empresa não tem dependência de nenhum cliente, e mais de 60% das vendas são 

extremamente pulverizadas” 

• Betalabs: A empresa atua na gestão de comércio eletrônico e trabalha com e-commerce e 

software na nuvem. Para enfrentar este momento, a empresa iniciou um programa de 

parcerias com agências digitais. Assim, as agências passariam a cuidar da aparência dos 

sites de e-commerce que contratam a Betalabs, enquanto a empresa foca em sua 

especialidade, que é o fornecimento de tecnologia para a gestão. 

• BUW – Business Woman: É uma marca de roupas femininas focada em moda para 

executivas. A marca tem investido na expansão via franquias, já que, segundo a empresa, o 

mercado para aquisição de pontos está ótimo. A BUW está também buscando investidores, 

renegociando com fornecedores e reduzindo custos. 
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• Clear Clean: É uma rede de micro franquias de serviços de limpeza, tanto residencial como 

também comercial. A empresa abriu em abril de 2013 depois de uma viagem de um dos 

fundadores para a Europa, onde ele passou a conhecer o serviço. Muita gente na crise vem 

diminuindo gastas dentro de casa, entre eles está uma doméstica fixa, assim esse mercado de 

“diaristas” aumenta. 

• Espetinhos MiMi: A rede de franquias Espetinhos Mimi atua há 45 anos no mercado de 

churrascos de palito. Num cenário de crise, a rede tem apostado nas franquias que requerem 

um investimento menor, como o modelo Express e Empório que precisam de um 

investimento de R$35 mil, e o carrinho, com investimento de R$45 mil. A ideia é que esses 

modelos possam aproveitar grandes eventos, como as Olimpíadas. 

• Mercadão dos óculos: É uma empresa de óculos voltada para classes C e D. O dono do 

negócio, Celso Silva, começou no setor há 20 anos, com uma ótica comum: com armações 

de grife e preços salgados. Com o tempo, porém, percebeu o potencial que teria um negócio 

com produtos mais baratos. Hoje, o Mercadão vende óculos a partir de R$ 19,90. Para 

continuar crescendo, mesmo com a crise, afirmam que investem em preço justo, variedade 

de produtos, treinamento da equipe de vendas e marketing segmentado. 

• Rappido: É uma plataforma na internet que oferece o serviço de entregas rápidas. A empresa 

atua nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e 

Campinas. Mensalmente, são realizadas 30 mil entregas. Num cenário de contenção de 

gastos gerais, o Rapiddo diz buscar preços competitivos, garantindo a sua qualidade. Além 

disso, a empresa investiu na diversificação de produtos: criou um aplicativo para ser usado 

por empresas de entrega e criou ainda a possiblidade de seu serviço ser usado por e-

commerce. 

 

2.3 - Mercados que Caíram com a Crise 

No subcapítulo anterior citamos algumas empresas e mercados que conseguir se sobre sair mesmo 

na crise e como a fizeram. 

 

Agora veremos alguns exemplos dos mercados e empresas que acabaram fechando muitas portas, 

caíram ou até faliram com a crise, e como e porque isso as afetou de tal maneira. 

• Mabe: Fabricante de fogões e geladeiras mexicana que opera no Brasil desde 2003. No país, 

a empresa ganhou destaque pelas incontáveis aquisições desde sua entrada no mercado. Ao 

longo de 12 anos, os mexicanos experimentaram um crescimento vantajoso, atingindo uma 

participação de 16% no mercado de geladeiras, que movimenta R$ 9 bilhões anuais, com 

cerca de 2/3 disto nas mãos de 3 empresas multinacionais. Porém, desde 2013 a Mabe vem 
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enfrentando problemas. A empresa, que já chegou a dobrar de faturamento a cada 3 anos no 

país, agora enfrenta uma falência derradeira, deixando cerca de 2 mil funcionários 

desempregados. O setor de eletrodomésticos em si registrou em 2015 queda de 14% no 

faturamento. O resultado, quando somado à inflação do setor, leva a perdas de quase 20%. 

• Leader: Uma varejista carioca, tal qual a multinacional mexicana, vivenciou o “boom” do 

varejo brasileiro e agora encontra-se em uma situação complicada também por conta do 

caimento das vendas no varejo. Soma-se a isto uma parceria conturbada com o banco BTG, 

que atualmente controla a empresa, e o passado recente da Leader mostrou-se nada 

tranquilo. 

Para o BTG, a aquisição de empresas para posterior consolidação (a Leader adquiriu logo em 

seguida as lojas paulistas Seller), tratava-se de uma aposta óbvia na falta de profissionalização de 

uma série de setores da economia brasileira. A virada na economia, de um crescimento para a atual 

recessão, e a falta de capacidade operacional, levaram não apenas a Leader a se tornar um 

investimento frustrado, como também empresas como a Eneva, anterior MPX de Eike Batista, a 

Sete Brasil, que deveria produzir sondas para o pré-sal, e a Brasil Pharma, a beirar a falência com 

pedidos de recuperação judicial ou necessidades de aportes do controlador. Em comum, todos 

contaram com aportes do BTG. 

 

Atualmente a Leader possui mais de R$ 1 bilhão em dívidas e teve seu pedido de falência 

confirmado pelo BTG. 

 

 

• Luigi Bertolli: A queda do setor do varejo de 4,5% parece tímida quando comparada a do 

setor de tecidos, vestuário e calçados, que caiu 8,6% no ano. A exemplo de outras empresas 

como a rede de lojas Shoestock, que em 2011 registrou um faturamento de R$100 milhões 
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(até falir em 2015), o grupo GEP, dono da marca Luigi Bertolli e representante da GAP no 

Brasil, também sentiu os efeitos da crise.  

A empresa, que conta com 97 lojas no país e possui R$ 544 milhões em faturamento, enfrentava 

problemas desde 2013. O momento atual foi definitivo para a decisão de pedir a recuperação 

judicial, que ocorreu no início desse mês. 

 

As dívidas do grupo somam R$ 513 milhões. 

• Proema & Arteb: A queda de 26,55% nas vendas de veículos em 2015 não demorou a criar 

suas primeiras vítimas. Enquanto empresas como General Motors e Fiat iniciam férias 

coletivas para evitar demissões, empresas ao longo da cadeia do setor automotivo, com 

menor margem de manobra, apelam para pedidos de recuperação judicial, ou mesmo 

falência. 

 

Duas das maiores companhias brasileiras de produção de peças automotivas, Proema e Arteb são o 

exemplo mais visível desta crise que afeta o setor, acostumado a crescimentos vultosos nos últimos 

anos, boa parte em função do crédito fácil. 

 

Com uma queda de quase 65% nos pedidos, a Proema, que atende as montadoras Fiat, General 

Motors e Mercedes-Benz, acumula dívidas de R$ 1 bilhão. A Arteb por sua vez, líder no segmento 

de iluminação automotiva, demitiu 220 de seus 1,3 mil funcionários para logo em seguida entrar 

com o pedido de recuperação judicial. 

 

O setor de autopeças registrou um recuo de 17,7% no seu faturamento, gerando perdas de 29,8 mil 

postos de trabalho. 
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• Tonon Bioenergia: Do congelamento de preços praticado pela Petrobrás, que gerou 

prejuízos superiores a R$ 100 bilhões à estatal e tornou inviável a produção de etanol em 

muitos estados, ao aumento do custo do crédito, as falências no setor sucroalcooleiro se 

multiplicam com velocidade. Apenas em 2016, seis usinas já pediram falência no país. 

 

A crise no setor, que já levou à falência da Usina São Fernando, do empresário José Carlos Bumlai, 

e ameaça pôr a perder os mais de R$ 10 bilhões investidos pela Odebrecht no setor, fez em 

dezembro de 2015 sua mais recente vítima: a Tonon Energia decidiu pedir recuperação judicial, 

após atingir R$ 2,8 bilhões em dívidas. 

 

Segundo a presidente da ÚNICA, União da Indústria de Cana de Açúcar, a concorrência desleal da 

Petrobras tem ocasionado a maior crise da história do setor, com cerca de 44 falências e 33 pedidos 

de recuperação judicial até abril de 2014, número que apenas cresceu em 2015. 

 

• Unimed Paulistana: Para cerca de 1,2 milhão de brasileiros, 2015 foi o ano de dizer adeus ao 

plano de saúde privado. Cerca de 64 planos de saúde encontram-se sobre intervenção da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e outras 74 operadoras encontram-se em 

processo de fechamento. Para os gigantes do setor, o momento é de cautela. A Amil, agora 

sob controle da americana UnitedHealth, viu seu lucro cair aproximadamente 94% em 

relação ao esperado. Com cerca de 744 mil clientes, a Unimed Paulistana encontra-se em 

estado falimentar. Sua liquidação foi decretada pela ANS em função das dívidas que somam 

mais de R$ 263 milhões apenas em passivos tributários. Com mais de 1,1 milhão de 

clientes, a Unimed Rio encontra-se sob intervenção da mesma ANS. 

 

• Victor Hugo: A grife de bolsas e acessórios Victor Hugo fechou as portas da sua maior e 

mais tradicional loja no Brasil – a de Ipanema, no Rio, aberta na década de 70. O aumento 

no custo fixo do endereço, como os exuberantes preços de alguns aluguéis na capital 

carioca, e a queda nas vendas foram os motivos. 

 

Capítulo 3 – Retomadas de Crescimento 
Agora, a pergunta que uma grande maioria dos brasileiros fazem é: De que forma podemos nos 

preparar para enfrentar e vencer o desafio de levar o país de volta aos rumos do crescimento? 

 

Acredita-se que para uma retomada da economia brasileira dependerá exclusivamente do Governo, 

pois segundo todas as análises, foi ele quem não fez seu papel em termos de fomento do 
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desenvolvimento do país. Em resumo, não fez nem o seu dever diário e muito menos o dever de 

casa. 

Enquanto a agricultura, indústria e serviço davam seu máximo para atingir grandes níveis de 

produtividade e competitividade, o Governo já falhava no planejamento estratégico, infraestrutura e 

política fiscal. 

 

O ajuste fiscal é inevitável para provocarmos uma reversão da atual situação econômica do Brasil, 

pois o uso de artifícios cínicos, como a chamada contabilidade criativa das contas públicas, não dará 

condições para que o país volte a crescer, só jogará mais para frente uma crise maior. 

 

A grande questão que já vem pautando o debate econômico desde o início de 2016 é a necessidade 

urgente da retomada do crescimento da economia em nosso País. Constatada oficialmente como um 

grande equívoco, a estratégia posta em ação pelo ex-Ministro Joaquim Levy deveria ser substituída 

por uma alternativa de política econômica que buscasse superar a recessão e a falta de perspectivas 

que ameaçava se generalizar por todos os setores. 

 

A atual situação econômica do Brasil pode ser revertida, mas se depender apenas dos 

empreendedores, sem a colaboração do governo, fica praticamente impossível. 

 

Segundo especialistas ouvidos pela Agência Brasil, a retomada do crescimento pode reverter o 

quadro, mas tudo dependerá de quando a economia se recuperará da pior recessão em 25 anos. 

 

O momento que o Brasil atravessa é de tamanha gravidade que a busca de um consenso em torno 

das medidas para atravessar as dificuldades se oferece quase como uma imposição, junto aos 

diferentes parceiros. Talvez com exceção do sistema financeiro, ninguém mais interessa a 

continuidade desse quadro de insegurança e recessão. Assim, pressionado pela própria crise, os 

representantes de trabalhadores e empresários começam a construir canais de saída, como é o caso 

do documento “Compromisso pelo Desenvolvimento”. Elaborado em conjunto por uma série de 

grupos sindicais e do meio empresarial, o texto sugere uma pauta mínima para superar o imobilismo 

atual. 

 

No entanto, a retomada do crescimento exige que o governo restabeleça sua estratégia de 

enfrentamento da crise. É necessário abandonar o discurso defensivo de até pouco tempo atrás, em 

que a tônica sempre foi um profundo temor das reações negativas do mercado financeiro. A política 

monetária deveria ser pautada pela redução da taxa oficial de juros, com a indicação cristalina de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Contabilidade_criativa
http://www.cut.org.br/system/uploads/ck/files/compromisso-desenvolvimento-final-1.pdf
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um compromisso com a diminuição dos custos financeiros para empresas, famílias e para o próprio 

setor público. Ao priorizar a produção, o consumo e o emprego o governo deve ter clareza do atrito 

inescapável junto ao financismo. Mas não há outro caminho possível que não seja exigir de todos o 

compartilhamento de sacrifícios. Os bancos e as instituições financeiras são os únicos a registrarem 

lucros nessa conjuntura de prejuízos para todos os demais. 

 

O governo deve usar dos bancos governamentais e demais instituições financeiras federais para 

oferecer empréstimos e financiamentos adequados para a retomada do crescimento. Mais do que 

simplesmente ampliar a oferta de crédito, é necessário apresentar modalidades que impliquem 

menores custos financeiros. Os empresários só irão partir para o incremento dos investimentos caso 

sintam possibilidades concretas de retorno para tais investimentos. Juros elevados e incerteza da 

demanda por conta de desemprego e redução da renda interna não se apresentam como uma boa 

sinalização. 

 

Por outro lado, a saída exportadora é um modo que contribui também para o clima geral de 

recuperação e começa a apresentar alguns indícios positivos, em razão da desvalorização cambial. 

Essa tendência atual da taxa de câmbio pode operar como elemento de compensação das quedas 

observadas nos preços nos produtos primários de exportação. Além disso, permite uma redefinição 

dos padrões de concorrência de nossas empresas e seus produtos manufaturados no mercado 

internacional. 

 

Existe uma grande convergência para a necessidade da retomada do crescimento. Ainda que 

persistam as resistências de natureza político-partidária por parte das forças que justamente fariam 

um serviço ainda mais desastroso, o fato é que um eventual protagonismo mais atuante e dinâmico 

do governo poderia contribuir para avançar a pauta no Congresso Nacional e mesmo em domínios 

que não dependem desse tipo de autorização. Porém, é preciso ter a clareza de que o necessário 

apoio popular só virá caso as medidas contemplem os interesses da maioria da população e não se 

caracterizem pela exigência de novos sacrifícios por parte daqueles que são sempre os primeiros a 

pagar a conta das crises. 

 

“Crescimento nunca foi uma saída para o subdesenvolvimento. Ao contrário, pode até aprofundá-lo. 

É isto que a atual crise brasileira revela: a qualidade do crescimento recente da economia brasileira 

aprofundou o nosso subdesenvolvimento”. 
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A atual frustração dos economistas diante da política econômica adotada pela Dilma e da evolução 

dos indicadores da economia brasileira nos últimos dois anos, consegue superar o entusiasmo que 

os mesmos apresentavam ao final do segundo governo Lula e no segundo ano do mandato de 

Dilma. Retomar é uma palavra formada pelo prefixo re + tomar, indicando tornar a tomar algo, 

recuperar.  

 

Esta proposta está informada pela ideia de que a crise atual brasileira é agravada, senão 

determinada, pela política econômica. Entenda-se: câmbio, juros e metas orçamentárias. E bastaria 

uma outra política econômica para iniciarmos a superação da crise. Nada mais falso e prejudicial ao 

país. 

 

O que não se pode negar é que grande parte do “período áureo da economia brasileira” foi realizado 

com câmbio valorizado, juros altos e superávits fiscais, incluindo aqui a manutenção da DRU e a 

política de privatizações envernizada pelo modelo de concessões -, por uma política econômica 

ortodoxa, portanto. 

 

A verdade é que o modelo de crescimento do período anterior jamais teria ocorrido sem a 

gigantesca valorização dos preços das commodities internacionais. A exceção histórica desse 

período é tamanha que impressionou e confundiu até mesmo economistas experientes no tema do 

desenvolvimento. 

 

Ter este modelo de crescimento no horizonte significa manter nossa pauta primário-exportadora, 

continuar aprofundando a dependência da demanda chinesa, manter a expansão territorial do 

agronegócio e da mineração no atual modelo humanamente predatório, com elevação dos desastres 

ambientais, dos conflitos com indígenas e quilombolas. Significa manter a regressão industrial, não 

apenas de nossa pauta exportadora, mas da produção interna, que se reflete em elevação de 

importações e que impacta o mundo do trabalho elevando a precarização e a super exploração. 

Significa basicamente ocultar que a atual crise é resultado direto do modelo de crescimento do 

período anterior e que sua retomada iria mais cedo ou mais tarde recolocar novamente a mesma 

crise. Em síntese, significa se manter na trilha histórica do subdesenvolvimento. 

 

Em relação à política, acredita-se que agora com o impeachment da presidenta Dilma as coisas 

tendem a melhorar. O governo de Michel Temer já anunciou as primeiras medidas econômicas que 

pretende colocar para tirar o país da crise. O presidente em exercício abriu a reunião com ministros 

e líderes de partidos aliados reconhecendo a importância da votação da nova meta fiscal. 
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Temer também pediu apoio para as primeiras medidas que a equipe econômica anunciou para 

reequilibrar as contas públicas, entre elas, adiantar a devolução para os cofres públicos de R$ 100 

bilhões da dívida que o BNDES tem com o Tesouro Nacional. “Nós estamos fazendo toda avaliação 

jurídica para verificar se não há, e não pode haver, nenhuma irregularidade para trazermos para os 

cofres públicos, pelo menos, R$ 100 bilhões neste momento”, afirma. 

 

Michel Temer fez questão de apresentar as medidas econômicas primeiro para os líderes da base de 

apoio do governo no Congresso. Em seguida, a equipe econômica detalhou as medidas para os 

jornalistas. 

 

Não houve anúncio de aumento de impostos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que 

neste primeiro momento não existe previsão de novos tributos. O que pode vir em um segundo 

momento são reduções de desonerações que foram dadas no governo passado para setores da 

economia. 

 

Conclusão 
Crises econômicas e políticas certamente existem no nosso país e no mundo á anos, já houveram 

piores e já houveram melhores. E essa que estamos vivendo atualmente com certeza não será a 

última. O importante é levarmos certas “lições” com a crise. 

 

Em tempos como este que estamos vivenciando, criamos certos hábitos em nosso consumo geral 

para amenizar as contas e as despesas, deixamos de usar muitas coisas e trocamos outras por opções 

mais baratas ou menores. Como por exemplo, para consumidores: mudamos as marcas das comidas 

e utensílios que usamos para mais outros(as) mais baratos(as), desligar eletrodomésticos da parede 

quando não estiver usando, deixar de comprar roupas apenas por “luxo” e só comprar se houver a 

necessidade, gastar menos fora de casa, nunca vender um imóvel ou automóvel para investir num 

único ativo, entre outros.  

 

Já para os empresários e administradores existem algumas lições também: não deixar toda sua 

atenção voltada apenas para o mercado interno e abrir portas também para as oportunidades que o 

mercado externo proporciona, manter uma política comercial externa bem elaborada, possuir um 

planejamento estratégico a longo prazo, não concentrar todos os investimentos em poucas empresas, 

diversificar ou investir em fundos, renegociar constantemente com fornecedores, etc. 

 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/tesouro-nacional/
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E para os dois casos, empreendedores e consumidores, o mais importante é: vencer o medo da 

mudança, questionar a forma de pensar, analisar detidamente a situação, aprender com os erros e 

crescer como ser humano. 

E são essas ações que, mesmo com o passar da crise, não devemos abandonar de vez. Justamente 

para, quando/se vier uma próxima crise como essa, ou até maior, o impacto será menor. Bastante 

prudência e “muita calma nessa hora” com toda certeza irão ajudar você e a outros a sair vivo e 

relativamente ileso de toda essa época de muita turbulência. 
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Introdução 
Este trabalho tem como objetivo geral analisar o fortalecimento da marca por meio da prática de 

responsabilidade social nas empresas. 

 

Atualmente há uma grande discussão em relação ao processo de decisão de compra, no qual o 

consumidor não busca apenas preço, qualidade e atendimento. Eles estão cientes da importância da 

responsabilidade social como meio fundamental para o desenvolvimento da economia, redução da 

violência e aumento da qualidade de vida e, por isso, optam por empresas engajadas nessa causa. 

Sabendo disso, muitas empresas divulgam que possuem práticas de apoio a sociedade, processos 

mais eficientes, que preservam o meio ambiente, políticas de apoio ao voluntário e valorização dos 

funcionários. 

 

Dentro desse contexto, definimos como a pergunta de pesquisa desse trabalho: a imagem da marca, 

posicionada como socialmente responsável afeta no processo de decisão de compra? Assim, a 
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pesquisa estará envolvida em descrever a responsabilidade social no ambiente corporativo e como 

este termo está sendo visto pelos consumidores de uma grande marca de vestimentas. 

Capítulo 2 - Estudo de Caso 

Capítulo 3 - Referencial Teórico 

 

Capítulo 1 – Dos Objetivos 

 
1.1- Objetivo Geral 

• Analisar se a imagem da marca, posicionada como socialmente responsável, influencia no 

processo de decisão de compra.  

 

1.2 - Objetivos Específicos 

• Identificar a influência de ações sociais na decisão de compra de roupas femininas na cidade 

de São Paulo; 

• Verificar a relação de influência entre a marca e as ações da empresa.   

• Averiguar de que maneira a responsabilidade social corporativa pode ser uma estratégia, 

para ter vantagem competitiva; 

 

Capítulo 2 - Estudo de Caso  
A pesquisa está baseada na empresa com foco no mercado de varejo, mais especificamente a rede 

espanhola conhecida como Zara. Porém, foi selecionado apenas o segmento feminino da empresa 

para a realização desta pesquisa. 

 

A Zara foi inaugurada na década de 1970 pelo empreendedor espanhol Amâncio Ortega Gaona, que 

desde sua infância visava ser empresário na área têxtil, juntamente com sua mulher, Rosalía Mera 

Goyenechea. A empresa então se tornou parte do grupo conhecido como Inditex (Industria de 

Diseño Textil S.A.) e sendo, até hoje, uma das maiores empresas do mundo no setor varejista. Essa 

primeira loja estava localizada na cidade de La Corunã, na província de Galícia e ao norte da 

Espanha, vendendo roupas femininas a preços acessíveis. Em menos de 10 anos, a empresa se 

expandiu em outras grandes cidades espanholas com coleções de roupas femininas e masculinas 

focando as classes de menor poder aquisitivo. Na década de 1980, a Zara conquistou os grandes 

mercados internacionais, como a Europa e América Latina, mas com foco maior no consumidor 

com maior renda. 
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Atualmente a Zara é uma loja de varejo em maior e mais rápida ascensão, pelo fato de possuírem 

1.600 unidades em 78 países. O grupo que administra a empresa tem 60% do seu faturamento 

baseado na loja. No Brasil, são 1770 lojas e com um diferencial de renovação de prateleiras duas 

vezes por semana.  

 

A Zara fabrica a maior parte de seus produtos na Europa. Porém, devido ao baixo custo de 

importação, as peças mais elaboradas são feitas em oficinas no Peru, Marrocos, Camboja, Tailândia 

e Brasil. O envolvimento da empresa em uma denúncia em São Paulo de trabalhadores que estavam 

sendo escravizados por empresas têxteis contratadas pela Zara fez com que surgisse o problema 

desta pesquisa alinhado ao conceito de responsabilidade social e a imagem da marca para 

consumidoras.  

 

Dessa maneira, o estudo do conceito de responsabilidade social presente no caso apresentado acima 

ajudará a identificar se isto pode afetar de alguma maneira a imagem que a empresa tem no 

mercado diante de consumidores, neste caso, femininas.  

 

Capítulo 3 - Referencial Teórico  
 

3.1 - Responsabilidade Social das Empresas 

A partir da década de 1970 a responsabilidade social se tornou um tema presente nas organizações, 

pelo fato das organizações começarem a pensar sobre a valorização do ser humano, ou seja, as 

obrigações sociais que devem fazer parte da empresa para com os empregados. 

 

As obrigações sociais tiveram mais ações práticas na década de 1990, visando desde melhorias para 

fornecedores, clientes, motivação dos empregados até a comunidade local e a sociedade. Logo, 

agrega maior valor a empresa e faz disto um diferencial competitivo. A responsabilidade social 

então pode ser descrita a partir de algo que “pressupõe uma atuação eficaz da empresa com todos 

aqueles que são afetados por sua atividade, sejam diretas sejam indiretas, possuindo um alto grau de 

comprometimento com seus colaboradores internos e externos” (Moysés, 2001, p 85). É a maneira 

com que as empresas devem ter uma consciência e um comprometimento com as mudanças sociais. 

Referente a uma aula expositiva realizada pelo Professor Jozimas Geraldo Lucas, professor de 

Introdução do Pensamento Teológico II na PUC-SP, esta é uma prática orientada pela ética (Ethos - 

ética, em grego – designa a morada humana), pois a responsabilidade social deve ser vista sempre 
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como algo que busca e aprimora para melhorar a sociedade. Assim, ela é considerada uma prática 

moral (Moral – mos, mores, derivado do latim) por ter uma dimensão do coletivo e social, pelo fato 

de implicar compromisso com a humanidade, respeito aos direitos humanos, a justiça e a dignidade.  

Porém, mesmo sendo um tema atual e muito presente, muitas empresas não utilizam as obrigações 

sociais como uma estratégia. É possível ver modelos de empresas que: visam apenas o lucro e são 

assumidamente como negócios e empresas que se colocam como organizações sociais e procuram 

satisfazer aos interesses de uma pequena rede de pessoas.  

 

3.2 - Comportamento do Consumidor 

O comportamento do consumidor é como cada ser humano se comporta diante de um determinado 

objeto ou produto de desejo a ser adquirido e ou consumido, com o objetivo de satisfazer suas 

necessidades reais e as emocionais. Assim como nos indica Kotler (2000), caracteriza-se o 

comportamento do consumidor pelas atividades mentais e emocionais realizadas na seleção, compra 

e uso de produtos/serviços para a satisfação de necessidades e desejos. 

 

O consumidor é influenciado por fatores culturais, sociais, psicológicos entre outros. Dependendo 

da região do planeta, cada cultura apresentará um determinado produto que é indispensável para 

aquela sua população, assim com as diferenças entre homens e mulheres, e até crianças, até mesmo 

á situação sócio econômica e principalmente cultural desta população influencia este consumo. Para 

Kotler (2000), a cultura é o fator mais expressivo na influência do consumo, assim como subcultura 

e a classe social. 

 

3.3 - Consumo Feminino 

O mercado consumidor feminino está se expandindo cada vez mais, e as empresas precisam estar 

preparadas para enfrentar essas mudanças, visto que o público feminino está ocupando cada vez 

mais lugares que antes só eram ocupados por homens.  

 

Atualmente, as mulheres, ganham um trilhão de dólares por ano, e suas rendas ao longo das três 

últimas décadas tiveram o aumento radical de 63% acima da inflação norte-americana. (JOHNSON; 

LEARNED, 2005, p. 23). Ainda na opinião dos autores, as mulheres contribuem com metade ou 

mais, da renda domiciliar, ou seja, 48% das mulheres que trabalham fora contribuem com pelo 

menos metade da renda da família, tornando-se com isto cada vez mais independente. Argumentam 

ainda que 70% das mulheres serão as únicas responsáveis por suas finanças e compras em algum 

momento de suas vidas adultas. 
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As autoras Popcorn e Marigold (2000) perceberam que as mulheres conseguem absorver 

informações sobre os produtos muito mais que os homens. As mulheres influenciam 

aproximadamente 80% das compras. As autoras ainda afirmam que, 27% dos domicílios brasileiros 

são chefiados por uma mulher solteira, responsável por toda renda domiciliar. Sabendo que as 

mulheres não são iguais umas das outras e suas necessidades variam, as empresas precisam de um 

diferencial em produtos, serviços, preços, promoções, enfim, em todo plano de marketing. 

 

3.4 - Consumo de Vestuário  

O processo de compra de vestuário é muito mais complexo e cheio de significações do que se pode 

imaginar. As roupas representam opções ideológicas, divisão de classes, opção social e de grupo 

(SEBRAE/PR, 2011). Na hora da compra, para a maioria dos consumidores, “dizer que” é muito 

mais importante que o “servir para”. Isto significa que o aspecto ideológico supera o funcional. Ao 

entrar em uma loja de roupas, o consumidor não busca apenas proteger o corpo, mas sim transmitir 

alguma mensagem através da roupa que irá adquirir (SEBRAE/PR, 2011). 

 

Segundo Cobra (2007), o processo de escolha de um produto de moda depende de como uma 

pessoa seleciona, organiza e interpreta as informações recebidas a fim de criar uma imagem do 

mundo em que vive. Ao escolher um produto de moda, o consumidor anseia pelo poder de 

recompensa, ou seja, a aceitação social pela escolha realizada.  

 

3.5 - Consumo no Estado de São Paulo 

De acordo com Pyxis Consumo, ferramenta de dimensionamento de mercado do IBOPE 

Inteligência, o consumo das famílias paulistas deve crescer 6% no ano de 2014. E o setor de 

vestuário representará 11% do consumo total, sendo o terceiro maior fator de consumo, atrás de 

alimentos e bebidas (26%) e automóvel particular (18%). 

 

3.6 - Ações Sociais como Estratégia de Fortalecimento da Marca 

Se considerarmos do ponto de vista empresarial, os investimentos em ações sociais são atrativos a 

partir do momento que elas trazem distinção para a marca e/ou acarretem em vantagem competitiva.  

Nesta linha, Brown e Dacin (1997, p. 77) afirmam que a responsabilidade social empresarial é 

importante por influenciar a opinião dos consumidores sobre as empresas e, assim, afetar a opinião 

sobre os seus produtos e marcas. Assim, o conhecimento que os consumidores têm e as associações 

que eles fazem com produto, marcas e empresas podem proporcionar vantagem competitiva 

(BROWN; DACIN, 1997,p. 68). 
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Também podemos associar o comportamento do consumidor através de estudos realizados por 

Brown e Dacin (1997), no qual evidenciaram que o conhecimento do consumidor a respeito das 

empresas pode influenciar o seu comportamento em relação aos seus produtos e marcas. No 

entanto, as habilidades corporativas mostraram-se mais significativas do que a responsabilidade 

social. 

 

O comportamento do consumidor é de interesse especial para as empresas que desejam um 

diferencial competitivo, e, para Arantes, Silva, Tanner e Machado (2004), parece claro que a 

responsabilidade social consiste em uma ferramenta estratégica para fortalecer a imagem da 

empresa e potencializar a sua marca. Resta saber de que forma e em que medida a adoção de 

práticas socialmente responsáveis afetam a percepção do consumidor a ponto de influenciar sua 

decisão de compra do produto ou escolha do serviço. 

 

Capítulo 4 – Metodologia da Pesquisa 

A pesquisa pretende descrever o comportamento das consumidoras femininas e seu posicionamento 

sobre a questão atual da responsabilidade social em São Paulo diante uma empresa, mais 

especificamente, da rede espanhola conhecida como Zara.  

 

De acordo com Gil (2014, p.28) esta pesquisa é conhecida como pesquisa descritiva que é: 
As pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 
relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob 
este título e uma de suas características mais significativas está na utilização de 
técnicas padronizadas de coleta de dados.  
 

Isto significa que, a pesquisa descritiva estuda um determinado grupo e suas características, 

analisando as relações entre si e tem a sensibilidade de se atentar a atuações práticas. Além disso, é 

utilizado pela maioria das organizações, já que necessitam ter uma preocupação com o seu objetivo 

final: o cliente.  

 

Para atingir tanto o objetivo geral como o objetivo específico, o método de coleta de dados será 

através de questionário, serão feitas exclusivamente através do hiperlink na internet. As perguntas 

apresentadas serão tanto do tipo “fechada” como: dicotômicas e resposta múltipla e do tipo “aberta” 

de razões, motivos, explicações e descrições.  

 

Esta pesquisa tem a intenção de ser usado apenas para fins acadêmicos e não será usado para fins 

indevidos. A finalidade do questionário é para podermos identificar se o consumidor observa nas 
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empresas apenas uma imagem superficial ou procura observar questões voltadas para a 

responsabilidade social e condutas da empresa antes do ato da compra.  

 

4.1 - Amostra 

A população do trabalho foi constituída de consumidoras paulistas em geral, entendidos como 

brasileiros de idade e renda variáveis. Uma amostra de 40 mulheres foi retirada da população 

feminina do Estado de São Paulo, composta por 20.397.684 mulheres. 

 

O questionário conteve 12 (doze) perguntas, sendo elas, primeiramente, perguntas de identificação, 

seguido por perguntas de aspecto geral, no qual foi aferido o conhecimento do entrevistado em 

relação a responsabilidade social e fluindo para perguntas de reflexões pessoais sobre o tema 

abordado e perguntas comportamentais, finalizando com perguntas diretas sobre a Zara, referente ao 

nosso estudo de caso, conforme APENDICE 1 – Questionário, no final do trabalho. 

 

Capítulo 5 - Apresentação de Resultados  
A idade das respondentes foi codificada em 4 faixas, menor de 17 anos, entre 18 anos e 25 anos, 

entre 26 anos e 35 anos e superior a 35 anos. A primeira faixa etária apresentou 1 respondente, 

representando 2,5% da amostra; 37 respondentes ficaram entre 18 anos e 25 anos e representaram 

92,5% da amostra. Na terceira faixa etária não houve representantes; e 2 representantes 

representaram a quarta faixa etária e representaram 5% da amostra. 

 

 

 

A variável renda familiar apresentou a seguinte divisão seguindo os padrões de classe social da 

FGV: classe E (de R$0,00 a R$1.085,00), classe D (de R$1.085,00 a R$1.734,00), classe C (de 

R$1.734,00 a R$7.475,00), classe B (de R$7.475,00 a R$9.745,00) e classe A (acima de 

R$9.745,00). A representatividade ficou a Classe A com 26 respondentes representando 65% da 

amostra, Classe B com 5 respondentes e 12,5% da amostra, Classe C representando 20% da amostra 

2%

93%

5%

Faixa Etária
Menor de 17 anos

Entre 18 anos e 25
anos

Superior a 36 anos
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com 8 respondentes, Classe D com 1 respondente e representando 2,5% da amostra e classe E não 

houve representatividade. 

 

Dentre as entrevistadas, 100% das respostas foram correspondente ao Estado de São Paulo com o 

foco pré-determinado para a realização do projeto de pesquisa. 

 

A coleta da pesquisa foi realizada exclusivamente através do hiperlink pelas 40 mulheres. 

 

Aferimos também o conhecimento do tema abordado pelas entrevistadas. 
 

 

O questionário prossegue através de perguntas que permite identificar a reflexão e percepção 

individual das entrevistadas sobre o tema. 

 

65%12%

20%
3% 0%

Renda Familiar 

Acima de
R$9.745,00

de R$7.475,00 a
R$9.745,00

100%

0%

Estado que reside

SP

Outros

100%

0%

Tipo de Questionário

Hiperlink

37%

52%

8% 3%

Você sabe o significado de 
Responsabilidade Social?

Conheço bem o
assunto

Já ouvi falar, conheço
um pouco

21

19

18 19 20 21 22

Sim

Não

Defina: [Você costuma observar as 
ações sociais das empresas?]
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A terceira parte do questionário é composta por perguntas que buscam definir o comportamento das 

entrevistadas perante a compra de vestuário feminino relacionada á responsabilidade social. 
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A quarta parte do questionário verifica as relações de hierarquia entre a marca, qualidade, preço e 

ações sociais. 
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Após as relações gostaríamos de aprofundar os motivos da escolha da marca. 

Quais os motivos te levam a escolher uma marca? 

Status, qualidade, preço. 

Qualidade preço. 

Qualidade preço caimento. 
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Principalmente a qualidade e o preço, e só de marcas que não utilizem animais na sua 

confecção, testes, etc. 

Qualidade e preço. 

Confesso que não pesquiso sobre a marca antes de comprar, mas se saiu na mídia escândalos 

de irresponsabilidade social não compro a marca. Depois comparo a qualidade com o preço, 

para ver se vale a pena; normalmente o fator preço prevalece.  

O estilo das roupas, valor. 

Qualidade e preço. 

Escolho uma marca através da qualidade dos produtos, do preço e se esse é realmente 

compatível com o que é oferecido/prometido ao cliente. 

Se a roupa é bonita.  

Qualidade e bom preço. 

Estética.  

Qualidade, preço e estilo compatível com o meu. 

Beleza e estética. 

Beleza no produto quanto à diferenciação. 

Qualidade. 

Boa qualidade e se é uma marca socialmente responsável.  

Preço e qualidade em primeiro lugar. 

Estilo. 

Comunicação. 

Qualidade e preço. 

Produtos com bom custo-benefício e que são produzidos respeitando o meio-ambiente, os 

seres humanos e os animais. 

Preço acessível, imagem da empresa, qualidade. 

Qualidade e confiança 
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A qualidade, a imagem da marca e o preço.  

Qualidade, Preço e não se utilizar de mão de obra escrava. 

A qualidade e beleza.  

Qualidade e preço. 

Se o produto vendido me agrada. 

Precisa ser um mix desprezo, qualidade design, bom atendimento e os trabalhos de 

responsabilidade social, um ou outro item não me convence. 

Qualidade do produto. 

Eu já conhecer a marca e confiar na sua qualidade. 

Qualidade e estilo. 

Histórico de bom atendimento ao cliente e qualidade do produto vendido. 

Não sou de escolher marca, se a roupa me agrada, eu compro!  

Qualidade e preço em primeiro lugar, depois vem a preocupação de como o produto é 

fabricado. 

Qualidade e bom preço. 

Preço, identidade da marca, qualidade. 

 

Para finalizar, direcionamos as perguntas a Zara e a Zara perante nosso estudo de caso, buscando 
compreender as consequências dos seus atos para a marca. 
 

 

 

40

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Sim

Não

Sobre a Zara [Você conhece a marca Zara?]
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Para concluir as respostas dos questionários, deixamos espaço para as pessoas atribuírem motivos as 

suas escolhas em relação a Zara. 

Caso você ainda compre na Zara após o caso, por quais motivos? Caso tenha parado de comprar, 

apresente seus motivos também. 

Acredito que foi um deslize que já tenha sido reparado, continuo comprando pois gosto da marca, do 
preço, da qualidade e do valor que ela agrega 

Gosto das roupas 

Gosto da marca, tem qualidade, e as questões relacionadas ao trabalho escravo não me atingem da 
mesma maneira do que a utilização de partes de animais em sua confecção. 

37

3

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Sim

Não

Sobre a Zara [Você já comprou na Zara?]
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Porque gosto das roupas e dos preços. 

Parei de comprar por causa do escândalo de exploração da mão de obra. 
Pois, infelizmente, acredito ser um problema de várias marcas que só foi exposto pela zara, pois gosto 

das roupas. 

Qualidade da roupa, variedade, preço e caimento. 

Ainda compro na Zara, pois gosto muito do estilo da marca. Sei sobre o "caso Zara" do trabalho 
escravo, mas acho que quem deveria interferir na marca perante a produção e a continuação das 

vendas é o setor de direitos humanos.  
Por gostar das roupas. 

Gosto do estilo das roupas. 
Não acho correto apoiar. 

Não acho opções com o mesmo estilo, qualidade e preço para substituí-la. 
Compro raramente quando encontro alguma peça com preço bom. Mas diminui drasticamente minhas 

compras lá, e troquei por outras marcas. 
Continuo comprando, pois apesar dos fatos, a marca oferece produtos de qualidade/preço que não 

encontro em outras marcas.  
O preço da Zara é vantajoso, até por ela ser uma grande marca e tem boa qualidade.  

Parei exatamente, porque ela utiliza mão de obra escrava !!!!! 
Entendo que seja hipocrisia, mas continuo comprando por que no fundo adoro as roupas, e acabo 

pensando antes em mim, e deixo isso de lado. 
Por gostar das roupas. 

Não é que eu tenha parado. Eu apenas não tenho o costume de comprar lá. Só compro se me 
interessar por alguns produtos na hora. Com certeza eu compraria hoje um produto da Zara se eu 

gostasse, independente do ocorrido.  
Vi vários vídeos a respeito que mostravam a realidade dos trabalhadores bolivianos em situação de 

escravidão, fiquei com "nojo" de comprar lá, por ser algo tão desumano. 
Preço baixo e facilidade em encontrar produtos básicos. 

Parei de comprar por conta do trabalho escravo, mas estava aguardando a Loja fazer algo a respeito do 
problema para voltar a comprar. Mas como ela ainda não resolveu esta questão, continuo sem comprar. 

 

Vale acrescentar resultados obtidos através da tabulação cruzada para solucionar de forma 

qualitativa os objetivos da pesquisa. 

 

Conclusão 
Esta pesquisa partiu de um questionamento que envolve responsabilidade social percebida pelo 

consumidor e a relação da mesma com a sua atitude de compra. A partir daí, foi considerado os 

objetivos gerais e específicos buscando compreender a marca frente as ações sócias. 

 

Considerando as características das 40 respondentes, na qual a faixa etária predominante está entre 

18 anos a 25 anos, podemos identificar através da pesquisa os seguintes resultados. 
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Primeiramente constatamos que um número significativo, com 36 respondentes entre as 40, tem 

conhecimentos básicos sobre o tema abordado, sendo assim identificamos que as entrevistadas 

reconhecem uma carência em relação as ações sociais divulgadas pelas empresas ou não percebem 

de forma clara as ações, sugerindo que a responsabilidade não é o fator principal no processo de 

decisão de compra. Entretanto, podemos identificar a disponibilidade das pessoas em reconhecer 

esses esforços, indicados através da percepção das pessoas nas ações sociais da empresa, na compra 

dos produtos produzidos por uma empresa socialmente responsável e pelo interesse em conhecer 

essas ações melhores. 

 

Podemos também identificar através da pesquisa que, para as respondentes, a marca é o terceiro 

fator na ordem de influência no processo de decisão de compra.  Entre as 36 mulheres com 

conhecimento básico sobre Responsabilidade Social, 31 delas, ou seja, 86,11% indicam que as 

ações sociais é uma vantagem competitiva. Considerando o enfoque da pesquisa no caso Zara, 

dentre as 28 mulheres que compram na loja, apenas 15 continuam comprando, podendo indicar uma 

atribuição negativa a marca. 

 

Pode indicar também, que entre as mulheres que estão 100% engajadas a responsabilidade social, 

totalizando 5 respondentes entre as 40, todas elas deixaram de comprar da marca Zara devido ao 

ocorrido. 

 

Entretanto, observamos pontos divergentes em nossa pesquisa, podemos identificar que entre as 18 

pessoas que disseram que não compram produtos de empresas socialmente irresponsáveis, mesmo 

conhecendo o caso Zara e comprando, 7 delas mantem vínculos com a marca, podendo ser 

constatado uma contradição entre fazer e ser. Porém analisando as justificativas das respondentes, 

podemos identificar, que nesse caso a marca Zara se sobrepôs a qualquer fator, ou seja, o peso da 

marca é influente como as ações sociais, não se aplicando negativamente os escândalos envolvendo 

a marca. 
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APENDICE 1 – Questionário 

 

Responsabilidade Social 
             

 

  
   
   

  
   
   
   
   

  
   
   
   
   
   

  
   
   

  
   
   

Editar este formulário 
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Introdução 
Em 2000 diversas bolsas brasileiras foram unificadas e incorporadas pela Bolsa de Valores de São 

Paulo, inclusive a bolsa de valores do Rio de Janeiro, fazendo com que a BOVESPA se tornasse a 

maior e mais atuante bolsa de valores do Brasil: a “Bolsa do Brasil”. A partir de 2008, com a 

desmutualização de seus capitais, a BOVESPA e a BM&F tornaram-se companhias de capital 

aberto. A atuação unificada dessas duas bolsas se iniciou em 2009, dando origem à 

BM&F/BOVESPA. 

 

Sendo atualmente a única bolsa de valores, mercadorias e futuros em operação no Brasil, a 

BM&FBOVESPA tem como função principal fomentar o mercado de capitais brasileiro. Essa 

fomentação se dá por intermédio de inovações, desenvolvimento de produtos, e programas de 

educação para a população. Focando no desenvolvimento de comunidades, a BM&F gerencia 

investimentos sociais, que se relacionam com seu universo. 

 

Capítulo 1 - Bolsa De Valores 
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1.1 - História da bolsa de valores 

A necessidade das empresas de obter mais capital para investir em crescimento e, 

conseqüentemente, adquirir lucros maiores, foi o que incentivou a criação das bolsas de valores ao 

redor do mundo. Basicamente, a bolsa de valores é responsável pela negociação de ações, que são 

títulos que representam uma parcela do capital de uma empresa. Ao adquirir títulos de empresas 

através da bolsa de valores, o individuo que adquiriu o título passa a ser sócio da companhia, 

dividindo lucros e prejuízos.  

 

A história das bolsas no mundo começou de maneira mais concreta em 1487 com a criação da 

primeira bolsa de valores do mundo, em Bruges, na Bélgica, impulsionada pela expansão comercial. 

Mais tarde, em 1531, foi criada, também na Bélgica, a bolsa da Antuérpia, que foi considerada a 

primeira bolsa oficial e era baseada na negociação de empréstimos. Logo em seguida a bolsa de 

Londres foi criada, no ano de 1690. Por fim, 1792 foi fundada a Bolsa de Valores de Nova Iorque, a 

bolsa de valores considerada a maior do mundo em capitalização das empresas participantes. 

 

As primeiras ações negociadas em bolsa de que se tem notícia foram emitidas pela bolsa de 

Amsterdã em 1602, pela Companhia Holandesa das Índias Orientais, que na época monopolizava a 

colonização na Ásia. No Brasil, a primeira bolsa de valores foi instalada no Rio de Janeiro, em 

1845. 

 

A bolsa brasileira atualmente é uma união de duas grandes bolsas: a BOVESPA e a BM&F. Essas 

duas bolsas são formadas por outras bolsas menores. Para entender sua história, é importante saber 

a origem destas bolsas. 

 

Fundada em 1845, a antiga BVRJ, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, por muito tempo foi a 

maior bolsa brasileira, mas pouco a pouco perdeu espaço para a Bolsa de Valores de São Paulo, que 

passou a emitir títulos de um grande número de empresas, ajudando na geração de lucro para as 

empresas, contribuindo assim de forma efetiva para a movimentação da economia do país. 

 

A BOVESPA tem sua origem em 1890 com a criação da Bolsa Livre, fundada por Emílio Rangel 

Pestana. Logo em 1891 foi fechada por conta da política de Encilhamento e reaberta quatro anos 

depois como a Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo. Antigamente, a bolsa de valores era uma 
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entidade vinculada à antiga secretaria de finanças de São Paulo. Essa situação foi alterada através da 

reforma do mercado de capitais em 1965 e 1966. 

 

A Bolsa de Mercadorias de São Paulo (BMSP), responsável pela negociação de contratos 

agropecuários, tais como boi gordo, algodão e café, surgiu em 1917, e foi durante um longo tempo a 

principal bolsa de negociação de contratos do Brasil. 

 

A partir de 1967 a bolsa passou a ser denominada Bolsa de Valores de São Paulo. As negociações, 

que anteriormente, eram realizadas por corretores individualmente, passaram a ser realizadas 

através da figura da corretora como representante das operações. 

 

Em 1985 foi criada a Bolsa Mercantil de Futuros (BM&F), responsável pela introdução e 

negociação de instrumentos financeiros, tais quais: taxas de juros, índices futuros e opções de 

contratos. 

 

Em 1991 a BMSP e a BM&F deram início às atividades unificadas, sobre a sigla da BM&F. A 

última grande fusão, agora com a BBF, Bolsa Brasileira de Futuros, ocorreu em 1997 com sede no 

estado do Rio de Janeiro. 

 

Em 2000 diversas bolsas brasileiras foram unificadas e incorporadas pela Bolsa de Valores de São 

Paulo, inclusive a bolsa de valores do Rio de Janeiro, fazendo com que a BOVESPA se tornasse a 

maior e mais atuante bolsa de valores do Brasil: a “Bolsa do Brasil”. 

 

A partir de 2008, com a desmutualização de seus capitais, a BOVESPA e a BM&F tornaram-se 

companhias de capital aberto. A atuação unificada dessas duas bolsas se iniciou em 2009, dando 

origem à BM&F/BOVESPA. 

 

Como principal instituição brasileira de intermediação para operações no mercado de capitais, a 

companhia desenvolve, implanta e provê sistemas para negociação de ações, derivativos de ações, 

derivativos financeiros, títulos de renda fixa, títulos públicos federais, moedas à vista e commodities 

agropecuárias. 
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A BM&F é responsável pelo registro, compensação e liquidação de ativos e valores mobiliários 

negociados em seus ambientes, bom como como a listagem de ações e de outros ativos. Como outra 

função, atua também como depositária central dos ativos negociados em seus pregões e licencia 

softwares e índices. 

 

Possui uma estrutura de clearings concisa e bem robusta, que visa assegurar o funcionamento de 

seus mercados de maneira eficiente e segura. Além disso, realiza o gerenciamento e o controle de 

riscos das operações no plano do investidor final. 

 

Sendo atualmente a única bolsa de valores, mercadorias e futuros em operação no Brasil, a 

BM&FBOVESPA tem como função principal fomentar o mercado de capitais brasileiro. Essa 

fomentação se dá por intermédio de inovações, desenvolvimento de produtos, e programas de 

educação para a população. Focando no desenvolvimento de comunidades, a BM&F gerencia 

investimentos sociais, que se relacionam com seu universo. A fusão da BM&F e da Bovespa, criada 

em 2008, é uma sociedade de capital aberto. Suas ações (BVMF3) são negociadas no Novo 

Mercado, que é o segmento em que as empresas assumem compromissos de melhores práticas de 

governança corporativa, e integra os índices Ibovespa, IBrX-50, IBrX e Itag, entre outros. 

A BM&FBOVESPA é sediada em São Paulo, mas possui escritório de representação nos Estados 

Unidos (Nova York), no Reino Unido (Londres) e na China (Xangai). Esses escritórios foram 

criados para oferecer suporte aos participantes dos mercados internacionais onde estão situados nas 

atividades com os clientes estrangeiros e no relacionamento com os órgãos reguladores, além de 

divulgar seus produtos e práticas de governança a potenciais investidores. 

 

Abaixo veremos a cronologia que mostrará de forma concisa o avanço ao longo dos anos, as fusões 

que ocorreram por todo o período e os principais avanços nas operações que propiciaram chegar ao 

modelo atual de negócios. 

 

• 1890: Fundação da Bolsa Livre, fechada em 1891. 

• 1895: Fundação da Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo. As negociações de títulos públicos 

e de ações eram registradas em enormes quadros-negros de pedra.  

• 1967: Surgimento das sociedades corretoras e do operador de pregão. Bolsa passa a ser chamada 

de Bolsa de Valores de São Paulo — Bovespa. 
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• 1970: Substituição dos boletos por cartões perfurados. Os negócios da Bovespa passam a ser 

registrados eletronicamente. 

• 1986: Início dos pregões da Bolsa Mercantil & de Futuros — BM&F e de sua Clearing de 

Derivativos. 

• 1990: Bovespa inicia negociações no Sistema de Negociação Eletrônica CATS, em paralelo ao 

pregão de viva voz. 

• 1997: Implantação do Mega Bolsa da Bovespa, plataforma tecnológica altamente avançada de 

processamento de informações. Celebração de acordo entre BM&F e a Bolsa Brasileira de 

Futuros (BBF), com o objetivo de consolidar-se como o principal centro de negociação de 

derivativos do Mercosul. 

• 1999: Lançamento do Home Broker, possibilitando ao investidor transmitir suas ordens 

diretamente ao Mega Bolsa da Bovespa e o After Market, sessão noturna de negociação 

eletrônica. 

• 2000: Implantação da plataforma eletrônica de negociação de derivativos GTS da BM&F. 

• 2002: Início das atividades da Clearing de Câmbio da BM&F e da Bolsa Brasileira de 

Mercadorias; e aquisição de títulos patrimoniais da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro — 

BVRJ. 

• 2007: Desmutualização da Bovespa, que passa a ser chamada Bovespa Holding, e da BM&F, 

que passa a ser chamada BM&F S.A. A Bovespa Holding S.A e a BM&F S.A. obtêm o registro 

de companhia aberta e realizam oferta pública de ações no Novo Mercado em 26 de outubro de 

2007 e em 30 de novembro, respectivamente. 

• 2008: Integração da Bovespa Holding S.A. e BM&F S.A. e criação da BM&FBOVESPA S.A 

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. Início das negociações das ações da 

BM&FBOVESPA S.A no Novo Mercado sob o código BVMF3. 

• 2010: Inicio da parceria estratégica preferência global com o CME Group. 

• 2011: Entra em operação a plataforma multimercado PUMA Trading System com os módulos 

de transações de derivativos e câmbio pronto no segmento BM&F, sendo que o módulo de 

ações está previsto para ser entregue no segundo semestre de 2012. Apresentação da arquitetura 

multiativo e multimercado CORE (Close-Out Risk Evaluation), que vai permitir a gestão de 

risco consolidada entre diferentes classes de ativos e contratos, garantindo aos usuários de 

sistemas da Bolsa uma maior eficiência na alocação de capital. 
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• 2012: Início da construção do novo Data Center, em Santana de Parnaíba, que visa reorganizar e 

racionalizar os data centers que a BM&FBOVESPA opera e que resultará numa plataforma de 

tecnologia mais eficiente, mais segura e com maior capacidade. Apresentação ao mercado do 

“IPN”, Programa de Integração da Pós-Negociação da BM&FBOVESPA, para a criação da 

nova câmara de compensação integrada que consolidará as atividades das clearings de ações e 

renda fixa privada, derivativos, câmbio e ativos. 

• 2013: Implantação do módulo de ações do PUMA Trading System. Com isso, a plataforma está 

em operação nos dois principais mercados administradores pela BM&FBOVESPA: o de ações e 

o de derivativos, que foi finalizado em 2011. Divulgação da nova metodologia para o cálculo do 

Índice Bovespa, (“Ibovespa”), com o objetivo de representar com maior exatidão o desempenho 

do mercado brasileiro, com alteração escalonada em duas etapas implantadas no primeiro 

semestre de 2014 

• 2014: Finalização da construção do novo Data Center da BM&FBOVESPA, garantindo maior 

eficiência e robustez à infraestrutura da Bolsa. Início da operação da plataforma iBalcão para 

registro de instrumentos financeiros, tais como CDBs, LCAs, LCIs e COEs. Implantação da fase 

de derivativos da nova clearing integrada (“Clearing BM&FBOVESPA”). 

 

1.2. - Bolsa de Valores e seu Funcionamento 

A bolsa de valores é o ambiente de negociação onde os investidores podem comprar e vender seus 

títulos através da negociação direta, com auxílio ou não de correspondentes de negociação. No caso 

da bolsa brasileira, a negociação é feita através das corretoras da bolsa. 

 

As corretoras são instituições financeiras que fazem o intermédio de negociação entre os 

investidores e a bolsa. Mais que apenas intermediários, as corretoras também efetuam distribuição 

de ofertas públicas, distribuição de fundos, intermediação com títulos públicos federais e etc. 

 

Além dos corretores, outra figura importante para o funcionamento satisfatório das operações 

negociadas em bolsa é o agente de liquidação e custódia. Definimos liquidação como o processo de 

pagamento e recebimento ou a venda e entrega de um título comprado na bolsa de valores. 

Definimos custódia como o armazenamento do título recebido, de maneira segura. O agente de 

liquidação e custódia é responsável por garantir a segurança de todo o processo de negociação, 
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sendo assim de grande importância para a bolsa de valores e seus investidores, garantindo que os 

compromissos firmados em bolsa serão cumpridos e que os valores transacionados têm segurança. 

No Brasil, a maior bolsa é a unificada BM&FBOVESPA, que realiza operações de negociação de 

produtos agropecuários e instrumentos financeiros através da BM&F, e negociação de ações e 

opções de ações através da BOVESPA. 

 

Existem cerca de cem corretoras autorizadas a intermediar operações nas bolsas de valores em 

território brasileiro, sendo a Renascença uma corretora autorizada a operar em ambos mercados. 

A CBLC (Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia) é o agente de custódia e liquidação no 

Brasil. A CBLC pertence ao grupo BM&FBOVESPA e é responsável por registrar todas as 

operações do segmento BOVESPA. Ela também é responsável por manter os dados dos titulares 

dos papéis negociados em bolsa e pela custódia eletrônica dos títulos. 

 

Na questão de investimento, temos como principais negociadores, os investidores estrangeiros, os 

fundos de investimentos brasileiros, os bancos e os investidores individuais, como aqueles que 

movimentam ações via home broker. 

 

 

 

Com a bolsa de valores atuando de maneira dividida, dividindo suas operações de acordo com seus 

dois tipos de unidades de negócio, a BOVESPA e a BM&F, o agente de liquidação e custódia passa 

a ser a Clearing de Derivativos da BM&F, no caso das operações do segmento BM&F. 

O processo de liquidação ocorre após três dias úteis para ações e após um dia útil para opções 

depois que ocorre a negociação no pregão regular ou no After Market da BOVESPA. Após a 

compra de uma ação, o efetivo pagamento financeiro e recebimento de custódia da ação ocorre em 

três dias úteis. Após a venda de uma ação, o efetivo recebimento financeiro e entrega de custódia 

ocorre em três dias úteis. 

 

Para identificar empresas negociadas em bolsa de valores, são definidos códigos compostos por 

quatro letras e um número. Exemplo: BBDC4, ações PN do Banco Bradesco. 
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As quatro primeiras letras identificam a empresa ao qual se refere o código, cada código se refere a 

apenas uma empresa e vice-versa. O número identifica o tipo de ativo em questão, se ação, se unit, 

se direito e etc. 

 

São exemplos de código atualmente presentes na bolsa brasileira: AMBV4 (Bebidas Ambev), 

BBDC4 (Banco Bradesco), CSNA3 (Companhia Siderúrgica Nacional), MMXM3 (MMX 

Mineradora), PETR4 (Petrobras), VALE5 (Vale Mineradora) e VIVO4 (Vivo Telecomunicações). 

Para os números dos códigos das ações, tem-se: 

• 1: Identifica que o objeto negociado é um direito de subscrição da empresa de mesmo 

código, direito de subscrição de ações do tipo ON; 

• 2: Identifica que o objeto negociado é um direito de subscrição da empresa de mesmo 

código, direito de subscrição de ações do tipo PN; 

• 3: Ação do tipo ON, ordinária nominativa, que dá direito a voto e recebe dividendos após a 

ação PN; 

• 4: Ação do tipo PN, preferencial nominativa, que não dá direito a voto e recebe dividendos 

antes da ação ON; 

• 5: Ação do tipo PN categoria A, também chamada PNA, refere-se a alguma característica 

adicional em relação à PN normal e deve-se checar o estatuto da empresa para ter essa 

informação; 

• 6: Ação do tipo PN categoria B, também chamada PNB, refere-se a alguma característica 

adicional em relação à PN normal e deve-se checar o estatuto da empresa para ter essa 

informação; 

• 7: Ação do tipo PN categoria C, também chamada PNC, refere-se a alguma característica 

adicional em relação à PN normal e deve-se checar o estatuto da empresa para ter essa 

informação; 

• 8: Ação do tipo PN categoria D, também chamada PND, refere-se a alguma característica 

adicional em relação à PN normal e deve-se checar o estatuto da empresa para ter essa 

informação; 

• 9: Recibo de direito de subscrição de ON. Após solicitar a subscrição, até a CVM homologar 

a alteração estatutária, os papeis que serão tipo ON ficam sendo negociados com este 

código; 
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• 10: Recibo de direito de subscrição de PN. Após solicitar a subscrição, até a CVM 

homologar a alteração estatutária, os papeis que serão tipo PN ficam sendo negociados com 

este código; 

• 11: Outros tipos. Tipos que não cabem nas classificações anteriores, entram aqui, como por 

exemplo, fundos de índices (ETFs), recibos de ações depositados no Brasil (BDRs), 

composição de ações (Units) e outros. 

 

As codificações para contratos futuros negociados são bem diversas, sendo os tipos mais comuns 

para o varejo os contratos de índice, dólar e boi “cheios” e os mini-contratos de índice, dólar e boi. 

 

São exemplos de código: 

• WDLG11 para dólar futuro com vencimento em fevereiro 

• INDF10 para contrato futuro cheio de Índice Bovespa com vencimento em janeiro  

• WINZ11 para mini contrato futuro de Índice Bovespa com vencimento em dezembro. 

 

Por tipo de ativo objeto, temos como códigos: 

• Ibovespa: contrato cheio com direito sobre Ibovespa futuro tem código IND, mini 

contrato com direito sobre Ibovespa futuro tem código WIN; 

• Dólar: contrato cheio com direito sobre dólar futuro tem código DOL, mini contrato 

com direito sobre dólar futuro tem código WDL; 

• Boi Gordo: contrato cheio com direito sobre boi gordo futuro tem código BGI, mini 

contrato com direito sobre boi gordo futuro tem código WBG. 

 

A bolsa opera em horários diversificados por tipo de segmento. Alguns instrumentos, dentro dos 

segmentos, possuem horário diversificado também. Em dia de vencimento, os horários podem 

mudar em relação aos outros dias. 

 

Pregão Eletrônico da BOVESPA: 

• Das 9h45 às 10h: leilão de pré-abertura; 

• Das 10h às 17h: sessão contínua de negociação, pregão regular para todos os ativos em 

todos os mercados; 

• Das 16h55 às 17h: leilão de fechamento. 
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O leilão de fechamento só é válido para os ativos negociados no mercado a vista que fazem parte da 

carteira de qualquer um dos índices da BOVESPA, e para as séries de opções dos ativos objeto que 

fazem parte da carteira teórica do IBrX-100. 

 

ETFs apresentam extensão do leilão com prazo a partir de 2 minutos após fechamento do último 

leilão de ação que faça parte da composição do ETF. 

 

Para o caso de bloqueio e/ou exercício no mercado de opções sobre ações, exercícios de opção em 

dias anteriores ao vencimento podem ocorrer somente das 10h às 16h. 

 

No dia do vencimento o bloqueio pode ser feito das 10h às 11h30. Das 11h30 às 13h somente pode 

ocorrer o exercício das séries vincendas. 

 

After Market é o nome dado a extensão do pregão regular. Ocorre após o fechamento do pregão 

principal. Foi criado para que os investidores que não podiam participar do pregão regular, 

pudessem operar em horário diferenciado. 

 

O After Market da BOVESPA segue o seguinte horário: 

• Das 17h30 às 17h45: leilão de pré-abertura; 

• Das 17h45 às 19h00: fase de negociação. 

Restrições quanto às condições de negociação: 

• Somente ações que foram negociadas no pregão regular podem ser movimentadas no 

After Market; 

• O preço dos negócios fechados no After Market não podem exceder em 2% para mais 

ou para menos o valor do fechamento do pregão regular; 

• Opções não são negociadas no After Market. 

 

Os horários dos principais instrumentos,na BM&F, são: 

• Futuro de Ibovespa e Futuro de Ibovespa Míni: das 9h00 às 17h30; 

• Futuro de Dólar e Futuro de Dólar Míni: das 9h00 às 18h00; 

• Futuro de DI1, Futuro de DI Longo, Opção s/ fut. de DI1 e Opção s/ IDI: das 9h00 às 

16h00. 
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Para os futuros de índice de ações, no dia do vencimento do contrato futuro, a negociação normal 

encerra-se as 17h00 para os contratos vencidos. Para os futuros de índice de ações e para as taxa de 

Juro em reais, o início da fase de pré-abertura será 5 minutos antes do Início da Negociação. 

Durante o horário de verão, o horário de negociação da bolsa pode mudar, bem como de outros 

instrumentos negociados na BOVESPA. 

 

Quando ocorre interrupção de negociação de qualquer ativo, identificamos a ocorrência de um 

leilão. Um leilão na bolsa de valores é um evento que interrompe a negociação de qualquer ativo, 

por intervalo de tempo determinado, que visa permitir aos investidores a possibilidade de ofertar de 

maneira organizada a compra e venda deste ativo, de forma que a bolsa possa formar o melhor 

preço para atender o máximo de investidores possíveis. 

 

Existem duas variações de leilão: o leilão comum, que ocorre somente nas situações descritas no 

manual de procedimentos operacionais; e o leilão especial, que atende casos não cobertos pelo caso 

comum.  

 

No leilão comum, são interrompidas as negociações se ocorrerem alterações significativas das 

condições de negociação em um único negócio. 

 

Os leilões ocorrem: 

• Dependendo da quantidade ofertada 

• Para negócios fechados que movimentam lote entre 5 e 10 vezes a média negociada 

• Para leilão com prazo de 5 minutos e com lote acima de 10 vezes a média negociada 

• Para leilão com prazo de 1 hora. 

 

Quando são negociadas ações com quantidades significativas do capital social da empresa, também 
ocorre leilão. A ocorrência desse leilão atende à tabela abaixo: 
Com lote entre 0,5% e 0,99% das ações ordinárias Leilão com prazo de 5 minutos 

Com lote entre 1% e 2,99% das ações ordinárias Leilão com prazo de 1 hora 

Com lote entre 3% e 6% das ações ordinárias Leilão com prazo de 24 horas 

Com lote acima de 6% das ações ordinárias Leilão com prazo de 48 horas 
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Com lote entre 1% e 2,99 das ações preferenciais Leilão com prazo de 15 minutos 

Com lote entre 3% e 4,99% das ações preferenciais Leilão com prazo de 1 hora 

Com lote entre 5% e 20% das ações preferenciais Leilão com prazo de 24 horas 

Com lote acima de 20% das ações preferenciais Leilão com prazo de 48 horas 

 

 

A ocorrência de negociações com alterações significativas de preço também causam leilão, de 
acordo com a tabela abaixo: 

Com oscilação positiva ou negativa de 3% a 8,99% 
sobre o último preço, para os papéis que fazem parte  
de carteira de índices da Bolsa. 

Leilão com prazo de 5 minutos 

Com oscilação positiva ou negativa a partir de 9%  
sobre o último preço, para os papéis que fazem parte  
de carteira de índices da Bolsa. 

Leilão com prazo de 15 minutos 

Demais papéis com oscilação positiva ou negativa  
de 10% a 19,99% sobre o último preço. 

Leilão com prazo de 5 minutos 

Demais papéis com oscilação positiva ou negativa  
de 20% a 49,99% sobre o último preço. 

Leilão com prazo de 15 minutos 

Demais papéis com oscilação positiva de  
50% a 99,99% sobre o último preço. 

Leilão com prazo de 30 minutos 

Demais papéis com oscilação superior  
a 100% sobre o último preço. 

Leilão com prazo de 1 hora 

Demais papéis com oscilação negativa 
superior a 50% sobre o último preço. 

Leilão com prazo de 1 hora 

 

 

Para papéis há muito tempo sem negociação e papéis estreantes, o leilão também ocorre, seguindo a 
tabela a seguir: 
Ação não negociada nos últimos 5 pregões. Leilão com prazo de 15 minutos 

Ação estreando na Bolsa. Leilão com prazo de 15 minutos 

 

Leilões especiais, em contrapartida, ocorrem por: 

• Quando ocorrer a divulgação de fato relevante ou notícia sobre algum provento para um Ativo, 

determinado pelo diretor de pregão e sob autorização da Bolsa, o ativo será negociado, a fim de 

preservar a boa continuidade dos preços. 
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• Negócios fechados por encerramento de um leilão em que uma ou mais Sociedades Corretoras 

foram prejudicadas por problemas técnicos, devidamente comprovados por área especifica da 

Bolsa;  

• Nos casos em que uma ou mais Sociedades Corretoras comunicarem problemas técnicos antes 

do encerramento de um leilão, o horário de encerramento será retirado e, após resolvido o 

problema, caso o horário de encerramento original tenha sido ultrapassado, será marcado novo 

horário com prazo de 5 minutos;  

• Para ativos que têm apresentado alta volatilidade nos preços, a Bolsa poderá adotar 

procedimento de leilão de 1 hora para o primeiro negócio do ativo (preço de abertura) e novos 

leilões durante o horário de negociação do pregão regular, caso o preço proposto de negociação 

se diferencie do último preço praticado. Tal procedimento consta do artigo 8º da Instrução 

CVM 168 ao estabelecer que procedimentos especiais são “aqueles que visem o oferecimento 

de condições adequadas à participação eqüitativa dos investidores nas operações realizadas em 

Bolsas de Valores.”  

 

Para definir o preço de leilão, utiliza-se as regras de “fixing”, a determinação do preço que será 

fechado um leilão segue a seguinte ordem de critérios: 

• Primeiro critério: O preço atribuído ao leilão será aquele ao qual a maior quantidade de ações 

for negociada;  

• Segundo critério: Havendo empate na quantidade negociada entre dois ou mais preços, 

seleciona-se dois preços, o de menor desequilíbrio na venda e o de menor desequilíbrio na 

compra. O preço atribuído ao leilão poderá ser igual ou estar entre um destes preços sendo 

escolhido o preço mais próximo do último negócio ou, caso o papel não tenha sido negociado 

no dia, o preço escolhido para o leilão será aquele mais próximo do preço de fechamento;  

• Terceiro critério: Havendo empate nos dois critérios acima, o preço selecionado na abertura 

do leilão fará parte de uma escala de preços, incluindo ou não os preços limites, conforme a 

quantidade em desequilíbrio.  

 

Para o fechamento de negócios no momento da abertura do leilão, o Sistema Eletrônico de 

Negociação adotará a seguinte prioridade para as ofertas: 
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• Ofertas ao Preço de abertura (aber) é a oferta com maior prioridade. Se na abertura do leilão 

esta oferta não for atendida em sua totalidade, a mesma permanecerá registrada para a 

quantidade não atendida ao preço limitado de abertura do leilão; e  

• Ofertas limitadas por ordem de preço (quem paga mais compra primeiro e quem vende por 

menos vende primeiro) e seqüência cronológica de entrada.  

 

São algumas características da formação de preços do leilão: 

• Não existência de rateio para ofertas ao mesmo preço;  

• Sistema trabalha com uma escala de preços e não unicamente com um preço para definir o 

preço do leilão, estabelecendo desta forma o preço do mesmo o mais próximo do último preço 

do Ativo;  

• Ofertas que estejam com preço de compra maior ou igual ao preço teórico e ofertas com preço 

de venda menor ou igual ao preço teórico não podem ser canceladas e nem terem suas 

quantidades diminuídas, sendo aceito somente alteração para melhor para estas ofertas 

(melhorar o preço ou aumentar a quantidade);  

• Ofertas de compra com preço maior que o preço teórico e ofertas de venda com preço menor 

que o preço teórico serão atendidas em sua totalidade;  

• Ofertas de compra e venda com preços iguais ao preço teórico poderão ser atendidas 

totalmente, parcialmente ou não serem atendidas de acordo com a situação do leilão.  

 

Os índices de ações são carteiras teóricas (imaginárias) que servem como referência de desempenho 

para os investidores de acordo com as metodologias que cada índice segue. Os índices de ações 

servem aos investidores como forma de comparar o seu desempenho em relação ao mercado como 

um todo, ou em relação, por exemplo, ao setor que ele investe. 

 

Os principais índices de ações da BOVESPA são: 

• Índice Bovespa – Ibovespa: carteira teórica formada pelos papéis que representam 80% do 

volume médio da BOVESPA;  

• Índice Brasil 50 - IBrX-50: carteira teórica formada pelos 50 papéis de maior volume médio 

da BOVESPA;  

• Índice Brasil – IbrX: carteira teórica formada pelos 100 papéis de maior volume médio da 

BOVESPA;  
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• Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE: carteira teórica formada pelos papéis das 

empresas que se destacam pela sustentabilidade empresarial na BOVESPA;  

• Índice Setorial de Telecomunicações – ITEL: carteira teórica formada pelos papéis do setor 

de telecomunicações;  

• Índice de Energia Elétrica – IEE: carteira teórica formada pelos papéis do setor de energia 

elétrica;  

• Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada – IGC: carteira teórica formada 

pelos papéis das empresas que se destacam pela governança corporativa na BOVESPA;  

• Índice de Ações com Tag Along Diferenciado – ITAG: carteira teórica formada pelos papéis 

das empresas que se destacam pelo tag along diferenciado na BOVESPA;  

 

Os índices de ações têm seu desempenho registrado sob forma de pontos, onde cada ponto variado 

no dia refere-se a um percentual de variação em relação à pontuação do dia anterior. Como ponto de 

partida, os índices de ações começam sua pontuação em valores como 100 e 1000. 

 

Exemplo: 

Para montar o índice de ações que vale 1000 pontos, das cinco ações mais negociadas em 2010 será 
necessária a participação relativa de cada um e um preço de fechamento. Neste exemplo será 
analisado o desempenho na primeira semana de 2011 desse índice que pode-se chamar Índice 
Renatrader (IRT): 
Empresa Tipo Part.(%) (a) Fech em 30/12/2010 Fech em 07/01/2011 

VALE PNA N1 13,16% 48,50 50,90 

PETROBRÁS PN EJ 11,37% 27,29 26,73 

OGX PETROLEO ON NM 5,00% 20,00 20,75 

ITAUUNIBANCO PN ED N1 3,54% 39,56 38,67 

BMFBOVESPA ON EJ NM 2,92% 13,13 12,99 

 

Multiplicando-se a participação e o preço e somando-se tudo, tem-se o valor da carteira. Para que 

esta carteira passe a valer 1000, basta multiplicar o valor da carteira por um fator multiplicador. 

Feito isso para a data inicial, se os pesos se mantiverem constantes, multiplica-se o mesmo peso 

anterior pelo novo fechamento, agora, uma semana depois.  
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Para achar a nova pontuação da carteira, multiplica-se pelo mesmo fator. O resultado é indicado na 
tabela abaixo: 

  

30/12/2010 07/01/2011 

Valor teórico de VALE5 6,38 6,70 

Valor teórico de PETR4 3,10 3,04 

Valor teórico de OGXP3 1,00 1,04 

Valor teórico de ITUB4 1,40 1,37 

Valor teórico de BVMF3 0,38 0,38 

  

12,27 12,52 

 

Fator 81,50 81,50 

Pontos do índice IRT 1.000,00 1.020,65 

Variação do índice 

  

2,07% 

 

De acordo com esta metodologia, nosso índice em uma semana variou 20,65 pontos, que 

representam uma variação positiva de 2,07%. 

 

Para operar no segmento BOVESPA, o investidor deve saber que existem custos envolvidos por 

parte da bolsa e das corretoras. 

 

No caso das corretoras, cada uma adota uma política de preços independente. Quanto aos custos de 

bolsa, são eles de dois tipos: custos da negociação e custos de custódia. 

 

Para custos de negociação, a tabela abaixo resume os custos envolvidos na negociação para todos os 
tipos de instrumentos: 
 Negociação Liquidação Registro TOTAL 
Mercado a vista     
Pessoas físicas e demais investidores 0,0285% 0,0060% - 0,0345% 
Fundos e Clubes de Investimento 0,0190% 0,0060% - 0,0250% 
Day-trade (para todos os investidores) 0,0190% 0,0060% - 0,0250% 
Exercício de posições lançadas de 
opções de compra 

 
0,0190% 

 
0,0060% 

 
- 

 
0,0250% 

Exercício de Opções de Índices - spread 0,0275% 0,0060% - 0,0335% 
Mercado de opções     
Pessoas físicas e demais investidores 0,0580% 0,0060% 0,0700% 0,1340% 

Fundos e Clubes de Investimento 0,0400% 0,0060% 0,0490% 0,0950% 
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Day-trade (para todos os investidores) 0,0250% 0,0060% 0,0140% 0,0450% 

Mercado de opções sobre índices         

Pessoas físicas e demais investidores 0,0330% 0,0060% 0,0450% 0,0840% 

Fundos e Clubes de Investimento 0,0240% 0,0060% 0,0300% 0,0600% 

Day-trade (para todos os investidores)  0,0250% 0,0060% 0,0140% 0,0450% 

Mercado futuro (1)     

Pessoas físicas e demais investidores 0,0087% 0,0017% 0,0076% 0,0180% 

Fundos e Clubes de Investimento 0,0087% 0,0017% 0,0076% 0,0180% 

Day-trade (para todos os investidores) 0,0061% 0,0017% 0,0015% 0,0093% 

Mercado a termo     

Pessoas físicas e demais investidores 0,0310% 0,0060% 0,0280% 0,0650% 

Fundos e Clubes de Investimento 0,0310% 0,0060% 0,0280% 0,0650% 

Estratégia de Box - 4 pontas na abertura 
da posição         

Pessoas físicas e demais investidores 0,0295% 0,0060% 0,0035% 0,0390% 

Fundos e Clubes de Investimento 0,0205% 0,0060% 0,0035% 0,0300% 

POP - Proteção do Investimento com 
Participação     

Pessoas físicas e demais investidores 0,0260% 0,0060% - 0,0320% 

Fundos e Clubes de Investimento 0,0170% 0,0060% - 0,0230% 

Day-trade (2) (para todos os 
investidores) 0,0190% 0,0060% - 0,0250% 

  
 

Para custos de custódia, há o custo para manutenção da conta, cobrada pela bolsa sobre as 
corretoras que pode ou não ser repassada aos investidores: 
Conta sem movimentação ou posição R$ 3,00 

Conta com movimentação ou posição de ativos de Renda Variável R$ 6,90 

 

Ainda sobre a custódia, também é cobrada uma taxa que varia conforme o patrimônio do investidor, 

em ações. Essa taxa é mensal e calculada, de forma regressiva e cumulativa, com base no valor da 

carteira do investidor no último dia útil de cada mês, de forma pró rata. 

Segue a tabela abaixo: 

Renda Variável 
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de R$ 0 a R$ 1.000.000,00 0,0130% 

de R$ 1.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 0,0072% 

de R$ 10.000.000,01 a R$ 100.000.000,00 0,0032% 

de R$ 100.000.000,01 a R$ 1.000.000.000,00 0,0025% 

de R$ 1.000.000.000,01 a R$ 10.000.000.000,00 0,0015% 

a partir de R$ 10.000.000.000,01 0,0005% 

Renda Fixa 

 até R$ 1.500.000,00 0,1000% 

a partir de R$ 1.500.000,01 R$ 1.500,00 

 

No caso em que o valor da taxa de custódia sobre o valor de ativos de Renda Fixa for inferior a R$ 

10,00 no semestre, o valor da taxa será acumulado para a cobrança no semestre seguinte ou na data 

de encerramento da posição, o que ocorrer primeiro. 

 

1.3 - Importância da Bolsa de Valores 

A bolsa de valores, também chamada de mercado de capitais é uma oportunidade que o investidor 

tem à disposição para formar seu patrimônio e ao mesmo tempo, fornecer recursos para o 

crescimento das empresas.  

 

Com mais recursos, as empresas podem aumentar sua produção, gerando empregos e colaborando 

para o progresso do país. Ou seja, a bolsa de valores contribui para o ciclo da Economia. 

 

O mercado de capitais é essencial para a economia de qualquer país, pois propicia a criação de 

muitos empregos e a possibilidade de manter os já existentes, recursos são investidos nas empresas 

que usam este capital para se desenvolverem em diversos sentidos, melhoram as vendas, geram 

mais empregos, melhoram a transparência em suas operações financeiras, devido a abertura de 

capital e assim melhoram a economia e também beneficiam seus acionistas, portanto tem influencia 

também na sociedade de uma maneira geral. 

 

A compra de uma ação torna o comprador sócio da empresa na proporção correspondente ao 

montante de ações adquiridas, portanto, permite que o comprador se beneficie de possíveis 

dividendos desta empresa e no outro lado da moeda propicia capital para que a empresa possa 
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investir, o que gera um grande mundo de possibilidades que não seriam possíveis sem este capital 

que somente foi possível devido a existência de um lugar onde a empresa pôde, no inicio, abrir seu 

capital e disponibilizar cotas que puderam ser compradas.  

 

A Bolsa de Valores é o lugar que concentra oferta e demanda que permite que haja o encontro entre 

o vendedor e o comprador das cotas das empresas, que permite que haja um modelo padrão de 

avaliação comumente usado pelas empresas para que facilite a decisão de um possível comprador, 

permite que haja a comparação entre empresas, segmentos e mercados, o que propicia alem dos 

benefícios para compradores e vendedores também cria a possibilidade de pessoas que não tenham 

operações na Bolsa ter uma visão de como esta o mercado de maneira geral e também nas 

ramificações que as segmentações criam. 

 

A Bolsa cria um enorme banco de dados que nos possibilita realizar diversas analises, podemos 

saber como está o cenário de um determinado setor analisando diversas empresas que atuam nele, 

podemos analisar o histórico financeiro de uma empresa e assim confrontar com o historio do setor 

para termos a visão correta sobre o que possibilitou o cenário atual dela mesma. 

 

Outra importante ferramenta que a Bolsa possibilita é a existência de um índice, o Ibovespa, que 

considere as ações em operação nela gerando uma visão muito próxima do cenário real do mercado, 

serve como indicador médio do comportamento do mercado se aproximando o Maximo possível da 

real configuração das negociações à vista (lote-padrão) na BM&FBOVESPA. 

 

A nível mundial as bolsas de valores criam parâmetros para analises de mercados, segmentos e 

empresas, podemos comparar o mercado externo de acordo com as movimentações feitas nele, por 

exemplo, e assim saber o impacto de determinados acontecimentos naquele país. 

 

Para entender como o publico pode atuar na bolsa começamos quando uma empresa decide lançar 

ações ao público. Isso se chama abrir o capital. Essa iniciativa atrai novos acionistas que injetam 

dinheiro na empresa. Em caso de lucro, bom para todos. Se houver prejuízo, as perdas também são 

divididas proporcionalmente. Mas para participar das apostas na bolsa, a companhia precisa 

primeiro credenciar-se em uma corretora de valores. Essas instituições estão por trás de todas as 
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negociações, fazendo as transações para quem quer investir em ações e mantendo a bolsa 

financeiramente. 

Hoje, essa negociação de compra e venda pode ser feita de duas maneiras: no pregão físico ou no 

eletrônico. O pregão físico é o tradicional, o da gritaria no saguão da bolsa. Mas esse sistema "viva-

voz" vem perdendo espaço para o pregão eletrônico, que em 2004 foi responsável por 90% dos 

negócios da Bovespa - a bolsa paulista. "A tendência é que o pregão físico seja extinto. A formação 

de blocos econômicos dificulta os negócios em um só lugar. Prova disso é a Bovespa, que já teve 

quase mil operadores e hoje não chega a ter cem", diz o ex-operador José Budeu. 

 

Outra grande vantagem do pregão eletrônico é a agilidade das negociações, que são feitas via 

internet. Um programa de computador em que as corretoras conversam entre si em tempo real é 

suficiente para fechar os negócios. A desvantagem é que, por enquanto, nem todas as operações de 

compra e venda podem ser feitas por esse sistema. O que garante, pelo menos por mais alguns anos, 

a manutenção da gritaria nos velhos saguões das bolsas. 

 

Com design futurista, as espaçonaves são terminais de consulta das informações do mercado 

acionário. Há duas delas, com três computadores cada, para auxiliar quem trabalha no pregão. Os 

equipamentos oferecem apenas dados sobre a Bovespa. Nada de outras bolsas, internet, e-mail. 

Os postos são locais em que todas as operações de compra e venda são registradas. São balcões 

aonde os operadores levam seus boletos com as informações das transações. Lá, fiscais registram as 

operações, que rapidamente aparecem atualizadas nos terminais e no painel eletrônico. 

 

Os auxiliares de pregão são funcionários das corretoras que ajudam os operadores. Eles são 

identificados pelos jalecos laranjas e são pau pra toda obra: tanto podem dar uma mão no 

preenchimento dos boletos de compra e venda de ações, como levar um copo d'água para o 

operador. 

 

O púlpito é o local onde o diretor do pregão dá as ordens de início e fim do horário de negociações 

na bolsa - às 10h e 16h45, respectivamente. O diretor do pregão é o chefão do local e durante o 

expediente só volta ao púlpito se alguma coisa nas operações diárias não estiver correndo bem. 
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A redoma de vidro acima do pregão não poderia ter nome mais adequado: aquário. É um lugar com 

livre circulação de pessoas e de onde se tem uma visão privilegiada. Investidores, principalmente 

aposentados, observam o pregão e verificam a situação das ações em terminais ali instalados. 

 

Pelo painel eletrônico dá para acompanhar o desempenho das ações. É fácil decifrá-lo: 

• ATIVO: Nome da empresa e o tipo de ação - um # indica que ela faz parte do Índice 

Bovespa (Ibovespa) 

• ÚLTIMO: Valor, em reais, das ações naquele momento 

• OSC: Oscilação da ação em pontos percentuais - se estiver em verde, está em alta; vermelho 

é sinal de queda 

• NEG: Número de negócios feitos no dia 

 

Como um pastor, um operador da bolsa é um pregador. Um fala de Deus e o outro, de negócios, 

mas a gritaria é a mesma. O operador berra tanto porque é obrigado a dizer em voz alta o valor e a 

quantidade de ações que está negociando - ou seja, apregoa os valores, daí o nome pregão. Quando 

outro operador aceita a oferta é só gritar: "Negócio fechado!" 

 

Com quem os operadores tanto falam ao telefone? Com o escritório da corretora para a qual eles 

trabalham. As corretoras recebem as ordens de compra ou venda de ações de seus clientes (os 

investidores) e as repassam para o operador no pregão. 

 

Capítulo 2 - Bolsa De Valores E Sociedade 

 
2.1 - O Papel da Sociedade na Bolsa de Valores 

Grande parte da população brasileira está familiarizada com os termos “índice BOVESPA” e 

“índice NASDAQ”, índices das principais bolsas de valores do mundo citados diariamente nos 

noticiários televisivos, meios de comunicação escritos, como jornais, revistas e periódicos, e através 

de meios radiofônicos, mas não sabe o que esse termo significa ou representa para a economia e/ou 

para a população.  

 

Grande parte também já ouviu falar da bolsa de valores de São Paulo, mas não sabe qual é a 

atuação, o objetivo financeiro/econômico e os fundamentos do órgão. Poucas pessoas reconhecem 
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que esses índices influenciam nos resultados de aplicações financeiras e movimentação de mercado. 

No geral, o público leigo desconhece o funcionamento das bolsas de valores, e ao ouvir/ler o órgão 

sendo citado logo imagina um local cheio de corretores, que ficam o dia todo ao telefone, muitas 

vezes dois ao mesmo tempo, segurando pranchetas, segurando canetas e gritando ordem de compras 

e ordens de vendas de ações. 

 

Atualmente, com a tecnologia avançada que o mundo possui, as negociações não ocorrem como 

muitos imaginam, como citado anteriormente. A tecnologia proporcionou a bolsa de valores dar fim 

aos pregões presenciais. Hoje em dia é possível acompanhar os pregões de negociação on-line, 

acompanhando em tempo real através da utilização da internet a situação dos índices das principais 

bolsas do mundo e dos preços das principais ações, possibilitando assim decidir qual a melhor 

estratégia para atingir os lucros esperados. Infelizmente a maior parte da sociedade desconhece este 

mundo e imagina que somente pessoas altamente estudadas que passaram anos em universidades de 

administração, contabilidade ou economia, por exemplo, são capazes de acompanhar e 

principalmente interpretar o que ocorre nos pregões. 

 

Os valores das ações têm sua variação diretamente ligada à oferta e a demanda. Como já é sabido, 

as curvas de oferta e demanda se correlacionam quando relativas ao preço. Quanto maior o preço, 

maior a oferta e menor a demanda, sendo o contrário também verdadeiro, quanto menor o preço, 

menor a oferta e maior a demanda. Sendo assim, na bolsa de valores, quando ocorre alta oferta e 

baixa demanda ocorre um efeito negativo no preço de negociação das ações, e da mesma forma 

acontece o contrário. Com isso, percebe-se que o interesse por cada ação é diretamente proporcional 

ao desempenho da empresa em seu cenário de atuação, seja de forma operacional ou de 

possibilidades futuras de investimentos ou operações bem-sucedidas.  

 

Sendo assim, a bolsa de valores pode ser identificada como o local onde ocorre a negociação direta 

de compra e venda de títulos por parte de investidores cadastrados nas corretoras. As corretoras são 

os órgãos responsáveis pela intermediação das negociações entre investidor e bolsa. A bolsa 

brasileira possui corretoras próprias para auxiliar nas negociações. 
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Além de atuarem como intermediárias nas negociações entre bolsa e investidor, as corretoras são 

instituições financeiras que efetuam distribuição de ofertas públicas, distribuição de fundos, 

intermediação com títulos públicos federais e etc. 

 

Outra figura importante é a do agente de liquidação e custódia. A liquidação é o processo de 

pagamento e recebimento ou a venda e entrega de um título comprado na bolsa. A custódia é o 

armazenamento do título recebido em local seguro. O agente de liquidação e custódia tem grande 

importância por trazer segurança a todo processo de negociação. Ele é quem garante que os 

compromissos firmados em bolsa serão cumpridos e que os valores transacionados têm segurança. 

No Brasil a figura da bolsa de valores pode ser representada pela BM&FBOVESPA, dona de duas 

bolsas, a BM&F com foco para negociação de produtos agropecuários e instrumentos financeiros, e 

a BOVESPA com foco para negociação em ações e opções de ações. 

 

2.2 - O Papel da Bolsa de Valores na Sociedade 

Levantar capital para negócios: as bolsas de valores fornecem um ótimo ambiente para as 

companhias levantarem capital para expandir suas atividades, fazerem novos investimentos, 

desenvolverem novos produtos, etc., e tudo isso favorece a economia como um todo, gerando novos 

empregos e também beneficiando a sociedade de forma geral. 

 

Mobilizar e criar oportunidades em investimentos para o pequeno investidor: investir parte da 

poupança em ações de companhias abertas possibilita uma alocação mais versátil e inteligente dos 

investimentos. As ações abrem um leque de oportunidades para que o pequeno investidor 

diversifique seus investimentos e torne-se sócio de boas empresas. Isso beneficia a saúde e a 

educação financeira, formando cidadãos mais conscientes com o gasto do dinheiro. 

 

Facilitar o crescimento das companhias: aquisições e fusões fazem parte do processo de 

desenvolvimento e crescimento das companhias. O ambiente da bolsa de valores é o cenário ideal 

para que essas transações aconteçam de forma transparente e clara. Assim, uma empresa pode 

comprar ações de outra empresa e tornar-se dona ou controladora do negócio, por exemplo. 

 

A Bolsa de valores tem grande importância para ao cenário econômico do país, concentra o cenário 

de cada empresa que tem ações ali se baseando nas variações dos preços de suas ações e é uma base 
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de dados de alta fidelidade para analises econômicas e conseqüentemente é usada para tomada de 

diversas decisões que tem forte impacto na sociedade. 

 

Podemos usar como exemplo uma empresa que atua em um determinado segmento que atende a 

uma grande parte da sociedade, um banco por exemplo, este banco limita sua oferta de crédito pois 

esta enfrentando um cenário difícil e possui recursos limitados para enfrentá-lo, isto resulta em um 

numero menor de pessoas conseguindo um financiamento para que possam começar um negocio, 

investir em sua casa, carro, educação para seus filhos, entre outras coisas, todas estas ações citadas 

acima trariam efeitos positivos em outras empresas, escolas, lojas, que por conseqüência mantêm ou 

aumentam seu quadro de funcionários e seus fornecedores, toda esta cadeia impedida devido a 

alguns empréstimos negados. 

 

Felizmente uma determinada instituição financeira tem interesse neste banco que precisou negar 

muitos empréstimos a seus clientes e gostaria de se tornar sócia deste banco que se encontra com 

recursos limitados mas tem um bom potencial de crescimento, felizmente o banco possui capital 

aberto e tem ações em operação na Bolsa de valores, a instituição financeira interessada propõe uma 

reunião com os acionistas deste banco onde expõe seus planos para com o banco que pode ser 

adquirido e faz uma oferta de compra, os acionistas decidem realizar a operação, recebem o valor 

combinado com a compra e se beneficiam com a operação, a instituição financeira se beneficia com 

o bom negocio, o banco agora possui capital e a população se beneficiará com os benefícios que o 

banco proporcionará para seus projetos. 

  

Os financiamentos que esta operação financeira propicia podem ser usados para um empreendedor 

iniciar um novo negócio que gerará empregos para pessoas que também poderão melhorar seu nível 

econômico de vida e assim pagar um colégio particular para seu filho e comprar um carro por 

exemplo. 

 

Levando em conta todos estes pontos percebemos que uma operação na bolsa de valores pode gerar 

um aumento no poder de compra de um numero alto de pessoas, isto por conseqüência, ajuda a 

economia a girar, melhora o consumo das pessoas que conseqüentemente melhora as operações das 

empresas e serviços e assim são gerados novos empregos e o ciclo segue. 
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Este ciclo afeta diretamente a economia que pode ser melhorada pois o efeito positivo pode 

aumentar o PIB, reduzir a inflação ou tornar nosso país economicamente interessante para 

investimentos externos por exemplo. 

 

O efeito contrário também pode acontecer, uma operação pode ter resultados que afeta 

negativamente a empresa envolvida, os acionistas, o mercado ou todos eles juntos, ocasionando um 

efeito negativo também na economia que afetará a sociedade com diminuição de empregos, devido 

às operações das empresas não serem mais tão lucrativas, seja no montante ou individualmente, o 

que resulta o corte de custos e outras medidas para manter a empresa ativa ou gerar, nos piores 

casos, a falência de empresas com anos de tradição e milhares de pessoas dependentes desses 

empregos. 

 

Os exemplos citados acima ilustram, de forma simples, a abrangência que as operações nas Bolsas 

de valores atinge a nível econômico através dos resultados positivos ou negativos em que podem 

resultar, usamos aqui um exemplo simples a nível nacional, porem poderia citar uma empresa a 

nível mundial e os resultados seriam ainda mais abrangentes. 

 

Podemos citar os resultados práticos de operações e também os indicies gerados pelas bolsas ao 

redor do mundo que podem ser usados pelos governos para diversos planejamentos econômicos ou 

mesmo de projetos de desenvolvimentos que afetam diretamente a sociedade de forma geral. 

 

Capítulo 3 - Política X Bolsa De Valores 

 
3.1 - Influência da Política na Bolsa de Valores 

Atualmente falamos na crise econômica de 2016, não como uma possibilidade, como era 

comentado no início do ano, mas sim como uma continuação piorada da crise que se abateu sobre o 

país este ano. 

 

Não se trata mais de indagar se a crise econômica irá acontecer ou não em 2016, pois essa questão 

já foi esclarecida, trata-se agora de saber o quanto pior será, já que depois de um ano onde nenhum 

dos fatores estruturais da economia brasileira a piora do cenário econômico é fato. 
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O motivo para a atual crise no Brasil, atualmente foge da questão econômica e passa pela questão 

de credibilidade. O Governo brasileiro parece sofrer de uma patologia qualquer que não o deixa 

falar a verdade. 

 

O principal fator que alimenta a crise econômica de 2016 é a completa falta de credibilidade do 

governo e sua equipe econômica. Simples, ninguém vai colocar dinheiro na mão de um governo que 

não sabe como aplicá-lo em prol do desenvolvimento da nação. 

 

A inflação continuará de vento em popa em 2016. É certo que o ritmo será bem menor do que foi 

em 2015, alavancada pelo aumento de preços controlados, como o da energia e gasolina. Esses dois 

itens, usados como peças do estelionato eleitoral na campanha presidencial, agora estão 

relativamente alinhados e por isso mesmo, não teremos grandes sustos nesse front. 

É claro que a inflação não ficará nos níveis projetados pelo governo, números que ninguém mais 

acredita, mas certamente não deverá atingir o nível estratosférico próximo ano. Mesmo assim 

existem outros fatores a serem ponderados. 

 

A alta do dólar, prevista para 2016 exercerá uma forte pressão inflacionária, principalmente sobre 

os preços dos alimentos, alguns deles tão básicos como: farinha de trigo e outros que impactam de 

forma mais arrasadora sobre as famílias de baixa renda. 

 

Para entendermos melhor o impacto que o país sofre com todo este cenário precisamos entender 

como a inflação funciona e como afeta a economia, afetando assim as operações na Bolsa de 

valores. 

 

A inflação é um conceito econômico que representa o aumento persistente e generalizado do preço 

de uma cesta de determinados produtos em um determinado período de tempo. Imaginemos, por 

exemplo, uma cesta de determinados produtos que em seu total custa R$ 50 reais em janeiro e passa 

a ser vendida por R$ 100 reais em fevereiro, levando em conta este conceito descrito acima temos 

como resultado uma inflação de 50% neste período de um mês. A inflação alta, por conseqüência, 

também pode ser considerada como uma queda de poder aquisitivo do mesmo montante do nosso 

dinheiro em relação à elevação dos preços de bens e serviços, caso a inflação está em um nível 
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muito baixo, ocorre a estabilização dos preços, e assim, o valor dos produtos não aumenta ou 

sofrem pouco reajuste. 

 

O aumento dos preços, de modo geral, pode acontecer se a demanda por determinado produto 

aumentar sem que haja uma expansão de sua oferta, também ocorre se os custos de produção 

crescem ou mesmo pode acontecer como o resultado de um processo de indexação de contratos - no 

qual a alta de preços passada impulsiona os preços futuros. 

 

A aceleração atual da inflação no Brasil que sofremos neste cenário econômico atual é em parte 

uma combinação de todos esses processos citados, mas também sofre influência de outros 

acontecimentos mais específicos da atual conjuntura econômica e política, sendo o principal deles a 

liberação dos aumentos dos preços administrados, como luz, água e combustíveis, que haviam sido 

represados anteriormente. 

 

Devido ao período eleitoral diversos aumentos foram represados para que não gerassem repercussão 

negativa para o governo, após este período registramos diversos aumentos nos preços 

administrados, em julho de 2015, em particular, houve um reajuste de 17% para a tarifa de energia 

elétrica em São Paulo e de 14%, em Curitiba, sem contar outros aumentos que foram registrados na 

conta de água e esgoto em Porto Alegre, Recife, São Paulo, Fortaleza e Campo Grande. 

 

O efeito do Cambio também afeta a inflação, a alta do dólar por exemplo aumenta o preço de 

produtos importados, em uma economia aquecida teríamos o lado positivo de incentivar o consumo 

de mercadorias nacionais, porem no cenário atual o aumento de preço em produtos de alto consumo 

que são impactados pelo cambio, como o trigo por exemplo, somado ao fato de que temos menos 

dinheiro girando pelo país prejudica a economia.  

 

Outro fator maléfico para a inflação no cenário atual de cambio é que com os exportadores tendo 

mais vantagens vendendo seus produtos para fora, de forma geral acabam cobrando um preço 

ligeiramente mais alto para mantê-los no mercado interno, isso pode ser observado, por exemplo, 

com os produtos agrícolas. 
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As altas citadas na conta de energia e da água têm afetado negativamente os custos da indústria e 

prestadores de serviço que sempre que possível optam por repassar esses reajustes para seus 

produtos, aumento o custo para os consumidores, visando manter sua margem de lucro, podemos 

citar como exemplo a indústria têxtil, que em suas operações, de maneira geral, precisa usar muita 

água, e a energia é um componente importante do custo de todas as indústrias, produtores que 

dependem de máquinas, equipamentos e insumos importados também estão tendo um aumento 

substancial de seus custos que afeta toda a cadeia de forma geral. 

 

Podemos ver que as atitudes e definições dos governos tomam proporções gigantescas e afetam toda 

a cadeia produtiva do país, afetam também, de forma mais significativa, a grande maioria da 

população, gerando um cenário de incertezas onde não se sabe o que pode acontecer em curto, 

médio ou longo prazo com o país.  

  

Entramos de forma superficial nestes assuntos que atingem nosso país na atualidade para facilitar o 

entendimento e criar a familiarização com o tema, vivemos em um cenário claro que nos mostra 

como as atitudes, definições e medidas que um governo pode tomar afetam seu país em todos os 

sentidos, no viés econômico, que é o assunto que este trabalho aborda através da Bolsa de valores, a 

população não tem outra escolha a não ser conter custos e gastos não essenciais, o dinheiro que 

antes era empregado em uma viagem no feriado prolongado não pode mais ser destinado para este 

fim, ou a compra daquele tão esperado brinquedo que possui diversas funções super complexas não 

pode mais ser realizada, nem citaremos o sonho do tão ansiado carro, zero quilometro, que não mais 

será esperado pela garagem do apartamento novo, pois assim como o veiculo o imóvel também não 

pôde se tornar uma realização.  

 

Esta ilustração citada no parágrafo anterior pode acontecer tanto pela falta de emprego de uma 

pessoa, quanto pela necessidade de guardar dinheiro de alguma pessoa que mesmo empregada não 

tem certeza sobre a continuidade de seu emprego, visto que hipoteticamente a empresa em que 

trabalha precisou subir preços para conter um aumento de custos fixos devido a elevação do preço 

da energia, a alta do preço de seus insumos importados frente à moeda local ou ate mesmo pela 

diminuição das vendas que pode ter sido ocasionado pois, assim como esta funcionário, a maioria 

de seus clientes optou por não adquirir determinado produto ou serviço da empresa também pela 

insegurança a qual enfrenta em seu cenário de vida particular. 
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Todos estes exemplos que podem piorar o resultado de empresas podem afetar o interesse em suas 

ações, não só pelas dificuldades externas que estas empresas podem estar enfrentando, como vemos 

na industria automobilista atualmente, que enfrenta, principalmente, a diminuição das vendas, mas 

também pela incerteza do cenário econômico, o pequeno investidor irá pensar e repensar na hora de 

efetuar uma transação na bolsa, pois seu dinheiro pode ser necessário em um outro imprevisto, o 

investidor de maior porte pode reconsiderar seu investimento pois pode precisar aportar seu capital 

em algo que esteja sofrendo os efeitos do cenário econômico atual ou simplesmente optar por não 

investir pois o risco esta alto ou o desempenho da empresa não está satisfatório.  

 

Percebemos que uma decisão política afeta a economia de modo geral, atingindo também as 

negociações de ações de empresas por diversos motivos e conseqüentemente também afetando a 

bolsa de valores e o índice medido por ela o Ibovespa. 

 

3.2 - O que mais Influencia as Pessoas Investidoras na Bolsa de Valores 

Existem diversos perfis de pessoas investidoras na bolsa de valores que iremos apresentar nos 

parágrafos abaixo para posteriormente abordarmos os pontos e fatores que podem influenciar cada 

perfil de investidor da bolsa de valores, assim, teremos um entendimento melhor de cada perfil e 

ficarão mais claras as influencias que impactam cada um deles. 

Atualmente a taxa de juros referencial, a Selic, está em 8,75% ao ano, isso é quanto o governo paga 

para os bancos, mas dificilmente um investidor comum conseguirá esse valor, as letras do tesouro, 

por exemplo, não passam de 7 % a.a. atualmente, consequentemente fundos de renda fixa também 

não passam disso. Outro ponto importante que não devemos desconsiderar são os tributos, taxas e a 

inflação do período, pois isso tem forte impacto no resultado final. 

 

Sendo assim o máximo que se tem atualmente com a renda fixa é a atualização do capital, 

praticamente não sobra ganho algum sobre o dinheiro investido. Com a poupança a estória não é 

muito diferente, projetando algo em torno de 6,5% para este ano, sem o Imposto de renda e sem a 

taxa de administração, sobram 2% líquidos ao ano; lembrando que agora a poupança é isenta do 

imposto de renda apenas para investidores com menos de 50mil. 
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Ao longo dos anos os brasileiros adquiriram uma certa desconfiança quando o assunto é 

investimento em bolsa de valores, seja pelo cenário econômico que nosso país na viveu, seja pela 

questão cultura do brasileiro por não ter acesso fácil ao conhecimento para investir em ações. Nos 

Estados Unidos e em países desenvolvidos o percentual da população com algum investimento em 

renda variável é, em média, superior a 80%, em quanto no Brasil não chega nem a 0,5%. 

 

O que pouca gente sabe é que a bolsa de valores possui alternativas de investimentos para todos os 

perfis de investidores, dos arrojados aos mais conservadores. Você pode por exemplo fazer 

investimentos na bolsa de valores onde não há possibilidade de perda do capital, que são operações 

conhecidas como capital protegido, muito difundidos nos POPs da Bovespa (operações combinadas 

com ações e opções em operações de baixo risco para o investidor), ou seja, nesse tipo de operação 

você pode ter um lucro máximo já pré-conhecido, algo em torno de 3% em média ou então não 

perde nada. Há também operações box, esse tipo de operação é tão parecido com a renda fixa 

(apesar de em geral permitir taxas melhores) que o governo exige o recolhimento de IR como uma 

operação de renda fixa (em geral operações em bolsa tem tributação melhor, além de isenções). E 

esses são apenas alguns exemplos, existem várias possibilidades. 

 

Uma outra consideração importante para investimentos em bolsa de valores, e que no Brasil não 

tem se dado a devida importância (provavelmente por essa cultura dos juros altos), são os 

dividendos pagos pelas empresas, que nada mais é do que a distribuição dos lucro para os 

acionistas, lembrando que quem adquire uma ação torna-se sócio de uma empresa e portanto tem 

direito aos proventos. 

As empresas usam uma parte do lucro para reinvestir na própria empresa, fazer ampliações da 

capacidade produtiva, abertura de novos mercados, etc. 

 

É claro que o preço da ação pode oscilar muito, mas em geral essas oscilações no preço das ações 

não alteram o desempenho da empresa e nem tampouco seus lucros e consequentemente seus 

dividendos. Além disso, como já citei, apenas uma parte dos lucros é distribuída nos dividendos, 

outra parte é usada para reinvestir na empresa, contribuindo para um crescimento futuro ainda 

maior (possibilitando dividendos futuros ainda maiores). É por isso que se diz que as ações 

possuem um viés natural de alta, porque no longo prazo uma empresa deve apresentar melhores 

retornos que investimentos em renda fixa, senão não faria sentido ela existir. 
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De acordo com a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), 280 mil pessoas investem hoje em 

ações no Brasil. Há cinco anos, eram 85 mil. Embora os homens ainda formem a maioria dos 

investidores, um número crescente de mulheres também está arriscando seu dinheiro nos pregões. 

Em 2002, elas representavam 17,6% do total de aplicadores. Hoje, já representam 22%. Em 

números absolutos, isso significa que cerca de 60 mil mulheres já investem na bolsa. “Mais de 70% 

do patrimônio de minha família está aplicado em ações”, diz a engenheira eletricista Denise 

Damiani, de São Paulo. Ela montou um clube de investimento só de mulheres no ano passado, com 

o objetivo de aplicar na bolsa. Batizado como Saphira, o clube começou com 30 participantes e um 

patrimônio de R$ 5 mil. Hoje, tem 130 mulheres e R$ 1,5 milhão em investimentos. “É algo que 

está transformando a vida das mulheres”, diz Denise.  

 

Não é por acaso que a bolsa está despertando a atenção de um grupo de pessoas que até pouco 

tempo atrás talvez nem soubesse exatamente como ela funciona. Como mostram os casos de Denise 

e de Calderaro, muita gente está ganhando dinheiro com ações. Nos últimos anos, o retorno das 

ações foi espetacular. Com a queda recente dos juros, o ganho das aplicações como a caderneta de 

poupança e os fundos de renda fixa diminuiu. A bolsa passou a ser a principal alternativa para quem 

quer fazer seu patrimônio crescer com mais rapidez.  

 

Desde o fim de 2002, o índice da Bovespa (Ibovespa), que reflete a variação média das ações mais 

negociadas na bolsa paulista, subiu quase 700%. Quem investiu R$ 1.000 há cinco anos, teria R$ 7 

mil no fim de outubro. Só em 2007, até o dia 31 de outubro, o Ibovespa subiu 47%, alcançando a 

marca recorde de 65.317 pontos. Em dólar, a bolsa brasileira subiu, em média, 75% no mesmo 

período. É o terceiro melhor desempenho entre as bolsas do mundo. A alta brasileira só foi menor 

que as do Peru e da China (leia no quadro). Em cinco anos, a bolsa do país é a segunda mais 

rentável do planeta, atrás apenas da do Egito. Outro indicador da pujança da bolsa paulista: nos 

últimos cinco anos, o valor de mercado das empresas com ações negociadas nos pregões, calculado 

com base nas cotações dos papéis, passou de R$ 1,5 bilhão para R$ 2,5 bilhões. “O mercado de 

ações brasileiro deixou de ser um jogo especulativo para tornar-se uma opção de investimento de 

longo prazo”, diz Walter Mendes, o responsável pela área de renda variável do Banco Itaú.  
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Com a valorização dos papéis e a entrada de um número crescente de novos investidores na bolsa, o 

lançamento de ações passou a ser uma alternativa interessante para as empresas que buscam capital 

para crescer e não querem se endividar com bancos. Em 2007, o lançamento de novas ações bateu 

um recorde histórico. Em outubro, a própria Bovespa lançou suas ações no mercado, e a cotação 

subiu 52% no primeiro dia de negociação. Até o fim do mês, 59 empresas tinham feito a abertura de 

capital, o que lhes permitiu captar cerca de R$ 40 bilhões. É o equivalente a 60% do orçamento 

deste ano do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), responsável pelo 

fomento da atividade econômica no país. E mais 22 empresas estão na fila.  

 

Isso tem um significado profundo: o governo e os bancos estão deixando de ser o principal 

financiador das empresas brasileiras. Cada vez mais, quem está assumindo esse papel são 

investidores como Fábio Calderaro e Denise Damiani. Aos poucos, mais e mais brasileiros estão se 

acostumando à idéia de ser sócios do sucesso das empresas “Com a estabilidade e queda dos juros, 

o foco está saindo do curto prazo”, afirma Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central e hoje 

dono da Gávea Investimentos. “Atualmente, a bolsa não é mais vista como um cassino, em que os 

mais espertos se aproveitam dos outros. Agora, ela passou a ser um centro gerador e alocador de 

poupança, como sempre deveria ter sido”.  

 

Até os investidores estrangeiros, sempre cautelosos quando se trata de Brasil, estão desembarcando 

na bolsa com um apetite voraz, impensável até pouco tempo atrás. De acordo com a Bovespa, os 

estrangeiros investiram R$ 33 bilhões e compraram 75% das ações lançadas no mercado neste ano. 

No total, o saldo dos investimentos estrangeiros na bolsa brasileira chegou a US$ 142 bilhões no 

fim de setembro, 18 vezes o valor de 2002. 

 

 Para ganhar credibilidade e chegar aonde chegou, a Bovespa passou por uma profunda 

transformação, que culminou o sucesso da abertura de seu capital em outubro. A operação lhe 

permitiu captar R$ 6 bilhões dos investidores do país e do exterior. O processo de mudança é 

personificado pelo atual presidente da Bovespa, Raimundo Magliano Filho. Dono de uma pequena  

mas tradicional corretora de São Paulo, Magliano (lê-se Malhano) fez do desenvolvimento do 

mercado de capitais do país uma missão. Sob seu comando, a bolsa brasileira fez um esforço 

gigantesco para melhorar sua imagem. O objetivo de Magliano era levá-la a ter a mesma relevância 

que tem nos Estados Unidos e na Inglaterra.  
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Para popularizar o investimento em ações, a bolsa lançou em 2002 o programa “A Bovespa vai até 

você”. Passou a enviar seus promotores a fábricas, escolas e até ao litoral, em caminhonetes 

decoradas com imagens dos pregões. Criou também o cargo de ombudsman, para zelar pelos 

interesses dos investidores. Outro passo essencial foi estimular a criação de mecanismos de 

proteção aos acionistas minoritários. Em 2001, com o apoio da Bovespa, a nova Lei das Sociedades 

Anônimas equilibrou o relacionamento com os acionistas controladores.  

 

No entanto, o grande salto foi a criação de Novo Mercado, em 2000. Trata-se de uma nova 

categoria de classificação das empresas com ações negociadas na bolsa. Ela foi criada para 

diferenciar as companhias que adotam práticas de gestão transparentes e facilitam o 

acompanhamento e a fiscalização dos atos da administração. Os papéis de empresas que pertencem 

ao Novo Mercado passaram a ser mais procurados e subiram mais que os demais. Isso criou um 

estímulo para que outras empresas entrassem no sistema. “Em vez de defender a mudança da 

legislação para forçar as empresas abertas a aderir ao Novo Mercado, são as empresas que aderem 

de forma voluntária ao compromisso de ser transparentes com os investidores”, diz Magliano, da 

Bovespa.  

 

O cenário econômico favorável, aqui e no exterior, também afeta positivamente o desempenho da 

Bovespa. Apesar da crise recente no mercado americano de hipotecas, ainda há dinheiro sobrando 

no mercado global. A credibilidade alcançada até agora pelo Brasil, com a manutenção de uma 

política econômica consistente, tem sido decisiva. Em breve, o Brasil deverá receber o tão esperado 

“grau de investimento” das agências de classificação de risco internacionais. Isso representará um 

aval indispensável para os grandes fundos de pensão americanos investirem aqui.  

 

O único senão a esse ciclo virtuoso ainda são os índices de crescimento econômico do país. 

Segundo Paulo Leme, economista-chefe do Goldman Sachs, um dos maiores bancos de 

investimento americanos, o Brasil poderia estar crescendo, no mínimo, 6% ao ano se tivesse feito as 

reformas tributária e da Previdência e reduzido os gastos públicos. Leme diz que os investidores 

externos já começam a se preocupar com o aumento excessivo dos gastos do governo. Segundo ele, 

o que está acontecendo hoje é quase nada perto do que poderia acontecer se as reformas tivessem 

sido implementadas. Ele usa uma imagem gastronômica para explicar melhor seu raciocínio. “Uma 
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empadinha com uma cervejinha bem gelada cai bem”, afirma Leme. “Mas uma torta de frango, 

além de mais substanciosa, pode servir muito mais gente”. Apetite – é o que não falta aos 

investidores. 

 

Curiosamente, quando o assunto é investimento, há pessoas que agem como se estivessem sob 

hipnose e, simplesmente, bloqueiam seu senso crítico. Por isso, não raramente, adquirem bens, 

produtos e serviços incompatíveis com a realidade financeira em que vivem e que os distanciam dos 

seus objetivos, imaginando que fizeram "ótimos" negócios.  

 

O fato é que ser displicente em relação ao dinheiro costuma custar caro pois, ao contrário do que 

acontece quando nos arrependemos da compra de um bem durável qualquer, nem sempre é possível 

reaver o que foi “investido” sem sofrer algum prejuízo. 

 

O mercado costuma categorizar os investidores com base no perfil dos produtos que compõe suas 

carteiras de investimento por entender que isso reflete o grau de tolerância ao risco financeiro do 

aplicador. 

 

O termo arrojado normalmente é atribuído àqueles cuja carteira, em sua maioria, é composta por 

produtos de renda variável (ex: ações, derivativos, moeda estrangeira, debêntures, fundos 

imobiliários, fundos multimercado, certificados, letras, dentre outros). 

 

Devido ao alto risco e a natureza volátil, investir nestes produtos requer preparo técnico e 

disponibilidade para acompanhar de perto o cenário econômico local e global, além de muito 

sangue frio para lidar com as emoções nos frequentes momentos de crise. Apesar da facilidade de 

acesso à informação, ironicamente, muitas pessoas ainda compram estes papéis às cegas, sem 

estudar o mercado ou sequer pesquisar as empresas em que estão APOSTANDO as suas suadas 

economias. Outras “investem” porque ouviram dizer que é um bom negócio, e por aí vai. Nestes 

casos, ao invés de arrojados, a denominação correta seria “agressivos”, considerando que, na 

prática, estão cometendo uma auto agressão. 

 

Os moderados podem ser considerados um grupo intermediário. Sua qualidade fundamental é saber 

ouvir. Contudo, apesar de abertos à mudanças e novidades, precisam de um tempo para digeri-las 
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até que se sintam confortáveis com o novo. A diversificação acontecerá aos poucos, de forma 

racional, planejada e sem excessos. Ao menor sinal de insegurança não pensarão duas vezes em 

rever a estratégia e retornar à zona de conforto inicial. O fato é que, no geral, essa desconfiança 

característica dos moderados contribui para que façam boas escolhas e obtenham ótimos resultados, 

principalmente, em médio e longo prazo. 

 

Imóveis, renda fixa, CDBs, tesouro, previdência privada, notas, letras e, eventualmente, algumas 

ações ou fundo de ações, costumam compor suas carteiras. 

 

O grupo dos conservadores é formado pelos que têm aversão ao risco financeiro e que, portanto, 

mantém distância dos investimentos ditos arriscados. Normalmente são poupadores disciplinados, 

fiéis às suas crenças e que raramente costumam diversificar. A maioria tem consciência que o 

comportamento excessivamente cauteloso também tem um preço, mesmo assim, não abrem mão da 

calmaria. Há quem brinque dizendo que são o "sonho de consumo" dos gerentes de banco, pois, 

sem eles, nenhuma meta seria atingida, ou quem mais compraria um título de capitalização? 

 

Outra característica marcante dos conservadores é sentir orgulho das suas economias. Inflam o 

peito, por exemplo, para afirmar que a “segurança” da Caderneta de Poupança vale ouro.  

 

Existem diversos perfis de pessoas investidoras na bolsa de valores que iremos apresentar nos 

parágrafos abaixo para posteriormente abordarmos os pontos e fatores que podem influenciar cada 

perfil de investidor da bolsa de valores, assim, teremos um entendimento melhor de cada perfil e 

ficarão mais claras as influencias que impactam cada um deles. 

 

A bolsa de valores, como descrito anteriormente, pode sofrer efeitos causados por inúmeros 

acontecimentos como crises econômicas, políticas, desempenho das empresas, entre diversos outros 

fatores.  

 

Devido a inúmeros fatores externos que podem influenciar o retorno dos investimentos feitos 

através da bolsa de valores estes investimentos possuem um risco maior frente a outros tipos de 

investimentos, como LTF ou a própria poupança, por exemplo, que possuem risco baixíssimo, 

naturalmente, como já conhecemos a regra, quanto maior o risco também maior retorno. 
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Levando estes pontos em consideração a bolsa de valores é voltada para investidores que aceitam 

mais riscos, pois o capital é investido em uma empresa que pode a qualquer momento enfrentar 

problemas que afetem negativamente o valor de suas ações na bolsa. Porem, ainda assim é possível 

segmentar os perfis de investidores que atuam na bolsa de valores basicamente em três grupos: 

conservador, moderado e arrojado, explicando brevemente, o perfil conservador, neste caso se 

refere ao retorno e prazo desejados para o investimento. 

 

Não discutiremos aqui as possíveis origens do capital, apesar das origens afetarem diretamente o 

perfil do investidor, como por exemplo um investidor que vendeu um imóvel e não pretende 

substituir este imóvel por outro e se vê com um dinheiro que não lhe será necessário imediatamente, 

este investidor tenderá a optar por um investimento de menor risco. 

 

Iniciaremos nossa breve explanação com o perfil conservador, o investidor que possui este perfil 

normalmente adquire ações de empresas consolidadas em suas áreas de atuação e busca o resultado 

no longo prazo, o método de escolha para a ação que será comprada normalmente é análise 

fundamentalista, devido ao longo prazo de retorno esperado o investidor deste perfil tende a  

acompanhar apenas os resultados e decisões sobre o que se refere as empresas que compõem sua 

carteira, provavelmente a venda de uma ação só acontecerá  quando a empresa não atender mais aos 

critérios de sua análise de fundamentos, ou devido ao interesse em outra ação potencialmente mais 

atraente. O investidor de perfil conservador não se importa com as variações de curto prazo, visto 

seu retorno ser visado no longo prazo alem de poder ganhar um rendimento extra, alugando suas 

ações. 

 

Em seguida abordaremos as características do perfil moderado, este perfil possui como principais 

características a não operação como investidor arrojado, este perfil não se limita somente nos 

resultados e decisões que se referem as empresas de suas carteira, este perfil tende a ficar antenado 

à noticias, analises e outros indicadores também sobre outras empresas, visando sempre o melhor 

retorno, e quando os encontra, não deixa de realizar a operação, este perfil compartilha com o perfil 

conservador o interesse maior por empresas consolidadas em suas áreas de atuação que lhe trarão 

um retorno solido em médio ou longo prazo. 
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Por ultimo, abordaremos o perfil do investidor arrojado ou agressivo, estes são os que vivem a bolsa 

de valores com maior intensidade, este perfil tem como foco o maior lucro possível no menor 

período de tempo possível, o capital que este perfil emprega é sempre girado entre ações se 

baseando em noticias, analises gráficas das empresas ou simplesmente pelo famoso “feeling”, não 

se limita a empresas que estejam consolidadas em suas áreas de atuação, se a oportunidade for boa 

fará negócios com empresas boas ou ruins, sempre busco o maior retorno no menor tempo possível 

nas operações, precisa ser certeiro nos momentos de comprar e vender para atingir seu objetivo 

sempre e não errar. Este tipo de operação faz com que o investidor a tome qualquer decisão que seja 

com precisão “milimétrica”, o que nos faz voltar no ditado do maior risco maior retorno, são 

operações que possuem riscos altíssimos, um simples erro, por exemplo, pode forçar este investidor 

a arcar com um grande prejuízo, ou arriscar aguardar uma recuperação, incerta, da cotação da ação.  

 

Como descrito no inicio, o perfil do investidor arrojado, em sua maioria, dedica mais seu tempo de 

lazer e trabalho à bolsa de valores, acompanha notícias, interpreta gráficos e permanece sempre 

atento as cotações de empresas em geral praticamente em tempo real, normalmente dedicam seu 

tempo de trabalho cem por cento para o mercado de ações da bolsa de valores, diferentemente dos 

outros dois perfis que normalmente possuem outra atividade profissional. Também é arrojado o 

investidor que compra ações de empresas que apresentam resultados ruins, em busca de um retorno 

estrondoso no longo prazo, caso ocorra uma reviravolta nos resultados dessas empresas. 

 

Levando como base a explicação dada anteriormente, entendemos que os perfis de cada tipo de 

investidor da bolsa de valores é tão diferente um do outro que os fatores e acontecimentos que 

podem ser capazes de impactar cada um deles também são muito diferentes, o perfil conservador é 

claramente impactado por uma crise política por exemplo, que faz com que o cenário econômico 

fique instável, diminuindo o consumo, gerando estagnação e conseqüentemente criando um cenário 

totalmente incerto, este cenário instável e pouco previsível faz com que o investidor de perfil 

conservador retenha capital, pode diminuir ou não acontecer seu investimento inicialmente 

pretendido, noticias e gráficos que abordam quaisquer efeitos nas empresas de sua carteira que terão 

impacto no curto prazo dificilmente terão qualquer efeito sobre o investidor conservador, visto que 

este visa o longo prazo. 
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O investidor de perfil moderado normalmente também possui outra atividade profissional, pode 

usar um capital que não pretende empregar para que possa investir na bolsa de valores, portanto os 

fatores que mais podem impactar o investidor deste perfil são incertezas do cenário econômico, 

porem ficará sempre atento às oportunidades de boas negociações, pois caso a certeza de retorno 

seja muito favorável o investidor deste perfil não deixará de fazer negocio e efetuara a operação 

mesmo com o cenário instável. 

 

Conclusão  
A Bolsa de valores tem grande importância para ao cenário econômico do país, concentra o cenário 

de cada empresa que tem ações ali se baseando nas variações dos preços de suas ações e é uma base 

de dados de alta fidelidade para analises econômicas e consequentemente é usada para tomada de 

diversas decisões que tem forte impacto na sociedade. 

 

Atualmente falamos na crise econômica de 2016, não como uma possibilidade, como era 

comentado no início do ano, mas sim como uma continuação piorada da crise que se abateu sobre o 

país este ano. O motivo para a atual crise no Brasil, atualmente foge da questão econômica e passa 

pela questão de credibilidade. O Governo brasileiro parece sofrer de uma patologia qualquer que 

não o deixa falar a verdade. 

 

O principal fator que alimenta a crise econômica de 2016 é a completa falta de credibilidade do 

governo e sua equipe econômica. Simples, ninguém vai colocar dinheiro na mão de um governo que 

não sabe como aplicá-lo em prol do desenvolvimento da nação. 

 

Vivemos em um cenário claro que nos mostra como as atitudes, definições e medidas que um 

governo pode tomar afetam seu país em todos os sentidos, no viés econômico, que é o assunto que 

este trabalho aborda através da Bolsa de valores, a população não tem outra escolha a não ser conter 

custos e gastos não essenciais, o qual termina afetando sistemicamente toda a cadeia do produtor ao 

consumidor, bem como a intermediação bancaria.  
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Introdução 
O presente trabalho tem por objeto o tema de Governança Corporativa, cuja origem data de 1990 

nos Estados Unidos. 

 

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, demonstrar-se-á a origem desta forma de nortear as 

organizações, explanar e exemplificar a governança corporativa em empresas privadas, em 

organizações não empresariais, empresas publicas e no Governo. 

 

A fim de traçar diretrizes para as organizações e acabar com possíveis conflitos entre seus 

acionistas, a Governança Corporativa hoje é um pré- requisito para o sucesso. 

 
Capítulo 1 – Governança Corporativa  
  
1.1 – Origem 
Na primeira metade dos anos 1990, num movimento iniciado principalmente nos Estados Unidos 

(EUA), acionistas perceberam a necessidade de utilizar novas regras que os assegurassem contra os 
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abusos das diretorias executivas das empresas, da inoperância dos conselhos de administração e, 

principalmente, das omissões das auditorias externas. 

 

Os grandes investidores institucionais passaram a se mobilizar contra algumas corporações que 

possuíam modelos de administração controversos, em detrimento aos seus interesses e aos dos 

demais acionistas. Eles compreenderam que precisavam de diretrizes rigorosas, visando garantir os 

direitos dos investidores e dos acionistas minoritários, normalmente afastados da gestão das 

empresas. 

 

Em 2001, a comunidade internacional foi surpreendida pela descoberta de manipulações contábeis 

num dos grupos empresariais mais conceituados dos Estados Unidos, o que deu início a uma crise 

de confiança, em níveis inéditos desde a quebra da bolsa norte-americana em 1929, através da 

constatação de práticas de manipulação de informações em várias outras instituições, não somente 

norte-americanas, mas em todos os mercados mundiais. 

 

Nesse momento, percebeu-se uma relação de dependência e conivência entre grandes prestadoras de 

serviços da área de Auditoria, principalmente Fiscal e Contábil, e os atos praticados pelas diretorias 

executivas das empresas por elas auditadas. A reação do sistema financeiro foi imediata, as bolsas 

caíram no mundo inteiro. Como consequência, houve uma forte evasão dos investimentos 

estrangeiros em diversos mercados, o que aconteceu também no Brasil. Isso ocorreu porque os 

investidores precisaram de recursos para cobrir margens negativas de investimentos já realizados. 

Em decorrência disso, logo em seguida, também passaram a buscar oportunidades de negócios mais 

sólidas, seguras e transparentes. 

 

A governança corporativa (GC) surgiu a partir de uma ação reflexiva em torno da ética, a qual versa 

sobre a discussão acerca das relações entre o mundo corporativo e a sociedade, entre as empresas de 

uma mesma cadeia de negócios e, dentro das companhias, entre os acionistas, os conselhos e a 

direção executiva. 

 

Estabeleceu-se como um movimento que objetivava proteger os acionistas, principalmente os 

minoritários, de possíveis abusos praticados pelos executivos, preponderantemente nas decisões 

estratégicas da organização. Sua origem coincide com a necessidade de profissionalização da gestão 

dos negócios, decorrente dos processos de dispersão do capital e de 
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separação entre propriedade e gestão, ou seja, quando os proprietários de uma empresa 

passaram a delegar poderes a um administrador que, em nome da companhia, tomava 

decisões as quais, por vezes, contrárias ao bom senso e interesses dos próprios 

proprietários e demais stakeholders. 

 

Vale a pena acrescentar/reforçar que, conceitualmente, a Governança Corporativa (GC) 

apareceu para resolver conflitos de interesses, estabelecendo práticas que visavam 

proteger o direito dos acionistas, principalmente os minoritários, de abusos dos 

executivos, preponderantemente nas decisões estratégicas que ditavam os modelos, os 

métodos e os rumos dos negócios. 

 

A implantação da GC contribui para um desenvolvimento econômico sustentável, 

proporcionando melhorias no desempenho das empresas e acelerando resultados, além de 

facilitar o acesso a fontes externas de recursos. 

 

No Brasil, essa discussão e a busca pela transparência na gestão se intensificaram a partir 

de 1999, com a criação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), 

fundado a partir do Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração (IBCA), e da 

elaboração do primeiro Código Brasileiro das Melhores Práticas de Governança 

Corporativa. 

 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), organização sem fins 

lucrativos, é a principal referência do Brasil para o desenvolvimento das melhores práticas 

de Governança Corporativa. O IBGC promove palestras, fóruns, conferências, 

treinamentos e networking entre profissionais, além de produzir publicações e pesquisas. 

O Instituto conta, ainda, com o Programa de Certificação para Conselheiros de 

Administração e Conselheiros Fiscais, que permite ao participante adquirir mais 

conhecimento sobre um conjunto de temas necessários para seu bom desempenho dentro 

das organizações. Ao obter essa certificação, o conselheiro passa a integrar o Banco de 

Conselheiros Certificados do IBGC. 

 

O Instituto tem sede em São Paulo e atua regionalmente por meio de sete Capítulos, 

localizados no Ceará, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Sul e Santa Catarina. 
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Atualmente, hospeda as atividades da Global Reporting Initiative (GRI) no Brasil, integra 

a rede de Institutos de Gobierno Corporativo de Latino América (IGCLA) e o Global 

Network of Director Institutes (GNDI), grupo que congrega institutos relacionados à 

Governança e conselho de administração ao redor do mundo. 

 

Desde 27 de novembro de 1995, o Instituto contribui para o desempenho sustentável e 

influencia os agentes da sociedade no sentido de mais transparência, justiça e 

responsabilidade. 

 

Desta forma, a GC promove a implantação de um conjunto eficiente de mecanismos, tanto 

de incentivos quanto de monitoramento, a fim de assegurar que o comportamento dos 

executivos esteja sempre alinhado com os interesses dos acionistas, estabelecendo, 

principalmente, ferramentas de acompanhamento para o cumprimento das obrigações 

legais das companhias. 

 

As práticas da boa governança são baseadas em quatro princípios básicos fundamentais, 

que são: a transparência (disclosure), a equidade (fairness), a prestação de contas 

(accountability) e o respeito ao cumprimento das leis (compliance). 

 

Uma das mudanças que mais influenciaram o surgimento da GC foi a dispersão do capital 

de controle das companhias. Isso ocorreu devido à constituição das grandes empresas na 

forma de sociedade anônima, a abertura do capital de empresas fechadas e o aumento do 

número de empresas listadas nas bolsas de valores, o aumento do número de investidores 

no mercado de capitais, os processos sucessórios e os processos de fusão e aquisição de 

grandes companhias. 

 

A Teoria da Agência representa a base teórica a qual analisa as relações entre os 

participantes de um sistema, em que a propriedade e o controle são designados a pessoas 

distintas, o que pode resultar em divergências de interesse entre os indivíduos. 

 

De origem norte-americana, a Governança Corporativa hoje alcança uma abrangência 

mundial muito grande. Surgida em meados dos anos noventa do século passado, fruto de 

acionistas não contentes com a má relação com os órgãos administradores da sociedade 
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anônima, visava a criação de normas protetoras dos acionistas, aumentando seu respectivo 

acompanhamento da administração empresarial. Sendo assim, surgiu para desativar a 

disparidade entre a propriedade (acionistas) e a gestão da propriedade (administradores). 

(OLIVEIRA, 2006). 

 

1.2 - Governança Corporativa não Empresarial 

Apesar de terem sido primeiramente desenvolvidos para empresas, os princípios e práticas 

de Governança também podem ser adotados e trazer benefícios para organizações não 

empresariais, por meio do alinhamento de interesses em busca de contribuir para o sucesso 

da organização e para sua longevidade. 

 

Organizações sem fins lucrativos que buscam contribuir para uma sociedade melhor e 

mais justa. “O aprimoramento da Governança é um esforço contínuo que, no Brasil, não 

findou com a lei das OSCIP”, é preciso expandir “as boas práticas de Governança para 

todas as organizações da sociedade civil, estabelecendo assim as bases do que poderá ser o 

sistema de autorregulação do terceiro setor”. “Seus principais agentes - sejam eles 

financiadores ou executores de projetos - podem e devem adotar práticas que sirvam de 

exemplo para os demais, reforçando a legitimidade do setor”. 

 

Segundo Jensen (1993), para uma empresa há quatro forças de controle que podem 

resolver problemas causados por divergências entre as decisões tomadas internamente e 

aquelas que seriam melhores do ponto de vista da sociedade. Esses mecanismos de 

controle podem ser classificados em externos (sistema político-legal e regulatório, 

mercados de capitais e do produto) e internos (sistema de controle exercido pelo 

conselho).  

 

Embora imperfeitos, os mecanismos de monitoramento e incentivo nas empresas com fins 

lucrativos destinam-se à redução do desalinhamento de interesses entre gestores e 

principais, tendo como base a diminuição da assimetria informacional. 

 

Outro exemplo de Governança não empresariais são as técnicas aplicadas nas 

cooperativas. 

 

Sociedades de pessoas, constituídas para prestar serviços aos associados, as Cooperativas 
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têm sua distribuição de resultados vinculada às operações efetuadas pelo associado com a 

cooperativa e desvinculada da participação no capital, assim como possuem seus direitos 

políticos vinculados unicamente às pessoas, não importando a participação no capital. 

 

As Cooperativas são parte relevante da economia brasileira e a adoção de práticas de 

Governança pode contribuir para aprimorar sua administração e os relacionamentos entre 

todos os agentes desse sistema (cooperados, administradores, funcionários e a sociedade), 

reduzindo possíveis conflitos e riscos inerentes a esse tipo de organização. 

 

1.3 - Escala de Notas 

No Rating de Governança Corporativa, a Austin Rating utiliza uma escala de letras que 

varia de AAA a CCC. Essas letras indicam o grau de adaptação da instituição aos critérios 

de Governança Corporativa definidos pela agência. 

 

AAA - A instituição adota práticas excepcionais de Governança Corporativa, adaptando-

se integralmente aos critérios estabelecidos pela Austin Rating. Adicionalmente, mantém 

compromisso explícito com o desenvolvimento e a implementação de novas práticas que 

continuem atendendo aos interesses dos acionistas e demais partes. 

 

AA - A instituição adota excelentes práticas de Governança Corporativa, adaptando-se 

em grau muito elevado aos critérios estabelecidos pela Austin Rating. Adicionalmente, 

mantém compromisso explícito com o aperfeiçoamento das práticas existentes e com a 

introdução de novas práticas que atendam aos interesses dos acionistas e demais partes. 

 

A - A instituição adota ótimas práticas de Governança Corporativa, adaptando-se em 

elevado grau aos critérios estabelecidos pela Austin Rating. Adicionalmente, mantém 

compromisso com o aperfeiçoamento das práticas existentes e com a introdução de novas 

práticas que atendam aos interesses dos acionistas e demais partes. 

 

BBB - A instituição adota boas práticas de Governança Corporativa, adaptando-se em 

médio grau aos critérios estabelecidos pela Austin Rating. Apesar de não atingir o nível de 

excelência, mantém esforços contínuos para a implementação da cultura de Governança 

Corporativa. 
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BB - A instituição adota práticas razoáveis de Governança Corporativa, adaptando-se em 

médio grau aos critérios estabelecidos. a instituição mantém esforços contínuos na difusão 

interna e na implementação da cultura de Governança Corporativa. 

 

B - A instituição adota práticas de Governança Corporativa inferiores à média, adaptando-

se em baixo grau aos critérios estabelecidos pela Austin Rating. Apesar da cultura de 

Governança ainda estar pouco desenvolvida, existe a consciência da importância do 

aprimoramento desses valores e, consequentemente, a perspectiva de melhora. 

 

CCC - A instituição adota práticas ruins de Governança Corporativa, adaptando-se em 

grau muito baixo aos critérios estabelecidos pela Austin Rating. A cultura de Governança 

Corporativa ainda está pouco difundida entre os diferentes níveis da instituição, o que 

impossibilita o aperfeiçoamento das práticas existentes. 

 

Sinais (+) mais e (-) menos são utilizados para identificar uma melhor ou pior posição 

dentro de uma mesma escala de rating. 

 

Capítulo 2 – Governança Pública 
 

Os princípios na governança pública são iguais aplicados na governança corporativa. A 

diferença básica é que na governança pública os gestores têm sob sua responsabilidade 

bens que pertencem à sociedade e cuja gestão deve ser feita com elevado nível de 

compromisso, responsabilidade, transparência, ética e senso de justiça (MATHIAS- 

PEREIRA, 2010a). 

 

2.1 - Governança e Governabilidade 

Os princípios de governança aparecem de forma metódica na literatura contemporânea 

sobre o Estado e políticas públicas. Dessa forma, a capacidade política de governar, ou 

seja, a governabilidade seria resultante da relação de legitimidade do Estado e do seu 

governo com a sociedade, e a governança, por sua vez, transcorreria da capacidade 

financeira e administrativa, em sentido amplo, do governo realizar políticas (MATHIAS- 

PEREIRA, 2010c). 

 

Enquanto a governabilidade diz respeito às condições do exercício da autoridade política, 
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a governança qualifica o modo de uso dessa autoridade. A capacidade de governança 

implica na capacidade governamental de criar e assegurar a eficiência de enforcement de 

princípios globais nas operações  políticas, sociais e econômicas.  

 

Do ponto de vista político, governança implica a capacidade de resistência à captura por 

grupos de interesse por parte das elites governamentais (FRISCHSTAK, 1994), a 

promoção da accountability (PZEWORSKI, 1995) e a defesa da participação 

institucionalizada (MATHIAS-PEREIRA, 2010c). 

 

A expressão de “governança” surgiu a partir de reflexões conduzidas pelo Banco Mundial, 

que pretendiam aprofundar o conhecimento das condições que garantem um Estado 

eficiente. A partir dessa preocupação, o foco das questões estatais fora deslocado para 

questões mais abrangentes, envolvendo as dimensões sociais por exemplo. Em termos 

gerais, nós podemos definir a governança como a maneira pela qual o governo exerce seu 

poder, ou ainda o modo como é administrado os recursos sociais e econômicos de um país. 

 

Resumindo, governança é a capacidade de um governo planejar, formular, programar e 

cumprir funções, pois se relaciona intimamente com a ação e a execução de decisões. 

 

Pode-se dizer que a governança possui um caráter mais amplo do que a governabilidade, 

uma vez que ela se refere à capacidade administrativa do governo de executar as políticas 

públicas. Apesar da governança englobar algumas dimensões presentes na 

governabilidade ela ainda vai mais além, pois se refere ao modus operandi das políticas 

governamentais, que inclui questões do processo decisório, do financiamento de políticas, 

e do alcance dos programas de governo, porém, não se restringindo apenas aos aspectos 

gerenciais e administrativos do Estado. É válido lembrar, que a governança no contexto da 

administração pública é um reflexo da governança corporativa da administração privada. 

 

2.1.1 - Governabilidade e a Capacidade Política do Governo 

Se faltar capacidade de governança por parte do governo, como resultado nós teremos um 

fraco desempenho da máquina pública. No entanto, na medida em que os seus dirigentes 

possuam apoio político para governar, ainda assim irá existir governabilidade. Isso ocorre 

por que, enquanto a governança relaciona-se com a competência técnica e gerencial do 

governo, a governabilidade se refere à dimensão estatal do exercício do poder, ou seja, ela 
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compreende a forma de governo, as relações entre os poderes, o sistema partidário, e o 

equilíbrio entre as forças políticas de oposição e situação. No geral, como fora dito acima, 

ela é considerada a capacidade do governo de tomar decisões. 

 

Sendo assim, percebe-se que a governabilidade diz respeito às condições estruturais e 

legais de um determinado governo para promover as transformações necessárias no país. 

Ela possui fortes relações com a legitimidade do gestor público. Sem legitimidade não há 

como se falar em governabilidade, já que ela é a capacidade do governo de intermediar 

interesses, garantir a legitimidade, e de governar. A governabilidade está situada no plano 

do Estado, que se apresenta como um conjunto de atributos essencial ao governo, sem os 

quais não pode exercer poder. O seu maior desafio é conciliar as divergências constantes 

nos interesses diversos da sociedade, e uni-las em um ou vários objetivos comuns. 

 

2.1.2 - Accountability e a Responsabilidade Financeira 

O termo accountability é originário da língua inglesa, e ainda não possui uma tradução 

exata para o português. No seu contexto mais utilizado, ele faz referência à obrigação de 

membros de um órgão administrativo de prestar contas às instâncias reguladoras, ou ao 

seus representantes diretos. O termo accountability também pode ser utilizado na esfera da 

ética, possuindo diversos significados nesse campo, tais como: responsabilidade civil, 

imputabilidade e a obrigação do governo de prestar contas de forma transparente. No 

geral, é tratada como um processo de avaliação e responsabilização do agente público, 

abrangendo todas as classes em virtude do múnus público que lhe é delegado. 

A accountability possui três planos distintos, que são: a prestação de contas (refletindo na 

transparência do governo com a população), a responsabilização dos agentes (nos casos de 

improbidade administrativa), e a responsividade dos agentes (capacidade de resposta do 

poder público às demandas sociais). Podemos ainda classificar a accountability em dois 

tipos, que são: o horizontal, onde não existe hierarquia, pois corresponde a uma mútua 

fiscalização entre os poderes, e o tipo vertical, que se trata do controle da população sobre 

o governo. Portanto, percebe-se que a accountability relaciona-se com o uso do poder 

público, em que o titular da coisa é o cidadão e não os políticos eleitos. 

 

Com o que fora apresentado ao longo do texto, nós conseguimos compreender as 

principais diferenças entre governança, governabilidade e accountability. De forma 

resumida, nós temos a administração pública como um conjunto de órgãos, serviços e 
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agentes do Estado, que juntos, asseguram a satisfação das necessidades coletivas, 

designando um conjunto de funções desempenhadas para organizar a administração 

pública em todas suas instâncias. Sendo assim, nós passamos a acompanhar a capacidade 

de execução política do governo, ou seja, sua capacidade de governança. E a partir desta, 

nós temos a governabilidade. 

 

Uma vez que a governança é a capacidade do governo de praticar as decisões tomadas, a 

governabilidade são as condições necessários que o governo precisa para exercer o poder. 

Ela é considerada a capacidade do governo de implementar suas políticas através da 

articulação entre os partidos que forma a maioria na base aliada (troca de interesses 

políticos). Por fim, chegamos àaccountability, que está relacionada ao uso do poder e dos 

recursos públicos. Basicamente, trata-se da prestação de contas por parte do governo, 

sendo considerada um aspecto central da governança, que por sua vez, está intimamente 

ligada a governabilidade (a tríade da gestão pública). 

 

2.2 - O Papel da Governança no Setor Público 

Nos Estados igualitários existem três órgãos de decisão altamente importantes: o 

executivo, o legislativo e o judicial, tendo, este último o Tribunal de Contas que detém um 

papel importante em matéria de governança pública. Trata-se de uma organização 

autônoma, que controla o poder executivo.  

 

Em alguns países o poder do Tribunal de Contas é mais restrito do que em outros. Devido 

aos grandes escândalos ocorridos nos Estados   Unidos,  os   governos  estão  impondo   

regras  que   claramente separam o poder executivo das funções de auditoria. Está aqui 

uma área em que a governança corporativa aprendeu diretamente da public governance, 

mas apenas depois de elevados custos (FREY, 2003, p. 21; KAPLAN, 2003). 

 

Nos Estados democráticos existem três órgãos de decisão altamente importantes: o 

executivo, o legislativo e o judicial. O poder dos primeiros já foi apresentado; sobre o 

último, é de referir que em matéria de governança pública o Tribunal de Contas detém um 

papel importante. Trata-se de uma instituição independente, que controla o poder 

executivo. Nalguns países o poder do Tribunal de Contas é mais restrito do que noutros. 

Mas em resultado dos grandes escândalos ocorridos nos Estados Unidos, os governos 

estão a impor regras que claramente separem o poder executivo das funções de auditoria. 
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Está aqui uma área em que a governança corporativa aprendeu diretamente da public 

governance, mas apenas depois de elevados custos (Frey, 2003, p. 21; Kaplan, 2003). 

 

Os passos fundamentais para se atingir uma efectiva governança corporativa, segundo o 

Australian National Audit Office - ANAO e de acordo com a literatura existente sobre o 

tema (Barret, 2003) são seis, que as entidades públicas devem seguir e aplicar para 

atingirem as melhores práticas de governança corporativa. Três destes elementos – 

liderança, integridade e compromisso – remetem-nos para as qualidades pessoais de todos 

na organização. Os outros três elementos – responsabilidade, integração e transparência – 

são principalmente o produto das estratégias, sistemas, políticas e processos estabelecidos 

(Díaz Zurro, 2001, p. 21). 

 

 
 
 
 
A governança do sector público requer liderança desde o governo e/ou do órgão executivo 

da organização. Um quadro efetivo requer a clara identificação e articulação da 

responsabilidade, bem como a compreensão real e apreciação das várias relações entre os 

stakeholder's da organização e aqueles que são responsáveis pela gestão dos recursos e 

obtenção dos desejados resultados (outcomes). No sector público, é necessária uma lúcida 

e transparente comunicação com o Ministro e é fundamental o estabelecimento de 

prioridades governamentais de modo claro. 

A boa governança é muito mais do que pôr as estruturas a funcionar, pugnar pela obtenção 
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de bons resultados e não é um fim em si mesma. As melhores práticas de governança 

pública requerem um forte compromisso de todos os participantes, para serem 

implementados todos(2) os elementos da governança corporativa. 

 

Isto exige uma boa orientação das pessoas, que envolve uma comunicação melhor; uma 

abordagem sistemática à gestão da organização; uma grande ênfase nos valores da 

entidade e conduta ética; gestão do risco; relacionamento com os cidadãos e os clientes e 

prestação de serviço de qualidade. 

 

A integridade tem a ver com honestidade e objetividade, assim como altos valores sobre 

propriedade e probidade na administração dos fundos públicos e gestão dos negócios da 

entidade. Ela é dependente da eficácia do controlo estabelecido e dos padrões pessoais e 

profissionalismo dos indivíduos dentro da organização. A integridade reflete-se nas 

práticas e processos de tomada de decisão e na qualidade e credibilidade do seu relatório 

de performance. 

 

Os princípios da governança corporativa requerem de todos os envolvidos que 

identifiquem e articulem as suas responsabilidades e as suas relações; considerem quem é 

responsável por quê, perante quem, e quando; o reconhecimento da relação existente entre 

os stakeholders e aqueles a quem confiam a gestão dos recursos; e que apresentem 

resultados. 

 

Requer também uma compreensão clara e apreciação dos papéis e responsabilidades dos 

participantes no quadro da governança, onde os Ministros, a Administração da entidade e 

o CEO são componentes chaves de uma responsabilidade saudável. O afastamento destes 

requisitos impede a organização de conseguir os seus objetivos. 

 

A abertura, ou a equivalente transparência, consiste em providenciar aos stakeholders a 

confiança no processo de tomada de decisão e nas ações de gestão das entidades públicas 

durante a sua atividade. Sendo aberta, através de significativos encontros com os 

stakeholders, com comunicações completas e informação segura e transparente, as ações 

são mais atempadas e efetivas. A transparência é também essencial para ajudar a assegurar 

que os corpos dirigentes são verdadeiramente responsáveis, e isso é importante para uma 

boa governança. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1415-65552007000200002&amp;nt02
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A International Federation of Accountants - IFAC (2001) realça que " a transparência é 

mais do que estruturas ou processos. Ela é também uma atitude e uma crença entre os 

intervenientes chaves, políticos, funcionários públicos e outros stakeholders, a quem a 

informação tem de ser exibida, e não é detida por qualquer entidade particular – ela é um 

recurso público, assim como o dinheiro público ou os ativos" . 

O desafio real não é simplesmente definir os vários elementos de uma efetiva governança 

corporativa, mas garantir que eles estão holisticamente integrados dentro de uma 

abordagem da organização, pelos seus funcionários e bem compreendida e aplicada dentro 

das entidades. Se estiver corretamente implementada, a governança corporativa pode 

providenciar a integração do quadro de gestão estratégica, necessária para obter os padrões 

de performance de output e outcome requeridos para atingir as suas metas e objetivos. 

 

2.3 - Governo do Brasil 

Na comunidade das nações, o governo brasileiro é considerado “bom” e “democrático” se 

as instituições e os processos do país forem transparentes. As instituições dizem respeito a 

órgãos como o Parlamento e seus vários ministérios. Seus processos incluem atividades 

como eleições e procedimentos legais, que devem estar livres da corrupção e prestar contas 

à população. O sucesso de um país em alcançar esse padrão tornou-se uma medida chave 

de credibilidade e respeito no mundo. 

 

A boa governança promove a igualdade, a participação, o pluralismo, a transparência, a 

responsabilidade e o Estado de Direito, de forma efetiva, eficiente e duradoura. Ao pôr em 

prática estes princípios, vemos a realização de eleições livres, justas e frequentes, 

legislaturas representativas que fazem e supervisionam as leis e um judiciário para 

interpretá-las. 

 

As maiores ameaças à boa governança vem da corrupção, da violência e da pobreza, que 

prejudicam a transparência, a segurança, a participação da população e suas liberdades 

fundamentais. 

 

A governança democrática traz avanços ao desenvolvimento, ao juntar esforços para lidar 

com tarefas como a erradicação da pobreza, a proteção ao meio ambiente, a garantia da 

igualdade de sexos, proporcionando meios sustentáveis de subsistência. Ela assegura que a 
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sociedade civil desempenhe um papel ativo no estabelecimento das prioridades e torne 

conhecidas as necessidades das pessoas mais vulneráveis. 

 

Na verdade, países bem governados são menos propensos à violência e à pobreza. Quando 

os marginalizados têm a oportunidade de falar e de ter seus direitos humanos protegidos, 

há menos chances de que eles recorram à violência como solução. Ao fazer isto, a boa 

governança fornece o cenário para a distribuição equitativa dos benefícios do crescimento. 

O Sistema da ONU trabalha em estreita colaboração com os governos para garantir estes 

fins. Ele também trabalha em colaboração com a sociedade civil, um termo que abrange 

uma ampla gama de organizações e grupos do setor privado, com diversos interesses e 

objetivos, incluindo órgãos profissionais, empresariais, religiosos e recreativos. 

 

Porém o que vemos atualmente é a constante falha de conduta na Governança. Um 

Governo que era considerado bom” e “democrático”, vem sendo noticia de escandalosos 

crimes de corrupção e falta de governança na gestão. 

 

Capitulo 3 - Casos Exemplificativos 
 

3.1 - Pão de Açúcar 

Com a missão de garantir a melhor experiência de compra para todos os nossos clientes, 

em cada uma de nossas lojas. 

 

O Grupo Pão de Açúcar almeja ampliar a participação no mercado brasileiro de varejo e 

tornar-se a empresa mais admirada por sua rentabilidade, inovação, eficiência, 

responsabilidade social e contribuição para o desenvolvimento do Brasil. 

 

O Grupo Pão de Açúcar está voltado para os seus clientes, cuidando para que todo contato 

que eles tenham com as suas marcas se traduza na melhor experiência e alimente uma 

longa relação de fidelidade. 

 

Pessoas com excelência técnica, bem preparadas e motivadas para assumir desafios, riscos 

e atitudes inovadoras. Pessoas que gostem de servir, que valorizem o respeito em suas 

relações internas com o cliente, fornecedores e parceiros, e que se posicionem com garra, 

independentemente das circunstâncias. 
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Atenção a tudo o que acontece no mundo, avaliando sua utilidade e seu retorno para o 

nosso negócio, para extrair dessas tecnologias disponíveis o máximo aproveitamento. 

 

Uma estrutura de capital que permita investimentos em nossa empresa, em nossa gente e 

em nosso país, operando com eficiência para proporcionar retorno aos acionistas e um 

crescimento sustentável no longo prazo. 

 

Ética, transparência e profissionalismo são as diretrizes que norteiam os princípios de 

Governança Corporativa do Grupo Pão de Açúcar, cuja atuação é pautada pela agilidade e 

segurança na divulgação de informações, pelo compromisso com o mercado de capitais e 

pelo respeito dedicado aos investidores. 

 

A Companhia participa do Nível 1 de Governança Corporativa e segue todas as regras 

relativas às empresas de capital aberto: adota normas nacionais de registros contábeis e de 

manutenção de registro de empresa aberta na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e 

cumpre as determinações da SEC (Securities and Exchange Commission) para empresas 

estrangeiras listadas nos Estados Unidos. 

 

O modelo de Governança Corporativa adotado também prioriza a máxima eficiência 

administrativa e a profissionalização de seus gestores. Nessa estrutura, os comitês têm 

papel fundamental na integração entre o Conselho de Administração e a Diretoria 

Executiva. 

 

Em 2000, a Companhia implementou o Código de Ética que regulamenta a conduta dos 

colaboradores no relacionamento com a empresa, clientes, fornecedores, concorrentes e o 

público em geral. Em sintonia com as diretrizes da Lei Sarbanes-Oxley (Sox) e da Bolsa 

de Valores de Nova York (NYSE), a Companhia também segue as normas aplicáveis à 

conduta de seus gerentes, com o registro e o controle das informações financeiras e 

contábeis, bem como o acesso a informações e dados confidenciais e não divulgados. 

 

Desde 2007, o Grupo é certificado pelo cumprimento de 100% das exigências da Sox. 

Após um minucioso processo de adequação dos processos internos, foram incorporadas 

práticas como o Comitê Sox, de caráter permanente; o Agente Sox, que atua como um 
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multiplicador dos controles internos; e o Grupo 404, formado por profissionais com perfil 

mais técnico. 

 

A Companhia também possui uma Política de Divulgação e Uso de Informações 

Relevantes e Preservação de Sigilo, que estabelece regras para a divulgação e manutenção 

de sigilo sobre informações relevantes. 

 

Para manter seus acionistas e o mercado sempre informados sobre os negócios, conta com 

uma Diretoria de Relações com Investidores que coordena o desenvolvimento de diversos 

canais de comunicação durante o ano: teleconferências trimestrais para divulgação de 

resultados, atendimentos personalizados, apresentações nacionais e internacionais, além de 

um site na Internet específico para atender à demanda de  informações de investidores e 

analistas. 

 

Ao final de 2008, o Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar era composto 

por 14 membros, sendo 10 representantes dos acionistas controladores (cinco da família 

Diniz e cinco do Casino) e quatro conselheiros independentes (sendo um representante dos 

acionistas minoritários). 

 

Compete ao órgão eleger os diretores executivos, conduzir o processo de Governança 

Corporativa, supervisionar a condução do negócio, definir estratégias e acompanhar sua 

execução. Também é responsável pela aprovação das demonstrações financeiras, do 

orçamento anual e de investimentos e pela votação na emissão de novas ações, relacionada 

com o plano de opção de compra de ações existente. 

 

Em conformidade com as melhores práticas de Governança Corporativa, o presidente do 

Conselho de Administração não integra a Diretoria Executiva e, em 2008, um 

representante dos minoritários passou a ter assento no Conselho. As reuniões são 

realizadas bimestralmente ou mediante necessidade. Em 2008, o Conselho reuniu-se 17 

vezes. 

 

É formada por nove profissionais do mercado, sendo um diretor- presidente, três vice-

presidentes e cinco diretores executivos, eleitos pelo Conselho de Administração. Cabe à 

Diretoria Executiva a administração do dia-a-dia operacional da Empresa, com foco na 
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busca por resultados, em linha com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de 

Administração relativas à gestão do negócio. 

 

Possui nove membros, todos independentes, eleitos pelos acionistas. As reuniões são 

realizadas semestralmente com o objetivo de recomendar ao Conselho de Administração 

medidas que auxiliem no desenvolvimento dos negócios e atividades da Companhia. Em 

2008, foram realizadas três reuniões. 

 

O Grupo Pão de Açúcar mantém ainda quatro comitês especiais, que têm por objetivo 

elaborar propostas e fornecer recomendações, em suas áreas específicas de atuação, ao 

Conselho de Administração: 

 

Formado por três membros, todos independentes, foi constituído no ano 2000, em 

conformidade às recomendações da Lei Sarbanes-Oxley. É responsável por revisar e 

garantir as informações apresentadas nas demonstrações financeiras anuais e trimestrais da 

Companhia, nos sistemas de controle interno e nos procedimentos de auditoria, contábeis 

e de gerenciamento. 

 

Suas atribuições seguem as recomendações do U.S. Blue Ribbon Committees, bem como 

as regras e regulamentos da NYSE (Bolsa de Valores de Nova York). Durante o ano de 

2008, o Comitê de Auditoria reuniu-se cinco vezes. 

 

É composto por cinco membros, eleitos pelo Conselho de Administração, que se reúnem, 

no mínimo, a cada dois meses. Suas atribuições são acompanhar e supervisionar a 

implementação e a realização do plano anual de investimentos; revisar e recomendar 

oportunidades relacionadas a transações de financiamento para melhorar a estrutura de 

capital; e revisar o fluxo de caixa. 

 

Nas reuniões, realizadas a cada bimestre, os cinco membros deste comitê examinam 

candidatos para o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva; revisam e discutem 

a remuneração da administração; propõem critérios para a avaliação de desempenho dos 

administradores; revisam os métodos de recrutamento e contratação adotados na 

Companhia; entre outras atividades. 
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As reuniões, realizadas a cada trimestre, contam com a presença de seus quatro membros, 

cujas atribuições são revisar projetos relacionados a inovações de negócios e tecnológicas, 

recomendando a introdução dessas inovações na Companhia; revisar e propor 

oportunidades de mercado ou novos formatos de negócio que fortaleçam a estratégia de 

crescimento e revisar os planos de expansão imobiliária. 

 

3.2 - Petrobrás 

Somos uma sociedade anônima de capital aberto que atua de forma integrada e 

especializada na indústria de óleo, gás natural e energia. estamos presentes nos segmentos 

de exploração e produção, refino, comercialização, transporte, petroquímica, distribuição 

de derivados, gás natural, energia elétrica, gás-química e biocombustíveis. Nossas ações e 

negócios se orientam por valores que incentivam o desenvolvimento sustentável, a atuação 

integrada e a responsabilidade por resultados, cultivando a prontidão para mudanças e o 

espírito de empreender, inovar e superar desafios. 

 

Perseguimos o sucesso dos negócios com uma perspectiva de longo prazo, contribuindo 

para o desenvolvimento econômico e social e para um meio ambiente saudável nas 

comunidades onde atuamos. 

 

Buscamos maximizar a colaboração e a captura de sinergias entre equipes, áreas e 

unidades, assegurando a visão integrada da Companhia em nossas ações e decisões. 

Buscamos incessantemente a geração de valor para as partes interessadas, com foco em 

disciplina de capital e gestão de custos.  

 

Valorizamos e reconhecemos, de forma diferenciada, pessoas e equipes com alto 

desempenho. Estamos prontos para mudanças e aceitamos a responsabilidade de inspirar e 

criar mudanças positiva. Cultivamos a superação de desafios e buscamos incessantemente 

a geração e implementação de soluções tecnológicas e de negócios inovadoras que 

contribuam para o alcance dos objetivos estratégicos da Petrobras. Nossos negócios, 

ações, compromissos e demais relações são orientados pelos Princípios Éticos do Sistema 

Petrobras. Respeitamos a vida em todas as suas formas, manifestações e situações e 

buscamos a excelência nas questões de saúde, segurança e meio ambiente. 

 

Valorizamos a diversidade humana e cultural nas relações com pessoas e instituições. 
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Garantimos os princípios do respeito às diferenças, da não discriminação e da igualdade 

de oportunidades. 

 

Fazemos das pessoas e de seu desenvolvimento um diferencial de desempenho da 

Petrobras. Nós nos orgulhamos de pertencer a uma empresa brasileira que faz a diferença 

onde quer que atue, por sua história, suas conquistas e por sua capacidade de vencer 

desafios. 

 

Os parágrafos a cima tem como objetivo trazer as diretrizes propostas pela a empresa 

Petrobras. Porem o que vemos no noticiário vai bem na contra mão do que a empresa se 

propunha a fazer e a cumprir. 

 

Motivado pelos escândalos de corrupção na Petrobras, o presidente da BM&F 

Bovespa, declarou, durante um recente encontro de analistas da APIMEC em São Paulo, 

que a bolsa está elaborando, junto com órgãos governamentais, propostas para reformar a 

governança corporativa de empresas estatais. Segundo Edimir Pinto, tais reformas não 

seriam exclusivas às companhias listadas mas não ofereceu maiores detalhes, prometendo 

simplesmente revelá-los em breve. A iniciativa da Bolsa busca melhorar a imagem do 

mercado de capitais brasileiro, que tem sofrido muito com as irregularidades reveladas 

pela operação Lava-Jato na empresa que era, até pouco tempo atrás, a Cinderela do 

mercado brasileiro. 

 

Existem problemas de governança inerentes às empresas estatais, e as propostas da 

Bolsa certamente irão considerá-los. Mas há dois perigos em buscar em novos 

regulamentos para estatais uma solução à corrupção na Petrobras. O primeiro é que as 

questões regulatórias são sempre complicadas e, como na medicina medieval, existe a 

possibilidade da cura ser pior que a doença. Ou seja, os potenciais custos e benefícios 

regulatórios precisam ser bem ponderados. O segundo é o risco de não reconhecer que a 

corrupção na Petrobras é o resultado de falhas básicas de governança corporativa que se 

aplicam também a muitas outras companhias brasileiras e que ao apontar o dedo às 

empresas estatais se perde a oportunidade de implementar importantes mudanças na 

governança corporativa brasileira como um todo. 

 

O escândalo da Petrobras afetou a confiança dos investidores em todo o mercado 
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brasileiro e, por isso, faz sentido pensar em soluções que se apliquem ao mercado como 

um todo. As reformas na Petrobras precisam ir além da substituição de Graça Foster ou da 

criação da Diretoria de Governança, e a resposta regulatória precisa ir além de novas 

regras para empresas estatais. 

 

As mudanças recentemente implementadas ou atualmente sendo consideradas são 

importantes, mas não são suficientes para prevenir problemas futuros na Petrobras nem em 

outras companhias abertas brasileiras. 

 

A governança corporativa explica e oferece soluções à corrupção na Petrobras que podem 

também ser aplicadas mais universalmente. Sob a ótica da governança, as grandes 

deficiências da Petrobras são um conselho de administração que não oferece nenhum 

contrapeso ao acionista controlador e cuja capacidade de supervisão é fraca. E esses 

problemas são característicos da muitas outras empresas brasileiras. Seria, portanto, um 

grande erro não utilizar as lições da Petrobras para promover melhorias em nossa 

governança corporativa como um todo. 

 

Existe um discurso que tem ganho força internamente desde a crise financeira 

desencadeada nos Estados Unidos em 2008, que a governança corporativa brasileira é, de 

certa forma, superior ao modelo anglo-saxão. 

 

Aqueles que defendem essa posição citam que os conselheiros brasileiros conhecem mais 

intimamente a companhia e não permitiriam as falhas gerenciais observadas nos EUA. 

Isso pode ou não ser verdade. Como um contra-exemplo basta lembrar das perdas com 

derivativos cambiais na Sadia e Aracruz durante aquela mesma época.  

 

O fato que não se pode negar é que a governança corporativa brasileira ainda tem muito 

que melhorar e que a tradicional receita anglo-saxônica de governança, baseada na maior 

independência do conselho de administração e na mitigação do dilema de agência, torna as 

decisões do conselho de administração mais bem fundamentadas e cria sistemas de 

controle interno mais institucionalizados e confiáveis. 

 

3.3 - Family Office 

Quem tem mais dinheiro costuma ter acessos a serviços exclusivos, com assessorias para 
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ajudar em suas decisões. Com os investimentos não e diferente. O family office e uma 

dessas estruturas montadas para as famílias com muitos recursos, normalmente donas de 

grandes empresas e que necessitam de assessoria complete para auxiliar na parte judicial, 

contábil, fiscal e de investimentos. 

 

A ideia dos family offices foi trazida dos Estados Unidos onde clãs como os Rockefeller, 

os Kennedy e os Du Pont, sempre separaram suas fortunas da contabilidade da empresa. 

Para se ter ideia da proporção que este negocio tomou, hoje no Brasil temos mais de100 

grupos familiares que utilizam do modelo de gestão de family office. 

 

O atual modelo trabalha de forma que sempre seja pensado no future da empresa a sua 

perpetuidade, ele cuida desde os estudos do herdeiros e seus encarreiramentos sejam eles 

de qualquer área, aos investimentos em Privet Equit ou fundos de pensões. 

 

O family office, e responsável também por ser uma holding familiar, sendo responsável 

por todos os imóveis da família e seus princípios bens, desde carros ate aviões privados. 

Eles ganharam mais força por aqui de quatro anos para cá, sob os efeitos da estabilização 

do real e da globalização. Com a vinda maciça de capital estrangeiro, as fusões e 

aquisições criaram uma nova categoria empresarial: a dos ex-donos, empresários sem seu 

negócio de origem e com muitos milhões na mão.  

 

“O family office é o caminho natural, principalmente para quem está ficando com grandes 

somas de dinheiro do dia para a noite”, revela o presidente da área de private bank de um 

banco estrangeiro. Foi o que aconteceu com o empresário Celso Varga. Ao vender sua 

antiga empresa, a Freios Varga, para o grupo inglês Lucas Varity, estima-se que ele tenha 

colocado US$ 90 milhões no bolso. O passo seguinte foi montar um escritório de 

participações para decidir onde sua carteira pessoal seria investida. Por enquanto ele já 

entrou com sociedade em três empresas, a Kentinha (de embalagens de alumínio), a 

Fontovit (de vitaminas) e a Brasfio (de cabos ópticos). 

 

Conclusão 
Governança Corporativa é hoje a formula para o sucesso empresarial, governamental e até 

mesmo familiar. Pilares como: transparência, equidade, prestação de conta ( 

Accountability ) e complience são responsáveis pela eficácia dessa metodologia de gestão. 
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Aplicada em todas as esferas a Governança coloca em primeiro lugar a melhor diretriz 

para as organizações e populações no caso da governança publica sempre em busca do 

melhor para o todo e não para atender interesses individuais. 

 

No caso Brasileiro, a governança publica e em empresas publicas vai na contra mão de 

todos os passos desse processo de governança, colocando em jogo a governabilidade da 

Presidente Dilma Rouseff e de diversos diretores e presidentes. Pelo fato de a corrupção 

ser a principal vilã da governança, políticos, executivos de empresas publicas e privadas 

são os principais culpados pela a crise política atual, pelo fato de não terem cumprido 

nenhum dos pilares e diretrizes da Governança Corporativa. 
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Introdução 
A Eletricidade, desde a sua existência é considerada uma necessidade básica para a humanidade. 

Graças as pesquisas de cientistas e estudiosos como Thales de Mileto, Nikola Tesla, Thomas 

Edison, Joseph John Thomson, entre outros, a eletricidade e sua distribuição se tornou uma 

realidade no século XX e vem se aprimorando nas mais diversas formas de geração desde então. 

 

O Foco principal deste texto é destacar quais são as principais fontes de energia atualmente 

existentes, como elas funcionam e qual é o grau de eficiência e sustentabilidade as quais se 

posicionam diante da sociedade brasileira e da sociedade mundial. Ao mesmo tempo, o texto irá 

abordar quais fontes de energias estão sendo propostas por governos, executivos e companhias para 

gerar um futuro mais próspero para a humanidade e para o meio ambiente. 

 

O objetivo é avaliar quais as principais fontes de energia que provavelmente irão mudar o cenário 

brasileiro e mundial diante das próximas gerações e avaliar a melhor solução diante de todas as 

alternativas, visando o aprimoramento da eletricidade e suas consequências para proporcionar um 

futuro melhor da humanidade. 

 

 

Capítulo  1 - A Energia Elétrica 
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1.1 - A História por traz da energia elétrica. 

A história da energia começa nos primórdios da era pré-histórica quando os homens das cavernas 

descobriram algumas utilidades do fogo como a alimentação e proteção. No inicio quando um raio 

(descarga atmosférica) incendiava a vegetação, eles pegavam as madeiras em chamas e as 

carregavam em suas andanças, mantendo-as acesas o tempo todo, pois ainda não sabiam, ainda 

como fazer o fogo. A partir do domínio da técnica do fogo, o homem da caverna melhorou sua 

alimentação, aperfeiçoou a iluminação e segurança; também inventou a roda e outros mecanismos 

que multiplicaram sua força física e facilitaram o transporte. Descobriu a força das águas, dos 

ventos e domesticou a forca de cavalos e bois para o trabalho.  

 

Durante o início do século VI, um dos principais estudiosos da época, o filósofo Thales de Mileto 

descobriu uma resina vegetal fóssil petrificada chamada âmbar (elektron em grego), esfregou-a com 

pele e lã de animais e pôde então observar seu poder de atrair objetos leve como palhas, fragmentos 

de madeira e penas. Tal observação iniciou o estudo de uma nova ciência derivada dessa atração. 

Os estudos de Thales foram continuados por diversas personalidades, como o importante físico e 

médico da rainha da Inglaterra Willian Gilbert, que, em 1600, denominou o evento de atração dos 

corpos de eletricidade; também foi ele quem descobriu quem descobriu que outros objetos, ao 

serem atritados com o âmbar também se eletrizam, e por isso chamou tais objetos de elétricos.  

 

Em 1730, o físico inglês Stephen Gray identificou que, além da eletrização por atrito, também era 

possível eletrizar corpos por contato (encostando um corpo eletrizado num corpo neutro). Através 

de tais observações, ele chegou ao conceito de existência de materiais que conduzem a eletricidade 

com maior e menor eficácia, e os dominou como condutores e isolantes elétricos. Com isso, Gray 

enxergou a possibilidade de canalizar a eletricidade e leva-la de um corpo a outro.  

 

O químico francês Charles Dufay também contribuiu enormemente para a evolução dos estudos da 

eletricidade, quando, em 1733, propôs a existência de dois tipos de eletricidade, a vítrea e a resinosa 

(positiva e negativa) e conclui que corpos possuidores de eletricidades iguais se repelem e, de 

eletricidades diferentes, se atraem; ambas as eletricidades podiam ser comunicadas por meio do 

contato. No entanto, havia um problema técnico a ser resolvido, que era manter a carga produzida 

por um tempo razoável, pois esta tinha a tendência de se dissipar quando o corpo eletrizado 

permanecia em contato com o ar. Este problema então foi resolvido por Pieter van Musschenbroek, 

professor da Universidade de Leyden em 1745(o mesmo resultado foi obtido independentemente na 

mesma época por von Kleist na Pomerania). A ideia era armazenar a agua eletrizada numa garrafa 
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já que se sabia que o vidro era um bom isolante. Mas, quando o operador que segurava a garrafa 

tocou na haste metálica que entrava pelo gargalo (usada para carregar a agua de eletricidade), levou 

um forte choque (o primeiro causado pela descarga de um capacitor), mostrando que o dispositivo 

era de fato eficiente. Posteriormente, ele foi aperfeiçoado, dispensando-se a agua e forrando o 

interior e o exterior da garrafa por meio de duas folhas metálicas, sendo que a haste de carga 

atravessava a rolha e era ligada na folha interior. Este Aparelho ficou conhecido como “garrafa de 

Leyden” e foi durante um bom tempo o melhor método de armazenar eletricidade.  

 

Pouco depois da invenção da garrafa de Leyden ser conhecida na Inglaterra, o farmacêutico 

William Watson notou que, ao receber o choque, segurando a garrafa numa das mãos e a haste 

metálica na outra, este era sentido nos braços e no peito, como se o corpo fosse atravessado por algo 

que seguisse o caminho mais curto de uma mão para a outra; ele imaginou que o “éter elétrico” 

estava sendo transferido de um lugar para outro e não sendo criado ou destruído. A eletrização de 

um corpo não seria devida à criação do fluido elétrico, mas à sua acumulação no corpo às custas do 

outro corpo com o qual ele está em contato.  

 

Durante o século XVIII, a invenção da máquina a vapor foi marcada por uma nova era proveniente 

da utilização da energia pelo homem:  a era da Revolução Industrial na Europa, marcando 

definitivamente o uso e a importância da energia para os tempos modernos que se iniciavam. Na 

metade do século XIX inicia-se a utilização das novas fontes de energia e o aprofundamento do 

entendimento sobre a natureza da eletricidade, quando a ideia do átomo como elemento constituinte 

da matéria foi aceita, e com ela, a convicção de que a eletricidade é uma propriedade de partículas 

elementares que compõem o átomo (elétrons, prótons e nêutrons). Nesse período, os combustíveis 

fosseis (carvão mineral, petróleo e gás natural) também evoluíram bastante. Até hoje representam a 

mais importante fonte de energia, inclusive gerando tecnologias mais avançadas. Mais foi apenas há 

pouco mais de 100 anos que surgiu a energia elétrica, símbolo da Era da Informação. Através dela, 

outras formas de energia puderam se transformar com eficiência, como: calor, iluminação e energia 

mecânica.  

 

No século XX, foi descoberta outra fonte de energia: a energia nuclear, ainda muito questionada 

pela sociedade. Além disso, está em desenvolvimento, entre outras, a conversão de energia solar 

diretamente em energia elétrica, a utilização do hidrogênio como fonte de energia, as smart grids, a 

geração de energia a partir do vento (energia eólica), entre outras. No Brasil, a produção de energia 

elétrica passa por um período de avanços referentes ao seu futuro.  
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1.2 - Qual é sua importância para a sociedade  

A energia elétrica desde a sua existência trouxe vários benefícios para a sociedade facilitando todos 

os processos existentes no cotidiano das pessoas e nos processos que dizem a respeito o 

aperfeiçoamento dos meios de produção e consequentemente a globalização. A energia elétrica é a 

única capaz de fazer funcionar o rádio, a televisão, o telefone, o computador e todos os 

equipamentos que transportam a informação e aproximam milhares de pessoas em todo o planeta.   

 

Basicamente, a energia elétrica é um dos principais recursos que a sociedade possui, uma 

necessidade básica para qualquer nação, como a água, por exemplo.  

 

Atualmente, devido os fatores da globalização, a chamada “terceira revolução industrial”; a busca 

inconstante por inovação   e o desenvolvimento tecnológico fez com que a energia elétrica nunca 

fosse tão importante, e a sociedade tende a estar cada vez mais faminta pelo seu uso. Nos países 

desenvolvidos e nos subdesenvolvidos como o Brasil e Índia, o consumo de energia elétrica global, 

provavelmente tende a dobrar até 2050. Consequentemente haverá uma grande diversificação das 

fontes de geração de energia elétrica, para que não exista dependência exclusiva de uma única fonte 

para o aumento da confiabilidade dos sistemas. Um exemplo viável na matriz brasileira é a 

exploração de recursos naturais como os aproveitamentos hidroenergéticos e os ventos em 

complementaridade nos períodos das secas.  

 

A grande correlação entre a quantidade de energia disponível para uma população e a qualidade de 

vida dessa população é a eletricidade. Em regiões sem eletricidade ou com pouca eletricidade, a 

expectativa de vida é muito mais curta; todas a necessidades que uma população necessita como 

hospitais, escolas e clínicas são totalmente relacionadas com a energia elétrica e obviamente, os 

custos da mesma. Ao mesmo tempo, os países mais desenvolvidos são os que mais consomem 

eletricidade; faça chuva ou faça sol, 24 horas por dia, a energia é ininterrupta.  

 

Contudo, o maior problema por trás da eletricidade é o aumento gradual das mudanças climáticas 

proveniente da queima de combustíveis fósseis e de fontes de energia não renováveis. Enquanto 

isso, se os governos quiserem estabilizar as emissões em um nível razoável, uma grande parte de 

toda energia elétrica deverá ser limpa, a partir de investimentos em infraestruturas e 

desenvolvimento de novas fontes de energia.  

 

1.3 - Como ela é gerada, suas principais fontes.  
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Atualmente as principais fontes de energia elétrica são denominadas como: Energia Termoelétrica 

(Combustíveis Fósseis); Hidrelétrica; Nuclear; Eólica e Solar. 

 

- Energia Termoelétrica (Combustíveis Fósseis) 

 
          World eletricity production from all energy sources – 2011  

(Fonte: The shift project data portal) 
 
 

 
Geração de energia elétrica por tipo de combustível.  

(Fonte: IEA, 2008) 
A principal e maior fonte de geração de energia elétrica do mundo é proveniente do carvão 

mineral; aproximadamente 40% de toda eletricidade do mundo depende do carvão. Cerca de 40% 

do carvão produzido no mundo, abastece as usinas termoelétricas, onde é queimada para gerar 

energia elétrica. O carvão mineral é uma rocha sedimentar de origem fóssil. Ele é encontrado em 

jazidas localizadas no subsolo terrestre e extraído pelo sistema de mineração. O carvão, ao ser 

queimado, libera altas quantidades de energia, por isso é ainda muito usado em usinas 

termoelétricas e indústrias de siderurgia. O carvão mineral é composto por: carbono (grande parte), 

oxigênio, hidrogênio, enxofre e cinzas, o que o torna o combustível fóssil, a fonte de energia 
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elétrica mais poluente e que consequentemente é responsável pelo maior numero de mortes no 

mundo. Suas principais vantagens são: O baixo custo e sua grande disponibilidade; ao mesmo 

tempo suas desvantagens são: O elevado grau de poluição, fonte finita de energia. 

 

- Hidroelétrica 

Considerada a segunda maior fonte de energia elétrica do mundo é caracterizada por obter energia 

elétrica através do aproveitamento do potencial hidráulico de um rio. Para que esse processo seja 

realizado é necessária a construção de usinas em rios que possuam elevado volume de agua e que 

apresentem desníveis em seu curso. A força de agua em movimento é conhecida como energia 

potencial, essa água passa por tubulações da usina com muita forca e velocidade, realizando a 

movimentação das turbinas. Nesse processo, ocorre a transformação de energia potencial (energia 

da água) em energia mecânica (movimento das turbinas). As turbinas em movimento estão 

conectadas a um gerado, que é responsável pela transformação da energia mecânica em energia 

elétrica. 

 

Suas principais vantagens são a alta eficiência energética, em torno de 95%, é considerada uma 

fonte de energia renovável e não emite poluentes. Porém, a energia hidrelétrica não esta isenta de 

impactos ambientes e sociais. A inundação de áreas para a construção de barragens gera problemas 

de realocação das populações, comunidades e pequenos agricultores, principalmente no Brasil, onde 

há um grande número de pequenas comunidades, como os indígenas, e é aonde uma grande parte 

população depende da agricultura. O investimento inicial e os custos de manutenção são elevados, o 

que também, se torna uma desvantagem. Vale a pena ressaltar que a energia Hidrelétrica é a 

principal fonte de energia no Brasil, onde está localizada a maior Usina hidrelétrica do mundo, a 

usina de Itaipu. 

 

- Energia Nuclear 

Entre muitas críticas e apoio, a energia nuclear vem sido destacada nos últimos anos como uma 

possível fonte de energia limpa e renovável. Ela possui uma incrível e ao mesmo tempo desastrosa 

trajetória ao longo dos últimos 50 anos. Todo início aconteceu quando um dos principais pioneiros 

da energia nuclear mundial, o almirante Rickover, da marinha dos EUA, foi responsável por 

desenvolver uma planta nuclear geradora de energia elétrica em 1946; sua ambição o levou a 

desenvolver reatores nucleares para os submarinos americanos no começo da década de 50. 

 

O Reator nuclear de água leve que era bem mais simples comparado ao reator de reprodução (EBR-

1) que reproduz plutônio e pode recicla-lo repetidamente, foi escolhido pelo almirante Rickover 



 8 

como o principal reator nuclear para submarinos, que infelizmente produzia muito mais resíduos se 

comparada ao EBR-1 e acabou se tornando o principal reator comercial da época, já que existiam 

apenas essas duas opções. Após várias descobertas e o aperfeiçoamento de reatores nucleares, o 

almirante Rickover falava sobre a energia nuclear para iluminar cidades, não só submarinos. O que 

se deu inicio à várias pesquisas e experimentos de reatores nucleares por parte de pioneiros na 

engenheira nuclear como Len Koch e Charles Till.  

 

Atualmente, os reatores nucleares já são mais tecnológicos e eficientes, e alguns países como a 

França e Japão abastecem a grande parte de suas populações com energia elétrica gerada a partir da 

nuclear. 

 

A energia nuclear é uma fonte de energia limpa e renovável e que é bastante duradoura se 

relacionada aos reatores e um de seus  principais combustíveis que é o urânio; é considera uma 

energia muito eficiente, segura,  com elevada taxa de produção e que não depende dos fatores 

climáticos como o sol e o vento para ser gerada; é vista por muitos cientistas, pesquisadores e 

executivos como a energia do futuro,  porém ela possui diversas desvantagens como o elevado 

custo de investimento inicial, a questionável quantidade de resíduos, visão negativa da sociedade 

por conta dos desastres das usinas nucleares como Chernobyl, Three Miles Island e Fukushima, o 

conflito de interesses políticos e o foco na produção de bombas atômicas. 

 

- Energia Eólica 

É a transformação da energia do vento em energia elétrica; é uma forma de obtenção de energia de 

fonte totalmente renovável e limpa, não produz qualquer tipo de poluente. Sendo por isso, uma das 

principais apostas no campo das fontes renováveis de energia. Sua exploração comercial teve inicio 

há mais ou menos na década de 70 quando ocorreu a crise do petróleo e os países europeus 

começaram a investir em outras formas de energia.  

 

No Brasil, o custo da geração de energia através dos ventos é de cerca de US$70 a US$80 por 

MWh, o que a torna competitiva com a energia nuclear e termoelétrica. A energia eólica representa 

apenas 2% de toda a geração de energia elétrica mundial. Suas desvantagens são: a poluição sonora 

e visual, a dependência pelo fator climático vento, o alto custo inicial e de manutenção e a 

dependência do gás natural como energia de apoio, o que não a torna uma fonte de energia 100% 

limpa. 

 

- Energia Solar 
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“Energia Solar” é um termo que se refere à energia proveniente da luz e do calor do Sol. É utilizada 

por meio de diferentes tecnologias que estão, atualmente em constante evolução, como o 

aquecimento solar, a energia solar fotovoltaica, a energia heliotérmica, a arquitetura solar e a 

fotossíntese artificial. Sua principal tecnologia é a dos painéis fotovoltaicos. Na geração 

fotovoltaica, a energia luminosa é convertida diretamente em energia elétrica. Nas usinas 

heliotérmicas, a produção de eletricidade acontece em dois passos: primeiro, os raios solares 

concentrados aquecem um receptor e, depois, este calor (350ºC -1000ºC) é usado para iniciar o 

processo convencional da geração de energia elétrica por meio da movimentação de uma turbina. 

No aquecimento solar, a luz do Sol é utilizada para aquecer a água de casas e prédios, o objetivo 

aqui não é a geração de energia elétrica. 

 

Descoberta ainda no século XIX pelo físico francês Edmund Bequerel, quando experimentava o 

efeito fotovoltaico com dois eletrodos metálicos numa solução condutora, percebendo o aumento na 

geração de energia elétrica com a luz, a tecnologia fotovoltaica passou por vários estágios ate 

chegar ao uso em grande escala do silício. Atualmente os investimentos em energia solar vem 

crescendo constantemente. Os emirados árabes, por exemplo, já abriram oficialmente sua primeira 

grande energia nuclear, a Shams 1 que é um dos maiores projetos de energia solar do mundo e é, 

sem dúvida a maior usina solar em uma região dependente de combustível fóssil que esta muita 

atrás de grande parte da Europa, das Américas e da Ásia, em relação á energia renovável. 

 

 A energia Solar apresenta algumas vantagens se comparadas com as demais, como a isenção de 

poluição durante seu uso, o baixo de manutenção e sua excelente eficiência em lugares remotos e 

tropicais como o Brasil, por exemplo. 

 

Suas desvantagens são contraditórias com algumas de suas vantagens pelo fato de as formas de 

armazenamento da energia serem pouco eficientes quando comparadas, por exemplo, aos 

combustíveis fósseis e a energia hidroelétrica. Os painéis solares possuem um rendimento de apenas 

25%, apesar deste valor ter vindo a aumentar ao longo dos anos; em locais em latitudes médias e 

altas (Ex: Finlândia, Islândia, Nova Zelândia e Sul da Argentina e Chile) sofrem quedas bruscas de 

produção durante os meses de inverno devido á menor disponibilidade diária de energia solar. 

Locais com frequente cobertura de nuvens (Ex: Londres), tendem a ter variações diárias de 

produção de acordo com o grau de nebulosidade. 

 

Vale a pena ressaltar que, atualmente a produção de energia solar (painéis solares) é ainda mais 

perigosa que a produção de energia nuclear. 
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Capítulo  2 - Panorama Das Energias Atuais E Seus Impactos   

                      

2.1 - As mais importantes  

Dentre todos as fontes de energia existentes atualmente, 3 delas são consideradas as mais 

importantes. A energia hidrelétrica, energia nuclear e a energia proveniente da queima de 

combustíveis fósseis (carvão, gás natural e petróleo).  As 3 juntas representam cerca de 95% de toda 

a energia produzida mundialmente. Dentre elas, somente a hidrelétrica e a nuclear podem ser 

chamadas de energias renováveis, mesmo levando em consideração os fatos contraditórios 

referentes a ambas.  

 

Na maioria das construções de usinas hidrelétricas, os impactos ambientais ocasionados pelo 

represamento da água para a formação de imensos lagos artificiais são: destruição de extensas 

aéreas de vegetação natural, matas ciliares, o desmoronamento das margens, o assoreamento do 

leito dos rios, prejuízos à fauna e à flora locais, alterações no regime hidráulico dos rios, 

possibilidades da transmissão de doenças, como esquistossomose e malária e a extinção de algumas 

espécies de peixes.  

 
Hidrelétrica Itaipu – Brasil  

(Fonte: Google) 
 
A construção de painéis fotovoltaicos e as operações das usinas solares apresentam alguns aspectos 

negativos quando relacionados ao meio ambiente, cujo alguns exemplos serão especificados 

posteriormente. 

 



 11 

 
Ciclo energia Solar (Fonte: Google) 

 

As usinas termelétricas são as mais importantes usinas quando o principal foco é a geração de 

energia. A queima de combustíveis fosseis colocam as usinas termelétricas como as mais poluentes 

dentre todas as existentes atualmente, pois se trata de queima de combustíveis que são 

transformados em CO2 que, posteriormente são lançados na atmosfera.  

 

Um exemplo claro de poluição causada por usinas termelétricas é a atuação da Alemanha, que 

possui quatro das cinco usinas térmicas a carvão mais poluentes da União Europeia segundo um 

relatório da organização ambiental WWF. A associação cobra mais esforços do pais para reduzir as 

emissões de gases de efeito estufa, já que esse tipo de energia é o mais poluente de todos. De acordo 

com a organização, as centrais elétricas a carvão, responsáveis por 70% das emissões de CO2 do 

setor de energia no mundo, ainda respondem por 25% da produção energética europeia. 

 
Usina termelétrica de Jänschwalde, na Alemanha  

(Fonte: Google) 

 

No entanto a produção de energia elétrica proveniente da queima de combustíveis fosseis ainda é 

considerada a mais importante no no âmbito mundial, pelo fato de serem mais rápidas no período de 

construção, são mais baratas em vários aspectos, podem ser instaladas em locais próximos às 
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regiões de consumo, reduzindo o custo com torres e linhas de transmissão, e são alternativas para 

países que não possuem outras fontes de energia.  

 

2.2 - O avanço dos métodos  

Em um futuro incerto e preocupante quando o principal assunto diz respeito as mudanças 

climáticas, as possíveis catástrofes e o quão impactante isso será no cotidiano das pessoas; 

organizações e governos de todas as nações tendem a voltar suas atenções para métodos inovadores 

e o desenvolvimento de novas ideias visando a melhoria da eficácia e eficiência da distribuição de 

energia elétrica e a busca por novas fontes. A tecnologia possui um papel muito importante para o 

desenvolvimento dessas novas ideias.  

 

Atualmente as chamadas smart grids possuem um alto grau de prosperidade no cotidiano das 

pessoas. São redes inteligentes de transmissão e distribuição de energia com base na comunicação 

interativa entre todas as partes da cadeia de conversão de energia. Elas se conectam unidades 

descentralizadas de geração grandes e pequenas com os consumidores para formar uma estrutura 

ampla. Elas controlam a geração de energia e evitam sobrecarga da rede, já que durante todo o 

tempo apenas é gerada tanta energia quanto o necessário. Um dos principais componentes das smart 

grids é o medidor inteligente.  

 

A medição inteligente ajuda a coordenar a geração de energia e o consumo de energia de modo 

mais eficiente, especialmente se a proporção de fontes de energia renovável continuar a crescer no 

futuro. Tudo isso é realizado graças a aplicação de tecnologia de informação para o sistema elétrico 

de potencia (SEP), integrada aos sistemas de comunicação e infraestrutura de rede automatizada, ou 

seja, o futuro da energia elétrica assim como qualquer método de produção de uma empresa, está 

totalmente relacionado com as inovações tecnológicas e o desenvolvimento de novos softwares que 

integram todo o sistema de distribuição e captação de energia, neste caso. 

 
Smart Grid  - (Fonte: Siemens) 
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No Brasil, as usinas hidrelétricas são as principais responsáveis por produção de energia através de 

fontes renováveis, porém, caso uma seca prolongada afete o território brasileiro, as usinas irão 

produzir bem menos do que elas estão acostumadas a produzir em um período favorável, neste caso, 

as soluções de smart grids são necessárias para evitar situações como essas no futuro. Por outro 

lado, seu futuro transcendente está direcionado ao todo o sistema de distribuição e controle de 

energia elétrica, desde sua captação até a sua distribuição para uma residência por exemplo e, 

devido a esse fato, é que as mesmas possuem um potencial enorme de crescimento e investimento 

ao longo dos anos, visando uma maior eficiência na distribuição de energia e consequentemente 

uma amenização das emissões de CO2 no curto e longo prazo. 

 

A expansão de usinas solares ao redor do mundo é uma outra realidade no que diz respeito ao futuro 

da energia elétrica e de como ela será gerada. Assim como a nuclear, ela acaba gerando vários 

questionamentos a respeito de sua real eficiência e como ela possivelmente irá evitar grandes 

mudanças climáticas futuramente. 

 

Em 2013, A Shams 1, então maior usina solar do mundo foi inaugurada em Abu Dhabi, capital dos 

Emirados, em um terreno de  2,5 km quadrados. A Usina abriga 258 mil espelhos refletores 

distribuídos em torno de 768 coletores parabólicos para coletar a luz do sol e tem capacidade bruta 

de produção de 100 megawatts contínuos de energia. Ela é capaz de abastecer cerca de 20 mil casas 

nos Emirados Árabes Unidos, deixando de gera 175 mil toneladas métrica de CO2 por ano, o que 

equivale a remover, pelo menos, 15 mil veículos das ruas.  

 

A estrutura foi construída por uma joint venture chamada Shams Power Company, formada pela 

Total, uma empresa francesa, a Abengoa Solar, da Espanha, e pela empresa local Masdar. O projeto 

exigiu um investimento de cerca de 500 milhões de euros. No entanto, em 2015 a empresa se saiu 

melhor do que o esperado; em uma notal oficial, a Shams Power company esperava gerar em 2014, 

cerca de 193 MWh de eletricidade, mais conseguiu gerar pouco menos de 215 MWh, o que resultou 

em um aumento de 12% sobre a geração esperada. 

 

Porém, em 2014, a Shams 1 foi superada pela então maior usina por concentração solar do mundo, 

a Ivanpah Solar Electric Generating System que começou a operar no inicio de 2014. O 

empreendimento, que contou com o investimento de 1,6 bilão de dólares, tem capacidade para gerar 

392 MWh de energia. A usina solar pertence às empresas NRG Energy, BrightSource Energy e 

Google e está localizada em uma área de 13 km quadrados. Com 300.00 placas de 2 metros de 



 14 

altura e 3 metros de largura, a capacidade do complexo é quatro vezes maior do que a usina de 

Shams 1, e é capz de abastecer cerca de 140 mil casas, reduzindo cerca de 400 mil toneladas 

métrica nas emissões de CO2.  

 

Evidentemente as usinas solares geraram atenção de investidores, organizações e governos ao longo 

dos anos, o que acarretou a instalação da atualmente maior usina solar do mundo, localizada em 

Marrocos, e eventualmente, conseguirá oferecer energia a 1,1 milhão de pessoas, além de cortar 760 

mil toneladas de emissões de carbono ao ano. A Noor Concentrated Solar Power (CSP) de 9 bilhões 

de dólares poderá, eventualmente, exportar energia para o mercado europeu. O projeto contou com 

fundo aprovados pelo Banco Mundial e começou a ser operado na quinta-feira da semana passada. 

Enquanto o Banco Mundial e outros parceiros internacionais forneceram o suporte financeiro, a 

usina é um projeto inteiramente marroquino.  

 

De forma geral, a nova usina aumentará a independência de energia do Marrocos e criará 1.600 

empregos durante a construção e 200 empregos durante a operação, além de aumentar a capacidade 

de estações solares de 22 MW em 2013 para 522 MW em 2018, de acordo com o Banco Mundial. 

 

Atualmente, a Noor CSP pode gerar 160 MWh. Mas com fase adicionais concluídas, em dois anos é 

esperado gerar mais de 500 MWh, energia suficiente para atender às necessidades de 1,1 milhão de 

marroquinos. A Agência Internacional de Energia estima que até 11% da geração de eletricidade do 

mundo em 2050 possa vir de CDP. O objetivo do Marrocos é ter 42% de sua energia proveniente de 

fontes renováveis até 2020. 

 
Noor Concentrated Solar Power 

 (Fonte: Google) 
 

 

Todos esses fatos tornam a energia solar, uma das fontes com o maior potencial de crescimento ao 

longo dos anos, inclusive no Brasil, onde algumas empresas internacionais e nacionais estão 
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investindo na instalação de painéis solares em território nacional, um grande exemplo disso é a 

entrada da companhia italiana de energia Enel e a BYD Energy, que faz parte do gigante grupo 

chinês, o Grupo BYD. No entanto a sua eficiência ainda é duvidosa em relação aos investimentos 

iniciais, e o fato de ser considerada uma energia limpa, mas que depende do uso de gás natural e de 

um clima favorável para a captação de raios solares.  

 

Outro ponto a ser destacado é a relação das usinas solares com o meio ambiente; a Ivanpah Solar 

Electric Generating foi alvo de vários críticos durante sua operação. De acordo com o Wall Street 

Journal, a energia limpa gerada por Ivanpah vai custar cerca de quatro vezes mais do que a energia 

gerada por usinas convencionais movidas a gás natural. Ivanpah também vai produzir menos 

energia do que as fontes convencionais e requer mais terra para operar. Ativistas em prol dos 

animais também se dizem alarmados com o numero de aves que morreram queimadas ao redor das 

torres de plantas solares, que podem gerar temperaturas mais altas que 500 graus Celsius. 

 

Durante décadas, a fama da energia nuclear foi meramente criticada por conta das catástrofes que 

envolveram o seu uso durante o final do século XX. Por esse motivo, governos do mundo todo e 

organizações mundiais erradicaram a produção de energia nuclear, sem contar que a fabricação de 

bombas proveniente da energia nuclear; as famosas bombas atômicas, foram responsáveis por 

desastres como o caso bomba de Hiroshima e diversos testes atômicos feitos por países como os 

Estados Unidos, Rússia e Irã. Porém nos últimos anos as atenções voltadas para a energia nuclear 

ganharam força e seu potencial de crescimento é questionado diariamente.  

 

Um grande exemplo do avanço e o desenvolvimento da produção de energia nuclear voltada à 

energia elétrica são os projetos e investimentos iniciados por Bill Gates em meados dos anos 2008. 

A TerraPower, comanda por Gates e o também bilionário da Microsoft, Nathan Myhrvold, já 

levantou dezenas de milhões de dólares para o projeto, mas a construção de um protótipo de reator 

nuclear pode custar 5 bilhões de dólares, razão pela qual Gates está procurando um espaço para a 

usina de demonstração na China, que atualmente é considerada um dos países com maior poder 

econômico mundial e que preza pela produção de energia elétrica.  

 

Em 2015, a TerraPower assinou um acordo com a China para o desenvolvimento de tecnologia, 

onde foi definido que a China National Nuclear Corporation e a TerraPower trabalharão 

conjuntamente em um reator de ondas progressivas (TWR). Segundo o CTO da companhia, John 

Gileland, acredita que a energia nuclear é a única que “poderia fornecer as enormes quantidades 

necessárias de energia que precisamos atualmente”.  
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Acordo assinado entre a China National Nuclear Corporation e a TerraPower – 2015 

(Fonte: TerraPower) 
 

 

Os atuais reatores nucleares atuais funcionam com concentrações de 3% a 5% de urânio 235, 

combustível enriquecido que deixa como resíduo uma substancia pura, sem sua maior parte natural, 

o uranio 238. Nesses reatores, parte do uranio 238 é convertida em plutônio, que é usado como 

combustível suplementar. No entanto, a maior parte do plutônio fica como resíduo.  

 

O reator da TerraPower produziria mais plutônio a partir do uranio 238 para ser usado como 

combustível, de modo que operaria quase inteiramente a partir do uranio 238. Precisaria de apenas 

uma pequena quantidade de uranio 235, que funcionaria como fluido de isqueiro que acendo o 

carvão de uma churrasqueira, por exemplo. Um dos maiores desafios que a TerraPower enfrenta é 

que os nêutrons (partículas liberadas quando um átomo de uranio é partido) danificam as partes 

metálicas do reator. Outro problema é que, quando o uranio é partido, alguns dos fragmentos são 

gases. Isso é tolerável nos combustíveis atuais, mas nenhum combustível poderia resistia a um 

acumulo de 30 anos. O simples projeto do núcleo do reator é um projeto adicional.  

 

O tempo de vida do núcleo, 30 anos, é tão longo que o estoque de produtos de fissão, alguns dos 

quais absorvem nêutrons, também pode mudar à media que alguns materiais instáveis emitam 

radiação e se transmudem em outra coisa. Para permitir que os nêutrons se desloquem a uma 

velocidade ótima para a conversão de urânio residual em plutônio combustível, o reator utiliza 

sódio, e não a agua, para moderar a velocidade dos neutros e levar embora o calor utilizável. Mas o 

sódio quente queima em contato com ar.  
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Assim como qualquer tipo de produção de energia elétrica, a geração de energia nuclear apresente 

algumas duvidas e problemas que envolvem o desenvolvimento e eficiência de um reator e como o 

mesmo agiria no longo prazo. 

 

A TerraPower não é a única a querer construir um reator que converta uranio residual em energia. A 

General Atomics, que tem décadas de experiência com energia nuclear, está investindo no que 

chama de modulo de reator “multiplicador energético”, seguindo o mesmo principio geral. Sediada 

em San Diego, na Califórnia, a empresa se propõe a usar hélio em lugar do sódio, potencialmente 

simplificando alguns problemas. No entanto, outros experimentos com diferentes tipos de reatores 

estão sendo desenvolvidos, como o MSR (reator a sais fundidos), um tipo de reator nuclear onde o 

principal combustível, é uma mistura de sal fundido. 

 

Os estudos voltados à energia nuclear ficaram estagnados durante um intervalo de tempo entre o 

final do século XX e o início do século XXI, assim como a tecnologia que envolve os reatores e 

como desenvolve-los de maneira mais eficiente e tecnológica. No entanto a energia nuclear é vista 

hoje como uma possível fonte energética enorme no que diz respeito ao abastecimento de milhões 

de pessoas e o fim das emissões de CO2. Atualmente ela é considerada a terceira maior fonte de 

energia elétrica e um grande potencial de ascensão nos próximos anos.  

 

2.3 Cenário energético atual, tipos de energia e seus impactos. 

A era do petróleo passou por fazes conturbadas em relação as importações e exportações. Durante 

anos, as exportações sauditas de petróleo foram marcadas pelos altos preços nos barris de petróleo 

como consequência da alta demanda de países ocidentais como os Estados Unidos, por exemplo. 

 

Atualmente, a América do Norte está vivendo um boom do petróleo não convencional (shale gas) 

que começou a espremer o petróleo da Arábia Saudita para fora do mercado norte-americano, da 

mesma forma que fez com o óleo bruto do oeste africano. 

 

Posteriormente, em abril de 2016, a Arábia Saudita anunciou a criação do maior fundo soberano do 

mundo e a cotação na bolsa da petroleira estatal Aramco, como parte de um plano de reforma de sua 

economia para reduzir a dependência do Petróleo. O Vice-príncipe herdeiro Mohamed bin Salman, 

em entrevista concedia ao canal “Al arabiya” afirmou que planejamentos estabelecem um fundo 

soberano de 2 trilhões de dólares como parte dos ativos que serão obtidos com a venda de uma 

pequena fração da Aramco. A venda da Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) é planejada para 2018 ou 

até antes, de acordo com o príncipe. Mohamed bin Salman também afirmou à Bloomberg que a 
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abertura do capital de Aramco e a transferência de suas ações para o Fundo de Investimento Publico 

tecnicamente fara dos investimentos a fonte de renda do governo saudita, não o petróleo. O fundo 

desempenhará papel importante na economia, investindo internamente e no exterior. 

 

O gás natural é a terceira maior fonte de energia fóssil primaria do mundo, logo após o petróleo e o 

carvão mineral. No Brasil, a ascensão do gás como combustível para geração elétrica foi marcada 

pelo gasoduto Brasil-Bolívia, de 3.150 km de comprimento, considerado como um importante 

empreendimento deste tipo no mundo, e o mais extenso da América do Sul.  

 

Nas usinas termoelétricas o Gás Natural pode operar em dois ciclos básicos: 

• Ciclo aberto: os gases quentes gerados na queima do gás na turbina são liberados na 

atmosfera, alcançando rendimentos em torno de 35%. 

• Ciclo combinado: os gases quentes gerados são aproveitados para gerar vapor a alta 

pressão que é utilizada em turbinas a vapor para gerar mais energia elétrica, estes 

sistemas alcançam rendimentos na ordem de 5%. 

 

Os aumentos recentes da produção não convencional de petróleo e gás nos EUA são devidos a um 

certo numero de condições especificas, tais como uma indústria e infraestrutura de petróleo e gás 

altamente desenvolvidas, consideráveis, consideráveis recursos de petróleo e gás não convencional 

em áreas de prospecção com densidades populacionais muito baixas, certos incentivos financeiros a 

companhias cotadas (em bolsa) e isenções de restrições ambientais para a indústria do petróleo e do 

gás (Energy Policy act 2005). Mas o mais importante foram os altos preços do petróleo e do gás 

alcançados em 2006. Isto levou ao rápido desenvolvimento dos poucos pontos promissores de gás 

de xisto (shale gas) e de light tight oil enquanto o declínio da produção de petróleo e gás 

convencionais continua a progredir. 

 

O carvão mineral ainda é encarado amplamente como um recurso abundante. Contudo 

internacionalmente, o carvão esta disponível só a partir de poucos países tendo grandes capacidades 

de exportação. 

 

O cenário de projeções no WEO 2012 da Agencia Internacional de Energia declara que entre 2020-

2025 a produção de petróleo e gás não convencional fara dos EUA independente de importações 

relacionadas aos mesmos. Portanto o cenário atual das usinas termelétricas e de todas as fontes 

provenientes de combustíveis fosseis pode ser considerado um cenário turbulento e que ao mesmo 

tempo deve ser estudado com cautela, pois envolve questões globais como é o caso dos EUA e da 
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Arábia Saudita. Um grande exemplo disso é o cenário atual da maior estatal brasileira, a Petrobras, 

cujo as ações despencaram pelo atual cenário econômico nacional e pela queda do preço dos barris 

de petróleo, que afetaram diretamente suas operações. 

 

Por muito tempo a energia hídrica foi considerada uma fonte limpa de energia. No entanto, ela 

acarreta uma série de consequências socioambientais em função do alagamento de grandes áreas. 

Construir uma barragem pode implicar em remover cidades inteiras, desalojar pessoas, capturar 

animais, acabar com florestas e sítios históricos, que ficaram submersos. Apos os impactos inicias, 

a energia seria limpa, mas a decomposição da biomassa inundada emite gás metano e polui com o 

excesso de matéria orgânica, em algumas usinas. O desmatamento antecipado da área a ser 

inundada pode evitar esses tipos de impactos. Além disso, a construção de uma barragem é mais 

cara que algumas energias e muito demorada. 

Atualmente, o impacto da construção de usinas hidrelétricas tem sido cada vez mais fiscalizado por 

organizações não governamentais, associações de populações desalojadas e pela sociedade como 

um todo. Como consequência, muitos projetos de usinas estão atrasados por falta de licenciamento 

ambiental. Com o iminente racionamento de energia no Brasil, o governo terá que modificar 

algumas regras em relação aos empreendimentos hidroelétricos para que não haja prejuízos maiores 

à sociedade.  

 

O Brasil tem um grande privilégio de desfrutar de um sistema hídrico tão generoso e é a abundancia 

de rios e quedas d’agua que produz este enorme potencia de energia hidráulica. Atualmente, mais 

de 180 usinas são responsáveis por aproximadamente 70% da produção nacional de energia elétrica. 

Segundo a EPE (Empresa de pesquisa Energética), outros 73 projetos hidrelétricos estão em 

construção, incluído pequenas centras, assim como, 24 projetos estão programados ate o ano de 

2020. Entretanto, desde o ano de 2013, a pouca disponibilidade hidráulica tem causado grande 

preocupação no cenário Brasileiro de energia elétrica. 

 

Devido a esses fatores, o ramo das inovações tecnológicas afeta diretamente o cenário das usinas 

hidrelétricas atuais e deve ser visto como um grande exponencial para o cenário da energia 

hidrelétrica atual, de maneira que o mesmo possa ser voltado para uma melhor eficiência e maior 

proveito no que diz respeito a geração e operação de energia elétrica. 

 

O cenário atual das usinas solares e a produção de painéis fotovoltaicos é considerado um cenário 

promissor quando relacionado as energias renováveis. Porém as usinas solares estão totalmente 

ligadas com o aumento da demanda de gás natural. É inevitável dizer que o haverá uma queda na 
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demanda de gás natural nos próximos anos, por conta disso é necessário ter cautela em acreditar que 

o cenário atual de energia solar pode ser benéfico para a sociedade como um todo. 

 

Assim como a energia solar, a energia eólica esta sendo vista como uma das alternativas possíveis 

para um futuro mais próspero quando o foco são as energias renováveis. Recentemente, a Alemanha 

e Portugal bateram recordes com o uso de energia renovável através de painéis solares e 

aerogeradores. Em Portugal, durante quatro dias seguidos, toda a eletricidade consumida foi 

assegurada por fontes renováveis, levando em conta que 58% de toda essa eletricidade foi 

produzida por meio de energia eólica, graças aos ventos abundantes  presenciados no mês de maio 

de 2016. 

 

Já no Brasil, existem 167 parques eólicos em todo o pais, e entre 2006 e 2013, a energia do vento 

cresceu 829%. O complexo Eólico Alto Sertão I, localizado no semiárido baiano é o maior parque 

de energia eólico do Brasil e também da América Latina. As 184 torres geram 294 megawatts de 

energia (cerca de 30% de toda energia eólica gerada no Brasil). Inaugurado em junho de 2012, o 

complexo pertence a empresa Renova Energia e teve investimento de 1,2 bilhão de reais. Seguido 

pelo Parque Eólico Alto Sertão I, outros parques eólicos se destacam no Brasil, como o Parque 

Eólico de Osório, localizado no municio gaúcho de Osório e o Parque Eólico Eco Energy, instalado 

na cidade de Beberibe, no Ceará.   

 
Parque Eólico Eco Energy, na cidade de Beberibe, no Ceará.  

(Fonte: Google) 

 
Em maio de 2015 a CTG Brasil adquiriu da EDP Renováveis Brasil 49% de participação em 11 

parques eólicos em operação e em desenvolvimento no País. Atualmente, a EDP Renováveis Brasil 

opera 84 MW de energia eólica e tem parques em desenvolvimento como a Baixa do Feijão e 
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Aroeira, Jerico Umbuzeiro e Aventura, com contratos de longo prazo concedidos em leiloes 

realizado em 2011 e 2013.  

 

Tendo em vista o crescimento dos investimentos realizados em energia eólica ao longo dos anos no 

Brasil e no mundo e as premissas que envolvem este tema; o principal ponto a ser levado em 

consideração é se a eficiência por trás da geração de energia elétrica através da energia dos ventos 

será uma realidade nas próximas décadas. A produção de energia eólica ainda é pequena quando 

comparada as demais, seu futuro também é incerto, mesmo que países como a Alemanha e a 

Espanha demonstraram que ela pode ser útil para o desenvolvimento e a prosperidade de uma 

nação.  

 

Capítulo 3 -  Soluções  

 

3.1 - Soluções através das principais fontes  

Dentre todos os tipos de geração de energia elétrica citados nos últimos capítulos, apenas alguns 

podem ser considerados métodos eficazes e eficientes no que diz respeito a um futuro onde as 

energias renováveis serão os pilares de uma qualidade de vida mais próspera para os seres humanos 

e para o meio ambiente. 

 

Devido a significativa ascensão dos investimentos e das atenções voltadas a energia hidrelétrica, a 

mesma apresenta um potencial relativamente expressivo para a produção de energia elétrica nos 

próximos anos; sua eficiência é considerada positiva quando comparada a primeira maior fonte de 

energia elétrica mundial: a queima de combustíveis fosseis, e suas emissões de gás carbônico a 

atmosfera são nulas.  

 

A geração de energia elétrica a partir das usinas hidrelétricas apresenta algumas desvantagens que a 

torna um método que não é totalmente limpo como parece; mas ao mesmo tempo algumas 

companhias estão voltando suas atenções para a mesma, como é o caso da maior produtora de 

energia hidrelétrica do mundo, a China Three Gorges Corporation (CTG), responsável pela 

construção e operação da maior usina hidrelétrica do mundo: a três gargantas e de outras grandes 

usinas, no rio Yangtze, na China. A CTG, recentemente escolheu o Brasil como país prioritário em 

sua estratégia de crescimento internacional, com foco na aquisição de usinas hidrelétricas e parques 

eólicos em território Brasileiro. 
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O futuro da energia hidrelétrica não depende somente da aquisição e da operação voltada as usinas 

hidrelétricas atuais; como qualquer outra fonte de energia, a energia hidrelétrica necessita de 

desenvolvimentos tecnológicos, inovações energéticas voltadas a produção e distribuição da 

mesma. Com isso, o potencial que as usinas hidrelétricas possuem  podem aumentar, levando em 

conta a substituição de métodos que atingem diretamente o meio-ambiente, como o carvão e o gás 

natural, por exemplo. 

 
A energia nuclear, mesmo estando presente em poucos países, possui um potencial expressivo 

quando relacionada a uma solução voltada para as fontes renováveis e para um futuro melhor; 

foram apresentadas algumas premissas que a envolveram no passado e que a envolvem atualmente.  

 

Países como a França e o Japão são alguns exemplos de como a energia nuclear pode ser a chave 

para um futuro melhor. A China e os Estados Unidos já concentram suas atenções para pesquisas e 

desenvolvimento de protótipos de reatores e de projetos que podem abastecer uma grande 

quantidade de residências a partir do uso da energia nuclear.  

 

Porém, o desenvolvimento de reatores nucleares e as inovações tecnológicas voltadas para os 

mesmos pode acarretar pontos negativos para a sociedade, quando a mesma tecnologia pode ser 

usada para fins bélicos. 

 

Contudo, apesar das vantagens e desvantagens apresentadas pela energia nuclear, ela ainda pode ser 

uma grande solução para o futuro da energia elétrica se usada de maneira correta, pelo fato de 

apresentar métodos totalmente eficientes e limpos quando comparados aos demais. 

 

Visto que grandes investimentos por parte de corporações e órgãos mundiais estão sendo realizados 

em usinas solares ao redor do mundo, a mesma pode ser considerada um grande expoente das 

energias renováveis, porém assim como visto anteriormente, a produção de painéis fotovoltaicos e a 

operação das usinas solares ainda causam preocupações ao meio ambiente, as emissões de gás 

natural e sua verdadeira eficiência quando comparada as outras fontes de energia elétrica. 

 

Ao longo dos anos, a geração de energia elétrica a partir da energia solar, vem aumentando 

gradativamente e é considerada por muitos investidores e governos como o futuro da energia 

elétrica. No entanto a energia solar necessita de muito desenvolvimento para atingir um grau de 

eficiência considerável, por ser considerado um método de geração de energia elétrica, ainda muito 

maduro. 
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Considerando o fato de que os aprimoramentos tecnológicos e a inovação energética são um dos 

principais fatores para que a eficiência das energias renováveis e o seu uso se tornem uma realidade 

mais consistente, as smart grids são um grande exponencial a automatização   e otimização de 

energia elétrica. O campo das smart grids é considerado um exemplo de onde os investimentos no 

capital humano e a inovação estão presentes atualmente no ramo da energia elétrica. 

 

Um dos problemas para a maior difusão das redes inteligentes no Brasil é o seu alto custo de 

implantação. Neste sentido, ganha espaço no pais as smart cities – cidades inteligentes – que 

consistem na utilização das redes inteligentes visando à habilitação de diversos serviços de utilidade 

publica, além do serviço de distribuição de eletricidade, tais como: controle semafórico e de 

trafego; iluminação publica; segurança publica; abastecimento de água e gás; telecomunicações, 

entre outros. 

 

No entanto, o objetivo das smart grids, que é a melhoria operacional, otimização e a gestão mais 

eficiente de toda a cadeia produtiva de energia elétrica tende a se aprimorar durante os próximos 

anos, visando a redução de custos de suas operações e suas instalações, o que devido a este fato, 

leva a smart grid a ser considerada uma das soluções para um futuro mais eficiente voltado a 

energia elétrica no Brasil e no mundo.  

 

3.2 Soluções plausíveis - inovações energéticas  

Tendo em vista que a demanda por diferentes tipos de energias renováveis tende a crescer nos 

próximos anos, algumas atitudes podem fazer a diferença no curto ou no longo prazo, atitudes essas 

podem ser consideradas soluções para uma melhoria na qualidade de vida da sociedade como um 

todo.  

 

Pesquisadores, cientistas, visionários, empreendedores, buscam criar métodos que possam 

solucionar os problemas referentes a energia elétrica, seu papel no dia a dia das pessoas e as 

consequências de seu uso para o meio ambiente. A inovação energética é um tema que deve levado 

em consideração para empresas e governos no que diz respeito à substituição dos combustíveis 

fosseis para energias menos poluentes. 

 

Em 2015, o empresário Bill Gates divulgou uma lista de três tecnologias que deveriam ser melhor 

desenvolvidas e poderiam atuar de forma crucial na solução da crise energética. Uma delas é a 

chamada “energia química solar”, que diferentemente da energia solar tradicional, ela utiliza o 
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potencial energético do sol para gerar combustível. Em suma, a energia química solar é um 

processo de fotossíntese artificial no qual um equipamento agrupa células catalisadoras separadas 

por membranas e rodeadas de um material capaz de absorver a luz do sol.  

 

O resultado deste processo é a geração de energia suficiente para bombear agua e também para 

produzir oxigênio e hidrogênio, sendo que este ultimo pode ser utilizado como combustível ou em 

outros processos industriais. 

 

 
Energia química solar.  

(Fonte: Joule Unlimited) 
 

 

Outro tipo de tecnologia que poderia ser usada na produção de energia elétrica, segundo Bill Gates, 

é o uso de bateria de fluidos, que em vez de células, elas utilizam um liquido eletrólito recarregável 

dentro de dois compartimentos internos. 

 

O processo se inicia quando a bateria é carregada, posteriormente o liquido vai do compartimento 

de entrada para o compartimento de retenção, isso por meio de um conjunto parecido com um 

radiador que carrega o liquido com energia; a energia é liberada quando o liquido sai do 

compartimento de entrada através dos lemes e volta para o compartimento de retenção. 

 

Sua grande vantagem esta no ciclo de uso, que poderia funcionar perfeitamente durante décadas. 

Apesar disso, é impensável a utilização de baterias de fluidos em dispositivos pessoais, pois elas 

não seriam portáteis. Entretanto, setores industriais teriam um grande beneficio neste tipo de 

dispositivo de armazenamento de energia. 
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A ultima tecnologia citada por Bill Gates é, basicamente, pintar superfícies com tintas capazes de 

reter energia do sol. A ideia por trás da tinta solar é tornar a energia solar muito mais barata e fácil 

de instalar; paredes, tetos, carros e até mesmo portáteis como celular e tablets poderiam incrementar 

a captação da energia do sol. 

 

Isso significaria a aplicação de uma camada condutiva, então uma camada de base branca e, 

finalmente, uma tinta fotossensível no topo, que seria a responsável por gerar eletricidade. 

A praticidade desta técnica a torna capaz de ser realizada por basicamente qualquer pessoa, 

servindo como uma alternativa aos tradicionais painéis de captação de energia solar. 

 

 
Tinta solar (Foto: Reprodução/Daily Veda) 

 
 

O instituto de pesquisa mineiro CSEM Brasil, em 2015, lançou a ideia de uma tinta orgânica 

capaz de captar energia solar; o produto é uma fita de plástico na qual é impressa uma espécie de 

tinta orgânica, que transforma energia elétrica a partir da energia solar. A tecnologia empregada é 

a Organic Photovoltaic, cuja produção é mais barata e consome 20 vezes menos eletricidade que a 

fabricação de um painel tradicional de silício. Essas tiras são caracterizadas por serem leves, 

maleáveis e transparentes. 

 

Já usada no Japão e Alemanha, foi em Minas Gerais que o processo de produção foi dominado. O 

projeto, iniciado em 2006, contou com 70 milhões de reais em investimento e uniu dinheiro 

público e privado. 

 

Projetos como é o caso da CSEM Brasil e ideias inovadores como a do empresário Bill Gates, são 

ideias que necessitam de investimentos monetários e investimentos em capital humano para se 

concretizarem; a consequência desses investimentos são a concretização de ideias que possam 

fazer diferença no curto e no longo prazo no ramo das inovações energéticas.  
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Conclusão 

Nós próximos 30 anos, o mundo irá consumir muito mais energia do que ele consome atualmente. 

Onde quer que o acesso à energia acessível sobe, o mesmo acontece com a qualidade de vida, que 

pressupostamente deveria subir. Mas hoje, mais de 1 bilhão de pessoas não tem acesso aos 

serviços mais básicos de energia. A energia elétrica é responsável por manter escolas, colégios, 

hospitais e diversos tipos de negócios em movimento dia após dia. Sem energia abundante, a taxa 

de pobreza poderia não ter caído mais do que a metade desde 1990. 

 

Não há duvidas que a energia elétrica é uma das necessidades básicas da população quando 

comparada a qualidade de vida da mesma. Atualmente existem vários tipos e métodos de geração 

de energia, alguns deles possuem um potencial expressivo no que diz respeito a um futuro mais 

eficiente da energia elétrica. Porém ao mesmo tempo, existem várias premissas que englobam 

todo o tema da energia; em primeiro lugar, a inovação deve ser vista como o principal fator que irá 

desenvolver e aprimorar todos os tipos e métodos de geração de energia atuais e futuros; as 

inovações tecnológicas, se usadas corretamente, serão as responsáveis por um futuro mais 

próspero; o capital humano e o conhecimento visto como a maior fonte de capital e produção. 

 

Durante décadas, os interesses políticos afetaram diretamente ou indiretamente pesquisas 

relacionadas a geração de energia nuclear voltada a energia elétrica, e isso é apenas um exemplo 

de que esses mesmos interesses podem afetar os futuros projetos e demais pesquisas relacionadas 

a qualquer tipo de geração de energia elétrica. As atenções voltadas para a tecnologia de 

informação, como as smart grids, por exemplo, é apenas um exemplo de como esse ramo possui 

um grande potencial de crescimento nos próximos anos. 

 

Enfim, cabe aos governos, as grandes corporações, aos investidores e toda a sociedade a focarem 

suas atenções na energia elétrica e de quão importante ela é e será para o futuro do planeta e das 

próximas gerações que estão por vir.  
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Introdução 
A forma de gestão de pessoas no mundo corporativo vem buscando diversas maneiras de aumentar a 

capacidade e produtividade de seus colaboradores. Existem diversas teorias, metodologias e 

ferramentas empresarias que buscam aprimorar a competência do individuo no trabalho.  

 

No mercado de trabalho atual, não é estranho conhecermos ou saber de casos patológicos causados 

pelo estresse. Segundo a doutora Alexandrina Meleiro, médica psiquiatra do instituto de psiquiatria 

do Hospital das Clínicas de São Paulo, estresse é uma defesa natural que nos ajuda a sobreviver, mas 

o estímulo constante do estrese acarreta consequências danosas ao nosso organismo. Os sintomas 

gerados variam entre doenças físicas (asma, doenças dermatológicas, cardíacas, imunológicas, 

alérgicas, entre outros) e doenças psíquicas (irritabilidade, fraqueza, ansiedade, depressão, entre 

outros.). 

 

É possível observar problemas simples ligados ao dia a dia das pessoas, como dores de cabeça, 

dificuldade de concentração, mau humor entre outros sintomas que podem estar relacionados aos 

hábitos comuns praticados por maioria da população. 
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Cada individuo possui necessidades que vão além das metodologias e estudos aprendidos ao longo 

de sua carreira. É necessário obter conhecimento e estar alinhado com o funcionamento do seu corpo 

e mente para assim obter resultados reais e competentes. Por isso, essa pesquisa visa explorar essa 

relação entre competência e hábitos saudáveis. 

 

Capitulo 1- Consequências Da Jornada Laboral 
 

1.1 - O estresse 

A era moderna pode ser considerada a Idade da Ansiedade. Diz-se que a simples vivencia da pessoa 

na sociedade contemporânea preenche, por si só, uma condição suficiente para o surgimento da 

Ansiedade.  

 

O mundo contemporâneo é considerado a era da informação. Somos bombardeados por informação 

e estímulos que sobrecarrega nosso sistema cognitivo. Além disso, vivemos em constante estado de 

alerta, é necessário estar atento ao movimento ao nosso redor, checar as mensagens do celular, e-

mail, funções laborais, sem contar os problemas pessoais e sociais que envolvem relacionamento 

familiar, casamento, filhos entre outras maneiras que a diversidade existente atual proporciona. 

Portanto, viver ansiosamente passou a ser considerado uma situação existencial do homem moderno 

ou um destino comum ao qual todos devemos estar preparados para lidar de maneira adequada. O 

endocrinologista canadense Hans Selye (1907-1982) foi o primeiro a pesquisar seriamente o estresse 

na década de 1930. Ele observou que organismos diferentes apresentam um mesmo padrão de 

resposta fisiológica para estímulos sensoriais ou psicológicos. Deu o nome de estresse para esse 

esforço adaptativo, o qual teria efeitos nocivos em quase todos os órgãos, tecidos ou processos 

metabólicos. 

 

Ou seja, o estresse existe como um meio de sobrevivência do corpo humano, nosso cérebro interpreta 

alguma situação ameaçadora e como defesa entra começa a entrar em estado estressante. 

Segundo Seyle, é necessário ter um estimulo de alerta interno que nos faça nos mover e mudar algo 

que está causando esse desconforto. Para isso, quando detectamos uma situação de alerta o corpo 

humano responde por etapas conhecida como síndrome geral de adaptação ao estresse.  

 

Primeiramente, ocorre uma reação de alarme na qual todas as respostas corporais entram em um 

estado de prontidão geral, todo o organismo é mobilizado, sem necessariamente especifico de algum 
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órgão em particular. Podemos comparar como se fosse a reação de quando se toma um susto. Essa 

fase é subdividida em dois: fase de choque e contrachoque.  

 

Essa fase demonstra alterações bastante exuberante (quadro 1). O sistema nervoso autônomo é um 

complexo de conjunto neurológico que controla autonamente todo o meio interno do organismo 

através da ativação, inibição de diversos sistemas, vísceras e glândulas. 

 

O Hipotálamo promove é responsável por ativar o sistema nervoso autônomo. Ele libera um hormônio 

que estimula a hipófase a liberar outro hormônio como corticoides como adrenalina e noradrenalina. 

 

No Sistema Endócrino, as glândulas suprarrenais são as mais prontamente ativadas. Elas produzem 

os hormônios típicos do Estresse, ou seja, o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina. Por causa disso, 

notadamente por conta da adrenalina, os batimentos cardíacos aceleram, há dilatação das pupilas, 

aumenta a sudorese e aparece hiperglicemia. 

 

Concomitantemente a digestão é paralisada, o baço se contrai para expulsar mais glóbulos vermelhos 

a fim de aumentar o fornecimento de oxigênio aos tecidos e interrompe-se a atividade imunológica 

(imunossupressão), por conta do cortisol. Depois dessa primeira Reação de Alarme existem mais duas 

fases fisiológicas no Estresse, a adaptação e o esgotamento. 

 

 

 

 

 

 

Caso o primeiro estado se prolongue o corpo entra em uma segunda etapa na qual é chamada de 

Adaptação ou Resistencia, acumulando a tensão. Nessa fase o organismo se adapta para suportar o 
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estado de estresse por um grande período de tempo. Sendo assim o corpo pode canalizar para algum 

órgão específico como o sistema cardiológico, pele, sistema muscular ou aparelho digestivo.  

 

Não é à toa que percebemos ao nosso redor que pessoas que vivem constantemente sob o estimulo 

estressante possuem espinhas, aspecto envelhecido, problemas respiratórios e cardíacos e problemas 

digestivos. Tais doenças tão comuns em nosso cotidiano têm origem no estimulo do estresse. 

Ë nessa fase que se pode observar uma atrofia no baço e das estruturas linfáticas e também um 

aumento dos glóbulos brancos no sangue. O organismo necessita maior quantidade de energia para 

se defender. 

  

O caso a seguir exemplifica como funciona essa segunda fase do estresse: Vamos imaginar, 

hipoteticamente, uma pessoa que se deparasse com uma cobra no meio de sua sala, quase todas as 

vezes que entrasse em casa. Com o tempo sua reação ao ver a (mesma) cobra tende a diminuir, embora 

ainda continue tomando muito cuidado. Vai chegar um momento em que, ainda que não veja cobra 

ao chegar em casa, mesmo assim ficará estressado.  

 

Talvez tenha grande ansiedade ao imaginar onde poderia estar hoje a tal cobra. Diz um ditado que a 

diferença entre medo e ansiedade é exatamente essa; medo é ver uma cobra dentro do quarto, e 

ansiedade é saber que tem uma cobra dentro do quarto, mas não vermos ela. 

 

Se o agente ou estímulo estressor continua, o organismo vai à terceira Fase de Exaustão na qual o 

corpo entra em uma fase de esgotamento. Essa fase consiste em acentuada queda na capacidade 

adaptativa. Essa fase é grave levando à morte de alguns organismos. Nessa fase o organismo já não é 

capaz de equilibrar-se por si só e sobrevém a falência adaptativa. 

 

A finalidade do estresse é colocar todo o organismo à disposição da adaptação, sobretudo fornecendo 

uma quantidade suficiente de ansiedade como requisito psicológico para a manutenção do estado de 

alerta, fazendo com que a possibilidade de ataque ou fuga, melhorem. 

 

De modo geral o simples estresse surge como uma consequência direta dos esforços adaptativos da 

pessoa à sua situação existencial. Quando excessivo ou patológico o estresse resulta como uma 

consequência direta dos persistentes e desmedidos esforços para essa adaptação. Atualmente todos 

que vivem em grandes cidades vivem constantemente sobre estímulos estressantes. 
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Procurando significados para a palavra Estresse (stress, em inglês), vamos entender que estar 

estressado significa "estar sob pressão" ou "estar sob a ação de estímulo persistente". Na realidade, 

estar estressado significa estar em contato com algum estímulo estressor e, em resposta a isso, 

desencadear um conjunto de alterações no organismo com o objetivo de colocá-lo sob tensão. Sem 

esse tal "conjunto de alterações" não se pode falar em Estresse. Essa reação do organismo aos agentes 

estressores tem um propósito evolutivo, como se fosse uma resposta que a natureza dotou os animais 

superiores à solicitação adaptativa.  

 

Hans Selye dividiu toda reação de Estresse em três estágios. O primeiro estágio, como veremos mais 

adiante, é a chamada Reação de Alarme, durante a qual o organismo reconhece o estressor e começa 

ativando o sistema neuroendócrino 

 

1.2 - Ansiedade 

O distúrbio de ansiedade é uma doença psíquica caracterizada por um sentimento de insegurança, 

medo e nervosismo. Embora comum em todo ser humano, a ansiedade torna-se um distúrbio quando 

esta presente na maioria dos dia por 6 meses ou mais, prejudicando a vida e os afazeres diários do 

paciente. 

 

Pesquisas apontam que o distúrbio de ansiedade atinge 18% da população americana, entretanto, 

como a ansiedade normalmente vem acompanhada de outras doenças, os dados estatísticos não são 

precisos com relação à incidência. 

 

 A ansiedade pode se originar de traumas intensos, conflitos, fracassos ou estar acompanhada de 

outras doenças psiquiátricas, como depressão, psicoses, neuroses, etc. Pode também estar associada 

a doenças cardiovasculares ou respiratórias. O uso de alguns medicamentos também pode 

desencadear distúrbios de ansiedade, como no caso das anfetaminas. 

 

Os sintomas podem variar de pessoa para pessoa e dependem da gravidade. Nos casos mais intensos 

os sintomas incluem: palpitações, medo, suor, sensação de impotência perante adversidades, 

sentimento de perigo constante, tremedeiras, dentre outros. A ansiedade pode levar a uma depressão 

e outros males, como uso abusivo de drogas, álcool, medicamentos, dentre outros.   
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O mundo atual demonstra um aumento significativo nos casos de ocorrência em que a ansiedade é 

extrema e atingi diretamente da vida do individuo. Para isso, a pessoa passa a procurar métodos de 

controlar a ansiedade e amenizar os sintomas desencadeados por ela. 

 

Sendo assim, a população atual está acostumada a ingestão de medicamentos para se livrar de todos 

os maus que nos afligem.  

 

Desde criança nossos pais tem a cultura de nos medicar para sanar e corrigir pequenas disfunções que 

são comuns a todos os seres humanos. Tal fato provém da indústria farmacêutica e muitas vezes de 

desinformação de como tratar algum mal que lhe atinge. 

 

Somos bombardeados por propagandas de medicamentos para tudo que prometem curar o que nos 

causa desconforto com a ingestão de apenas uma pílula, como se fosse mágica. O que não se atenta é 

que a droga que está sendo ingerida desencadeia uma série de ações além daquela que foi direcionada.  

 

Para as indústrias farmacêuticas é vantajoso criar e incentivar certas doenças para promover as vendas 

dos remédios e assim aumentar o seu lucro.  

 

O uso indiscriminado de ansiolíticos e antidepressivos cresceram muito no mundo e principalmente 

no Brasil, causa da mudança do estilo de vida do brasileiro, que agora passa a ter grandes jornadas de 

trabalho sob pressão e prejudiciais à saúde. 

 

No Brasil cada vez se torna mais comum o uso de ansiolíticos para tratar problemas banais do dia a 

dia como insônia, prazos e conflitos de relacionamento. O brasil se encontra na primeira posição do 

consumo do composto clonazepan, que é o principio ativo do remédio calmante ansiolítico. 

 

Geralmente esses remédios são tarja preta, o que quer dizer que são extremamente controlados pelos 

órgãos farmacêuticos e só podem ser consumidos através da prescrição de um médico psiquiatra. O 

que acontece é que muitas pessoas conseguem esse remédio por vias alternativas ilegais, como por 

exemplo comprar com o nome de outra pessoa, comprar pela internet, e até mesmo o tráfico ilegal do 

remédio. 

 

Não podemos esquecer que esses tipos de remédios possuem uma tarja preta que não está ali à toa, o 

uso indiscriminado e sem orientação médica causa dependência química e psicológica. 
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Outro ponto que deve ser considerado é que o remédio para ansiedade apenas mascara o real 

problema. O uso abusivo que gera dependência promove uma série de sintomas como ouvir e sentir 

coisas que não existem, agitação, depressão, apatia, entre outros. 

 

Por isso, para a pessoa realmente se tratar da ansiedade é necessário mais que remédio. Ë preciso 

enfrentar de verdade os medos que antes lhe assombrava e tratar para apender a lidar com esses medos 

e controlar a ansiedade. 

 

Podemos inferir que o estimulo frequente da ansiedade gera para a pessoa uma propensão a buscar 

meios alternativos de aliviar o sentimento de medo tensão e apreensão. Por isso, muitos buscam 

aliviar-se através de drogas o que leva a um ciclo vicioso e prejudicial ao humano. 

 

Não à toa o consumo de drogas vem crescendo no mundo e no Brasil. A comunidade em geral vem 

sofrendo cada vez mais com problemas psicológicos e a falta de informação faz com que não se saiba 

como tratar e assim métodos destrutivos são utilizados. 

 

1.3 - Consequências 

O estresse pode afetar o organismo de diversas formas e seus sintomas podem variar de pessoa para 

pessoa. Existe uma sensibilidade pessoal que reage quando enfrentamos um problema, e essa 

particularidade explica como lidamos com situações desafiadoras, decidindo enfrentá-las ou não.  

 

Não são só situações ruins que nos deixam estressados. Todas as grandes mudanças que passamos na 

vida são situações estressantes, mesmo se elas forem boas e que esteja nos fazendo felizes. A 

necessidade de ajuste deixa o organismo preparado para "lutar ou fugir". 

 

 Na natureza esta adaptação é necessária visto que o animal precisa tomar uma decisão rápida de 

defesa ou ataque, mas em se tratando de seres humanos que convivem com diversas situações 

estressantes, esta reação pode ser prejudicial.  

 

O fato de um evento emocional como o estresse afetar o organismo se deve ao íntimo relacionamento 

entre o sistema imunológico (defesa), sistema nervoso (controle) e sistema endócrino (hormonal).  

 

- Sintomas Gerais  
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Aqui são apresentadas reações gerais, mas mais informações sobre como o estresse afeta o organismo 

e sobre a gravidade dos sintomas podem ser encontradas no Teste seu Estresse. Físicos - Dores de 

cabeça - Indigestão - Dores musculares - Insônia - Indigestão - Taquicardia - Alergias - Insônia - 

Queda de cabelo - Mudança de apetite - Gastrite - Dermatoses - Esgotamento físico Psicológicos - 

Apatia - Memória fraca - Tiques nervosos - Isolamento e introspecção - Sentimentos de perseguição 

- Desmotivação - Autoritarismo - Irritabilidade - Emotividade acentuada. 

 

Podemos também inferir como consequência do estimulo continua de estresse a busca por alternativas 

ilícitas como drogas para aliviar a tensão. 

 

Capitulo 2 – Hábitos Saudáveis 
 

2.1 - Atividade física 

De acordo com Marcello Montti, atividade física é definida como um conjunto de ações que um 

indivíduo ou grupo de pessoas pratica envolvendo gasto de energia e alterações do organismo, por 

meio de exercícios que envolvam movimentos corporais, com aplicação de uma ou mais aptidões 

físicas, além de atividades mental e social, de modo que terá como resultados os benefícios à saúde.  

 

No Brasil, o sedentarismo é um problema que vem assumindo grande importância. As pesquisas 

mostram que a população atual gasta bem menos calorias por dia, do que gastava há 100 anos, o que 

explica porque o sedentarismo afetaria aproximadamente 70% da população brasileira, mais do que 

a obesidade, a hipertensão, o tabagismo, o diabetes e o colesterol alto. O estilo de vida atual pode ser 

responsabilizado por 54% do risco de morte por infarto e por 50% do risco de morte por derrame 

cerebral, as principais causas de morte em nosso país. Assim, vemos como a atividade física é assunto 

de saúde pública. 

 

A prática de atividade física é bem simples e pode ser incorporada ao dia a dia da pessoa facilmente. 

O que acontece é que as pessoas não se sentem confortável a colocar-se a disposição de encontrar 

alguma prática que lhe agrade. 

 

O ser humano como já dito, procura sempre manter-se em estado confortável, no qual não haja um 

estimulo de alerta, perigo e tensão. Por isso, muitos têm medo e não buscam alguma maneira de se 

exercitar, muitas vezes por vergonha ou falta de informação.  
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No brasil as pessoas estão acostumas a pouca variedade esportiva. No país estimula-se pouco a 

variedade esportiva. Existem maneiras diferenciadas que se adequam ao biótipo e gosto pessoal de 

cada um, basta querer aprender e se dispor a tentar. 

 

Algo comum de se ouvir é alguém usando como desculpa que não lida bem com nenhum tipo de 

esporte, isso porque ao longo de sua vida não foi explorada a capacidade daquele individuo e 

descobrir qual o esporte adequado para aquela pessoa.  

 

Cada individuo possui suas particularidades e sua característica própria que o trona mais capacitado 

para alguma atividade especifica.  

 

Notoriamente é fato que nossas estruturas corporais são diferentes das pessoas que nos cercam. 

Algumas pessoas tendem a ser magras, terem mais curvas, outras mais pesadas com ossos mais largos, 

tudo isso resultado da nossa genética. 

 

Tal fato gera indivíduos com habilidades diferentes. Há pessoas com facilidade para ganhar força, 

outras são mais ágeis, entre outras habilidades. Sendo assim, podemos classificar o biótipo corporal 

em três grandes grupos: Mesomorfo, Ectomorfo e Endomorfo. 

 

O endormofo é aquele individuo mais encorpado, com facilidade de acumulo de gordura corporal. 

Essas pessoas geralmente possuem ossos largos, quadris e coxas grandes e rosto arredondado. Na 

maioria dos casos esses indivíduos possuem cintura alta e mãos e pés pequenos. Como dito, possuem 

facilidade de acumulo de gordura logo facilidade de construção muscular. 

 

O mesomorfo é o individuo que possui um biótipo com aspecto mais atlético e um metabolismo mais 

acelerado. Geralmente essas pessoas tem facilidade de construção de massa magra (musculo) e 

demonstram um corpo com baixo índice de gordura corporal. Esse biótipo possui cintura baixa, 

estreita com ombros largos e mandíbula quadrada. O metabolismo é acelerado facilitando a perda de 

peso. 

 

O ectomorfo apresenta uma aparência fina com baixo nível de gordura. Essas pessoas demonstram 

corpos finos com ombro, cintura e quadris estreitos. O rosto tende a ser triangular. Além disso, esse 

grupo tem facilidade de perder peso e dificuldade de construir massa muscular magra. 
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Logo é possível perceber que é necessária informação para conseguir vencer os estímulos negativos 

do estresse. Faz-se necessário o conhecimento de sua estrutura genética e corporal para entender qual 

o melhor meio de se praticar alguma atividade física.  

 

Inicialmente é interessante que a pessoa que busca obter uma vida em equilíbrio procure alguma ajuda 

externa que aconselhe quais passos seguir. 

 

Entretanto o mundo atual nos proporciona vasto meio de informação aonde as pessoas podem buscar 

maneiras de se conhecer.  

 

Logo após um pequeno tempo de atividade física já é possível notar uma mudança positiva na saúde. 

Logo após um mês sob atividade regular observa-se melhora na circulação sanguínea, fortalecimento 

do sistema imunológico e perda de tecido adiposo (gordura). 

 

A frequência de atividade física causa impacto em todas atividades vitais humanas. Há um ganho nos 

tecidos musculoesquelético, fortalecimento de ossos e articulações o que previne fraturas e distensões 

musculares. 

 

Além disso, observa-se a perda de peso e da porcentagem de gordura corporal, redução da pressão 

arterial, melhora do diabetes, diminuição do colesterol total e aumento do colesterol que é 

considerado benéfico. Uma pessoa que deixa de ser sedentária e se torna ativa diminui o risco de 

morte por doenças no coração em 40 %. 

 

Os fatos apresentados compõem os benefícios físicos proporcionados pela atividade física. Outra 

parte importante são os benefícios da saúde mental. 

 

Uma pessoa fisicamente ativa tem seu sistema nervoso (que atua diretamente no estresse) bem 

regulado o que melhora o fluxo sanguíneo para o cérebro. Ajuda também na manutenção de 

abstinência de drogas e na recuperação da autoestima. 

 

Um fato interessante é que para se obter tais benefícios citados acima não é necessário alto grau de 

atividade física. É necessário gatar 200 calorias por dia para se obter tais benefícios, e o aumento da 

atividade só melhora a saúde. 
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Sendo assim, fica claro que o insumo principal para se obter uma vida em equilíbrio logo saudável é 

o conhecimento. É necessário o autoconhecimento, saber quais são seus limites, conhecer quais os 

campos de atuação que se obterá sucesso e assim conciliar com outras atividades do dia a dia. 

 

2.2 - Alimentação 

Diariamente necessitamos dos alimentos porque estes fornecem-nos substâncias muito importantes: 

os nutrientes. São exemplos de nutrientes: as proteínas, os lipídios, os hidratos de carbono, as fibras, 

as vitaminas, os minerais e a água. 

 

A Alimentação deve ter parte importante da atenção de uma pessoa para se manter equilibrada. Há 

um ditado que di que nós somos o que nós comemos, logo somos um reflexo dos alimentos que 

ingerimos.  

 

A alimentação ajuda na prevenção e tratamento de doenças, desempenho esportivo, controle do peso 

corporal, diminuição em fatores de risco para doenças crônica, além de parte importante para o 

tratamento de doenças como hipertensão, diabetes, anorexia entre outros. 

 

Os alimentos são todos diferentes exatamente pelos tipos e as quantidades de nutrientes que contêm. 

Alguns alimentos podem ser mais parecidos com outros, mas nunca exatamente iguais. Por isso é 

importante variar. 

 

Na Roda dos Alimentos os alimentos estão divididos em 7 grupos. Os alimentos presentes num 

mesmo grupo são semelhantes, mas nunca iguais. Conforme pode observar na imagem, os 7 grupos 

de alimentos são Cereais e derivados e tubérculos; hortícolas; frutas; lacticínios; carnes, pescado e 

ovos; leguminosas, gorduras e óleos.  

Cada grupo de alimento proporciona diferentes nutrientes vitais para o bom funcionamento do nosso 

organismo.  

 

É necessário ingerirmos carboidratos que servem como combustível para nossos músculos, 

promovendo a queima desses e assim nos mantendo quente e proporcionando o movimento dos 

tecidos musculares e órgãos. 
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 Os carboidratos desempenham diversas funções em nosso organismo. Uma delas e nutrir as células 

do sistema nervoso central. Além disso o consumo de carboidratos previne a diminuição de massa 

muscular como fonte de energia. 

 

As proteínas também desempenham parte vital do funcionamento do organismo. Elas são 

responsáveis pela criação de massa muscular magra, ou seja, pela criação de músculos. NA ingestão 

de proteínas está presente grande número de aminoácidos que são responsáveis pela fabricação de 

hemoglobinas, transporte de oxigênio e nutriente. Esses aminoácidos também fortalecem o sistema 

nervoso contribuindo para a saúde do Cérebro. 

 

As vitaminas são substância que o organismo não é capaz de produzir. A principal fonte. Elas 

desempenham diversas funções como aditivos. A falta de vitaminas pode causar várias doenças como 

raquitismo, escorbuto. As vitaminas ajudam a formar hemácias, anticorpos, além de contribuir para 

vida bacteriana existente em nosso sistema digestivo. 

 

As fibras são responsáveis pelo bom funcionamento do nosso sistema digestivo. Alguns médicos 

dizem eu o o intestino é nosso segundo cérebro. Ele desencadeia uma série de doenças e deve ter 

grande cuidado especialmente com a dieta ineficiente que existe hoje em dia. 

Atualmente, a indústria de alimentos promove maus hábitos alimentares. Focado apenas no aumento 

de seus lucros, as grandes companhias não estão preocupadas com a saúde de seus consumidores.  

O consumo excessivo de carboidratos brancos (açúcar) e gordura é a principal causa do sobrepeso e 

doenças cardiovasculares. Esse tipo de alimento é mais barato e faz com que o preço dos alimentos 

diminua, porém, o valor nutricional é muito baixo ou muitas vezes inexistentes.  

 

A pessoa precisa ter um mínimo de conhecimento sobre o funcionamento de seu organismo para saber 

quais os alimentos devem consumir e quando consumir. A Ajuda de um profissional na área é 

altamente recomentada, porém com a ajuda da internet tais informações são muito mais acessíveis.  

 

 

2.3 - Descanso 

Sono é o nome dado ao repouso que fazemos em períodos de cerca de 8 horas em intervalos de cerca 

de 24 horas. Durante esse período nosso organismo realiza funções importantíssimas com 

consequências diretas à saúde como o fortalecimento do sistema imunológico, secreção e liberação 



 14 

de hormônios (hormônio do crescimento, insulina e outros), consolidação da memória, isso sem falar 

no relaxamento e descanso da musculatura. 

 

Passamos cerca de um terço de nossa vida dormindo. Dormir bem é essencial não apenas para ficar 

acordado no dia seguinte, mas, para manter-se saudável, melhorar a qualidade de vida e até aumentar 

a longevidade.  

 

Nosso desempenho físico e mental está diretamente ligado a um boa noite de sono. O efeito de uma 

madrugada em claro é semelhante ao de uma embriaguez leve: a coordenação motora é prejudicada 

e a capacidade de raciocínio fica comprometida, ou seja, sem o merecido descanso o organismo deixa 

de cumprir uma série de tarefas importantíssimas.  

 

Em estudo realizado pela Universidade de Chicago – EUA, onze pessoas com idades entre 18 e 27 

anos foram impedidas de dormir mais de quatro horas durante seis dias. O efeito foi assustador. No 

final do período, o funcionamento do organismo delas era comparado ao de uma pessoa de 60 anos 

de idade. E os níveis de insulina eram semelhantes aos dos portadores de diabetes. Em pesquisas de 

laboratório, ratos usados como cobaias não aguentaram mais de dez dias sem dormir. A consequência: 

morte por infecção generalizada. 

 

Para pessoas praticantes de esportes fica claro o quanto o descanso é parte vital para o bom 

funcionamento do organismo. É nesse momento que o corpo reserva para regular suas atividades. No 

momento de descanso o corpo recupera o desgaste do dia, promove o crescimento muscular, libera 

hormônios responsáveis pelo crescimento e regula as atividades como o sistema imunológico da 

pessoa. 

 

Ë nesse momento que o corpo libera uma série de hormônios que são responsáveis pelo 

funcionamento do cérebro e órgãos. Além de se recuperar do desgaste do dia. Pessoas que sofrem de 

depressão, ansiedade e estresse excessivo tem o sono bastante comprometido. Geralmente o momento 

do sono é o primeiro a demonstrar anormalidade quando o corpo se encontra desequilibrado. 

 

São sintomas comuns a insônia, dificuldade de relaxamento, sono muito leve, sensação de 

esgotamento e dificuldade de levantar da cama. Existem estudos que ajudam a obter uma noite de 

sono adequada. Primeiramente é importante estabelecer uma rotina, ou seja, estabelecer horários 

consistentes para ir a cama e despertar. 



 15 

 

Outro ponto é o ambiente propriamente dito, pesquisas apontam que o ambiente afeta diretamente a 

qualidade do sono. Além disso, o uso indiscriminado de aparelhos celulares e tablets vem interferindo 

na produção de melatonina, que o hormônio liberado naturalmente que nos faz em estado de descanso. 

Por isso, é importante se atentar a todos os objetos que emitam luz para que assim o cérebro entenda 

a hora exata de dormir. 

 

O barulho externo também interfere na qualidade do sono. Ë interessante vedar as possíveis entradas 

de ruídos, ou então colocar algum objeto que emita um som constante como um ventilador. 

Por fim, é interessante estar atento aonde está sendo escolhido o lugar para descanso. Por exemplo, 

um sofá pode não ser o lugar mais adequado para descanso, devido ao fato de não estar apropriado 

para adaptar seu corpo deitado. Sendo assim, escolha um colchão que se adapte às suas condições 

corporais. 

 

Capitulo 3 – Ganhos  
 

3.1 - Benefícios Garantidos 

Ao longo desse trabalho foi discutido alguns males causados pelo estresse. Vimos quais são os 

sintomas, suas causas e suas consequências.  

Além disso, foi visto também os 3 principais fatores que compõem uma vida considerada saudável, 

atividade física, alimentação e descanso. Sendo assim, faz-se necessário combinar o que foi discutido 

e entender como podemos relacionar essa informação e aplicar em nosso cotidiano. 

 

Primeiramente deve-se identificar os sintomas causados pelo estresse. Muitas vezes acreditamos que 

as causas de problemas de saúde estão relacionadas a doenças crônicas, bactérias ou vírus, porém 

muitas delas são consequência direta do estresse. Identificado os sintomas do estresse começa a fase 

de mudanças de hábitos. Como dito, é preciso ter conhecimento necessário e elaborar um plano de 

ação para reverter esse quadro. A prioridade nesse momento é o autoconhecimento. Sabido como seu 

corpo funciona e reage a diferentes estímulos obtém se o campo necessário para melhorar a qualidade 

de vida 
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Persistência é a chave para isso, não será uma tarefa fácil, como visto o corpo humano busca o 

conforto, a mudança de ambiente e estímulos externo não são agradáveis, porém, quando canalizados 

nas atividades certas promove o crescimento e fortalecimento geral. 

 

Como Benefícios temos a melhora do organismo como um todo. O sistema circulatório melhora 

fazendo com que haja melhor distribuição de nutrientes e resistência do musculo. O corpo ganha força 

em seu sistema imunológico prevenindo doenças. O sistema respiratório responde positivamente 

assim como o cardiovascular. Em suma, todo o corpo se fortalece e se equilibra, melhorando a 

qualidade de vida do individuo. 

 

Para se obter benefícios concretos, é interessante que a pessoa mantenha hábitos saudáveis 

complementares a esses citados. Deve-se reduzir ao máximo o consumo de drogas. Desde cigarros a 

remédios. Uma pessoa considerada saudável se mantém desintoxicada o máximo possível de 

químicas. Além disso, a diminuição do consumo de álcool faz parte do esforço para se manter 

equilibrado. 

 

Ações simples do cotidiano que podem não parecer nocivas muitas vezes e provam contrário. Um 

exemplo disso são longas horas dispensadas na frente da teve, celular ou vídeo game. Recomenda-se 

o máximo de 2 horas diária no máximo. O principio básico para esse estilo de vida é viver de uma 

maneira simples. Procure sempre caminhar até a padaria, subir escadas ao invés de elevador entre 

outras ações.  

 

Alimentação segue esse mesmo principio, busque sempre se alimentar de produtos orgânicos, menos 

industrializados e mais naturais. Faça uma refeição pelo menos a cada três horas. Evite frituras, 

alimentos industrializados, refrigerantes, sucos industrializados, carnes com alto teor de gordura e 

alimentos com muito açúcar artificialmente (chocolate). Prefira a carne branca como peixe e frango, 

inclua sempre fibras na sua dieta, como folhas, frutas verduras e legumes (quadro 2). 

Como proporções ideais para seu corpo. Entenda qual a necessidade diária do seu corpo de 

carboidratos, proteínas, fibras e legumes. Abaixo segue um quadro que exemplifica o ideal para uma 

pessoa. É importante ressaltar que essas proporções variam de acordo com sua atividade física, 

metabolismo e biótipo. 
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Feitas essas colocações para garantir os benefícios de uma vida saudável, seguiremos agora com 

informações complementares que auxiliarão nesse caminho. 

 

Primeiramente busque o bem star emocional. Procure condicionar seus pensamentos positivamente. 

Tente evitar sentimentos negativos como raiva, ansiedade, inveja. Procure não se desgastar com 

problemas cotidianos como transito, tarefas domiciliares e problemas que podem ser facilmente 

resolvidos, afinal, problemas acontecem e devemos saber lidar de forma madura sobre eles. 

 

Além disso procure alguma atividade que trabalhe o estado emocional. Há alguns métodos 

desenvolvidos para isso. Ë possível buscar a ajuda de um profissional de psicologia para iniciar um 

tratamento terapêutico. 

 

Há também medicina alternativa como acupuntura massagens. Há também a pratica de meditação 

como forma de se trabalhar o foco e concentração. A pessoa que trabalha sua mente consegue lidar 

melhor com seus sentimentos e controla-los melhor. Procure também outras atividades que trabalhe 

a concentração como Yoga, ou algum esporte como natação, corrida, ciclismo, entre outros. 

 

Crie um hobby. Se divirta com esse estilo de vida descubra o prazer em você mesmo e na pratica que 

você escolheu. 

 

Por fim, o monitoramento de um profissional é fundamental para um desenvolvimento sem lesões. 

Seja responsável, procure uma orientação antes de iniciar mudanças radicais em sua Rotina. É 

bastante comum muitos se lesionarem no inicio pela falta de preparação. É preciso condicionar os 

músculos, tendões e ligamentos para uma atividade física. 
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Normalmente pessoas que se lesionam logo de inicio desistem da mudança. Então sempre deve-se ter 

um profissional instruído para orientá-lo. 

 

3.2 - Proposta para Empresas 

A população no mundo atual vive em grandes centros urbanos. O modo de vida se assemelha gerando 

fatores e doenças comuns como já citado nesse trabalho. 

 

As empresas são responsáveis por empregar e girar a economia. Sendo assim, Essas tem papel 

fundamental no desenvolvimento e qualidade de vida de seus colaboradores. 

 

Por isso, segue a seguir uma ideia que poderá ser desenvolvido visando o bem star de todos. 

Primeiramente é necessário criar a cultura do bem star, ou seja, informar e conscientizar a todos os 

males existentes devido a uma jornada de trabalho sem atenção e cuidados necessários. 

 

Ë preciso desenvolver palestras e criar a cultura intrínseca a todos, desde cargos mais baixos até a 

alta gerência.  

 

Nesse primeiro estágio o foco é a informação. Todos os envolvidos deverão identificar quais são as 

causas do estresse e identificar se os mesmos estão sofrendo com essas causas ou tem algum familiar 

que sofre. 

 

Feito isso será preciso reeducar e como tratar. A principio o ideal é que se ensine passo a passo o 

ideal de alimentação. Ou seja, como vimos na sessão alimentação, seria ensinado quais os alimentos 

ideais para ter-se uma boa saúde e suas proporções. 

 

Faz também necessário que as empresas contrates profissionais da área para instruir seus 

funcionários. Um exemplo seria contratar nutricionistas para criar e conscientizar a alimentação 

adequada a cada um, isso sendo custeado pela empresa.  

 

Além da alimentação deve-se preocupar-se com a jornada de trabalho de seu trabalhador. Deverá ser 

exigido o ideal para que ele possa render o máximo possível sem prejudicar sua saúde. Horas de 

descanso preventivo deve ser implementada. Além de conscientizar sobre a importância de descansar 
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todos os dias no momento ideal, sem que seja necessário passar noites acordados resolvendo trabalho 

pendentes que não foram possíveis de serem resolvidos dentro da jornada de trabalho. 

 

Por último, esse será o passo mais importante. As Empresas como grandes influenciadores e 

mantenedoras da sociedade deverão criar planos de incentivo ao esporte e atividade física. Algumas 

ideias são promover corridas em conjunto para seus funcionários. Criar centros de desenvolvimento 

esportivo com diferentes esportes para que seus colaboradores possam usufruir. 

 

Tal medida além de melhorar a qualidade de vida e bem star da empresa irá proporcionar uma maior 

interação e diminuirá a hierarquia da empresa. Além disso, os funcionários se sentirão mais 

pertencentes ao grupo o que acarretará na sua motivação. 

 

Sendo assim, vemos que se aliarmos esses três pontos dentro das empresas a motivação dos 

funcionários será atingida diretamente. Além disso será notado um aumento na eficiência, pois, uma 

pessoa bem alimentada, descansada e com seu corpo em constante atividade física acarretará em sua 

eficiência. Provavelmente será necessário menos tempo para realizar as mesmas funções. 

 

Por isso, com esses investimentos a curto prazo será notado um aumento na eficiência e logo o custo 

de manter seus colaboradores diminuirá. 

 

Conclusão 
É sabido que hábitos saudáveis geram um cenário favorável ao humano no que tange ao seu 

funcionamento mental e físico. Sendo assim, será explorado como três pilares de hábitos saudáveis, 

alimentação, atividade física e descanso (chamaremos de tríade de hábitos saudáveis), implicam o 

desempenho profissional de um individuo. 

 

A geração que construirá o futuro do planeta possui características interessantes que estão sendo 

estudadas por muitos. A geração Y é uma geração abundante em informação e tecnologia, 

caracterizada pela busca da autossatisfação, ambição e constante busca pela liberdade. Além disso, 

essa geração é marcada pelo consumo extremo, sendo vitimas fáceis das grandes indústrias; faz parte 

dessa geração o sedentarismo, a obesidade, ansiedade, estresse depressão entre outros. 
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Essa geração perdeu o costume de hábitos naturais ligadas ao dia-a-dia como alimentação saudável 

(fast food), práticas de esportes, comunicação face a face entre outros. Por isso, o tema escolhido visa 

diminuir o impacto negativo gerado por essa geração e potencializar sua capacidade. 

 

Espera-se encontrar algumas relações que já podem ser vistas previamente. Com o desenvolvimento 

da pesquisa em questão espera-se comprovar evidências que para um trabalho ser realizado com 

competência seja necessário qualidade de vida.  

 

Isto é, espera-se que com essa pesquisa as empresas atuais valorizem o campo de gestão de pessoas 

para ir além de trabalhos cotidianos, e desenvolvam planos eficientes que possam gerar qualidade na 

vida de seus colaboradores, favorecendo tanto a empresa quanto funcionário, para que assim o 

impacto vá além do meio corporativo. 
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