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Introdução 
Logística Empresarial é um campo relativamente novo do estudo da gestão integrada, das 

áreas tradicionais das finanças, marketing, produção e reaproveitamento. As atividades 

logísticas foram durante muitos anos exercidas por indivíduos. As empresas também 

estiveram permanentemente envolvidas em atividades de movimentação – armazenagem 

(transporte-estoque).  A novidade então deriva do conceito da gestão coordenada de 

atividades inter-relacionadas.   

 

Logística é processo de planejamento, implantação e controle do fluxo eficiente e eficaz de 

mercadorias, serviços e das informações relativas desde o ponto de origem até o ponto de 

consumo com o propósito de atender às exigências dos clientes. 
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 A logística também lida, além de bens materiais, com o fluxo de serviços, uma área 

com crescentes oportunidades de aperfeiçoamento. Essa definição sugere igualmente ser a 

logística um processo, o que significa que inclui todas as atividades importantes para a 

disponibilização de bens e serviços aos consumidores quando e onde estes quiserem adquiri-

los. Contudo, a definição implica em que a logística é a parte do processo da cadeia de 

suprimentos, e não do processo inteiro. 

 

 Gerenciamento da cadeia de suprimentos (GCS, ou SCM, do inglês supply chain 

management) é um termo surgido mais recentemente e que capta a essência da logística 

integrada e inclusive ultrapassa.  

 

 O Gerenciamento da cadeia de suprimentos destaca as interações logísticas que 

ocorrem entre as funções de marketing, logística e produção e reutilização no âmbito de uma 

empresa, e dessas mesmas interações entre as empresas legalmente separadas no âmbito do 

canal de fluxo de produtos e materiais. As oportunidades para melhoria dos custos ou serviços 

aos consumidores são concretizadas mediante coordenação e colaboração entre integrantes 

desse canal nos pontos em que algumas atividades essenciais da cadeia de suprimentos podem 

não estar sob o controle direto dos especialistas em logística. 

 

 Hoje, porém, empresas de varejo estão obtendo sucesso no compartilhamento de 

informação com os fornecedores, os quais, por sua vez, concordam em manter e gerenciar 

estoques nas estantes dos varejistas. As fabricas que operam no sistema just-in-time 

estabelecem relacionamentos com fornecedores com benefícios para ambas as partes através 

da redução dos estoques.  

 

É muito difícil, em termos práticos, separar a gestão da logística empresarial do 

gerenciamento da cadeia de suprimentos. Ocorre que, em um número muito grande de 

aspectos, as duas tem missão idêntica de colocar os produtos ou serviços certos no lugar certo, 

e nas condições desejadas, dando ao mesmo tempo a melhor contribuição possível para a 

empresa. 

 A logística trata da criação de valor. Valor para os clientes e fornecedores da empresa, 

e valor para todos aqueles que têm nela interesses diretos. O valor da logística é manifestado 
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primariamente em termos de tempo e lugar. Produtos e serviços não tem valor a menos que 

estejam em poder dos clientes quando e onde eles pretendem consumí-los.  

 

 A boa administração logística interpreta cada atividade na cadeia de suprimentos como 

contribuinte do processo de agregar valor. 

 

 O transporte e movimentação urbana de cargas consistem em um objetivo solido de 

atender a demanda das metrópoles. A movimentação urbana de mercadorias tem crescido 

muito em importância por estar diretamente relacionada com a vida das pessoas e com o 

aumento dos congestionamentos nas regiões mais urbanizadas. Este fator de crescimento 

atinge tanto o produtor, operador logístico, responsável por abastecer o varejo, como os 

moradores das cidades, que sofrem com o transito mais pesado ou mesmo a falta de um 

produto em prateleira no momento desejado. 

 

  Meu projeto de Pesquisa I demonstra a influência, objetivos, políticas e regras e 

também desenvolvimento para o setor de movimentação de produtos e materiais mostrando 

no cotidiano das grandes metrópoles maneiras de reagir buscando melhor desempenho dos 

recursos. 

 

 
 

Capítulo 1 - Influência e Objetivos do Transporte Urbano de Cargas 
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1.1 – Qual a Influência da Movimentação Urbana de Cargas? 

 Percebe-se que o transporte tem papel vital para os elementos prioritários em políticas 

para o desenvolvimento: exploração de recursos, divisão do trabalho aumento do valor da 

terra e produção larga escala. Atualmente a movimentação de cargas urbanas é fundamental 

para a economia, tanto global quanto local. No momento atual, em que mudanças radicais 

vêm ocorrendo no ambiente industrial, com aumento significativo da competitividade e 

crescimento dos mercados, todos os diferenciais logísticos passam a ser importantes. O 

aumento da competitividade nos mercados leva a uma busca incessante, por parte dos 

operadores logísticos, da redução do custo total da cadeia de suprimentos, onde os custos de 

distribuição e coleta urbana são parcela importante. 

 

 Existem relações recíprocas entre desenvolvimento dos transportes e progresso 

econômico. Nenhum pode preceder o outro por um período razoável, em função de suas 

estreitas relações mútuas. Ocorre dessa maneira intensa no processo de interação de forças 

econômicas. Melhorias nos transportes estimulam progressos na industria e vice-versa. Essa 

relação estreita permite comparações entre países em diferentes estágios de desenvolvimento 

econômico. A extensão das metrópoles na relação número de carros/população toma-se por 

base que o fluxo de mercadoria é em grande parte reflexo das potencialidades de produção de 

riquezas e podem servir de indicadores do desenvolvimento local. 

 

 O aumento da diversidade de produtos, com a redução do tamanho de pedidos e 

ampliação do número de compradores e pontos de coleta e entrega, aumenta a complexidade 

destas operações e contribui para um impacto maior nos custos. É neste contexto que surge 

para o operador logístico, o congestionamento urbano. Algumas cidades possuem áreas 

caóticas em termos de congestionamento, indústrias vêm se deslocando para outros pólos e 

transportadores buscam rotas e estratégias operacionais alternativas para desempenhar bem 

suas atividades. 

 

 A infraestrutura física inter-relaciona interesses da comunidade e das empresas. 

Permite as empresas produzir em níveis mais elevados de eficiência, que resultam em 

produção com maior rentabilidade e para mercados mais amplos. Também permite o produtor 

selecionar maior numero de compradores.  
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 O investimento em transportes é estratégico para uma política de desenvolvimento 

econômico, principalmente se é levada em conta sua alta relação capital produtivo, 

notadamente nas regiões que se encontram sem estágios incipientes de desenvolvimento. 

 Os investimentos em transportes exercem papéis ativos, e passivos no alcance de 

objetivos de desenvolvimento. A não provisão pode retardar o crescimento de uma região e a 

economia cresceria limitada pelo incremento da demanda. 

 

 Na decisão sobre quais investimentos em transportes devam ser privilegiados no 

sentido de atingir objetivos de desenvolvimento, a distinção entre papeis, ativos e passivos é 

irrelevante. Em quaisquer casos, os investimentos tem funcionalidade econômica, e os 

tomadores de decisão deverão optar pelos projetos que sejam mais produtivos. 

 

 Apesar da destacada importância dos transportes, há serias dificuldades no 

desenvolvimento de um sistema ideal, principalmente pelo fato de os transportes serem 

concebidos para atingir objetivos econômicos e não econômicos. Alguns objetivos 

econômicos são: exploração de recursos naturais, elevar a produtividade agrícola, aumentar o 

rendimento industrial e melhorar o consumo per capita. Concorrem com esses objetivos não 

econômicos, que seriam: promover unidade politica, reforçar a defesa do país e elevar padrões 

sociais. Percebem-se conflitos entre os objetivos, algumas vezes concorrente entre si, outras 

vezes mesmo incompatíveis, o que torna a elaboração de um sistema eficiente uma tarefa de 

difícil solução sob a maioria dos pontos de vista disponíveis para tal. 

 

 Nesse aspecto, a análise econômica auxilia na compreensão de como escolher, mas 

não do que escolher. Como o problema fundamental é escolher o mix apropriado de objetivos 

e dado que muitos desses objetivos envolvem valores individuais ou comunitários, tal 

arcabouço normalmente implica a análise de decisões subjetivas. 

 

 No caso de países em desenvolvimento, uma tarefa igualmente importante a analise 

econômica é apresentar alternativas. Em sua maioria, as sociedades em transição possuem 

uma concepção limitada das opções que lhe estão abertas para futuros padrões de vida, tanto 

de indivíduos como da comunidade. Assim, seria um erro do planejador de transportes apenas 

aceitar os objetivos atuais da comunidade e seus respectivos valores e tentar um ótimo sistema 

de transporte correspondendo a ele. É importante vislumbrar alternativas, incorporando 
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cenários futuros de desenvolvimento. 

 

 O transporte eficiente deve ser capaz de respeitar prazos de entrega, com o objetivo de 

reduzir custos logísticos. Produtos que são entregues antes ou após a data programada podem 

implicar elevação dos custos, por causa da necessidade de armazenamento e da redefinição da 

programação de produção da empresa. 

 

 A infraestrutura econômica disponível determina as condições gerais de eficiência da 

economia, o que reflete diretamente no grau de desenvolvimento alcançado pelos países. Ou 

seja, a existência de uma infraestrutura adequada potencializa ganhos de eficiência ao nível do 

sistema produtivo, e não só de empresas individualmente. Isso porque a disponibilidade 

compatível desse sistema eleva o produto final, incrementando a produtividade, enquanto 

reduz o custo por unidade de insumo. A maior produtividade, por sua vez, traduz-se em 

elevação da remuneração dos fatores, o que estimula o investimento e o emprego. Além do 

mais pode provocar um crowding in de investimentos, na medida em que dá condições para o 

setor privado instalar-se. 

 

 A orientação dos processos produtivos, buscando atender aos requisitos dos mercados 

consumidores quando a qualidade dos insumos e produtos, prazos de entrega, assistência 

técnica e inovações, tem feito com que a eficiência do sistema logístico se torne uma condição 

básica para a competividade de todos os setores da economia. Assim, se os sistemas de 

infraestrutura não funcionam adequadamente, isso se reverte nas atividades econômicas com 

aumento de custo. O resultado é perda de competitividade dos produtos de exportação, no 

mercado internacional e preços mais altos do mercado domestico. 

 

1.2 – Qual é o Objetivo do Transporte de Bens de Consumo? 

 Já que a logística dos serviços ao cliente é necessariamente uma parte do todo dos 

serviços oferecidos pela empresa, começaremos com os serviços a partir da ótica da empresa, 

refinando a partir dai aqueles elementos específicos da logística. Serviços ao cliente, quando 

utilizados de forma eficaz, constituem uma variável de capital importante que pode ter 

impacto significativo na criação de demanda e na manutenção da fidelidade do cliente. 

 

 Especialistas do serviço ao cliente referem-se especificamente à cadeia de atividades 
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de satisfação de vendas que começa normalmente com a formalização do pedido e culmina na 

entrega das mercadoria ao cliente, embora em uma variedade de situações possa ter 

continuidade na forma de serviços de apoio ou manutenção de equipamentos, ou qualquer 

outra modalidade de suporte técnico. 

 

 De forma mais sucinta, que logística de serviço ao cliente é para muitas empresas a 

rapidez e a confiabilidade da disposição dos itens encomendados (pelos clientes). 

Recentemente, o serviço ao cliente passou a ser descrito em termos de processo de 

preenchimento, entendido como processo integral de atendimento do pedido do cliente. Isso 

inclui a recepção do pedido do cliente. Isso inclui a recepção do pedido (por meio físico ou 

eletrônico), a determinação da forma de pagamento, seleção e embalagem das mercadorias, 

embarque, entrega, disponibilização dos serviços ao usuário final e acerto de eventos 

devoluções de produtos. 

 

 Essas definições e descrições de serviços ao cliente são amplas e necessitam estar em 

constante refinamento, se pretendermos utilizá-las com eficiência. 

 

 Na ótica global da empresa, o serviço ao cliente é um componente essencial da 

estratégia do marketing, entendido como um mix de atividades dos “quatro Ps”- produto, 

preço, promoção e ponto de venda – em que este ultimo representa principalmente a 

distribuição física.  

 

 Definir os elementos que constituem serviço ao cliente e como eles conduzem o 

comportamento do comprador tem sido o foco de inúmeras pesquisas nos últimos anos. Como 

os clientes não conseguem identificar facilmente o que leva a agir de uma determinada 

maneira, a definição do que constitui, preciosamente, serviço ao cliente continuará sujeita a 

variadas interpretações. Ainda assim, algum discernimento pode ser obtido através das 

diversas pesquisas a diversos clientes. 

 

 Um dos mais detalhados desses trabalhos, patrocinado pelo National Council of 

Physical Distribuition Management, identificou os elementos desse serviço de acordo com 

momento em que se concretizou a transação fornecedor/cliente. Tais elementos, listados na 

Figura 4.1, estão agrupados em categorias de pré-transação, transação e pós-transação. 
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 Os elementos de pré-transação propiciam um ambiente para um bom serviço ao 

cliente. Um compromisso formal sobre as modalidades do serviço – por exemplo, o tempo 

máximo de entrega das mercadorias após a formalização da encomenda, os procedimentos 

relativos a eventuais devoluções, pedidos em aberto e também os métodos de embarque – é 

algo que permite ao cliente conhecer com exatidão o tipo de serviço que lhe será prestado.  

 

 Os elementos de transação são aqueles que resultam diretamente na entrega do produto 

ao cliente. Estabelecer os níveis de estoque, selecionar as modalidades de transporte e 

determinar métodos de procedimentos dos pedidos são alguns exemplos desses elementos. E 

eles se refletem no tempo de entrega, na exatidão das especificações da encomenda, nas 

condições das mercadorias na entrega e na disponibilidade de estoques. 

 

 Os elementos de pós-transação representam o elenco dos serviços necessários para dar 

suporte ao produto em campo; assegurar aos clientes a reposição de mercadorias danificadas; 

providenciar a devolução de embalagens (garrafas retornáveis, câmaras frias reutilizáveis, 

paletes, etc.), e para gerenciar reinvindicações, queixas e devoluções. Esses elementos se 

fazem sentir depois da venda do produto, mas devem ser planejados nos estágios de pré-

transação e transação. 

 O serviço corporativo ao cliente é a soma de todos esses elementos, porque os clientes 

reagem ao seu mix total.  
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1.3 – Como é Realizado o Transporte de Bens de Consumo nas Metrópoles? 

 O Brasil apresenta um conjunto de características bem particulares em relação ao 

movimento das cargas em suas cidades. A grande participação do modo rodoviário na 

movimentação regional de cargas e a grande quantidade de conglomerados urbanos cortados 

por rodovias induzem naturalmente a entrada do caminhão na cidade. Existe no país um 

grande número de regiões densamente urbanizadas, carentes de infraestrutura viária próximas 

de polos geradores e atratores de cargas, principalmente portos e aeroportos de importância 

internacional e clusters industriais, o que aumenta o problema dos fluxos de passagem de 

cargas por cidades. 

 

 A logística ou Cadeia de Suprimentos é um conjunto de atividades funcionais 

(transportes, controle de estoques, atendimento ao cliente e outros) que se repetem inúmeras 

vezes ao longo do canal pelo qual matérias-primas vão sendo convertidas em produtos 

acabados, aos quais se agrega valor ao consumidor. Então, as atividades logísticas se repetem 

à medida que produtos usados são transformados a montante no capital logístico. 

 

 Uma única firma, em geral, não tem condições de controlar integralmente seu canal de 

fluxo de produtos da fonte de matéria-prima até os pontos de consumo, mesmo sendo esta 

uma oportunidade emergente. Para finalidades práticas, a logística empresarial tem, em cada 

firma, um escopo mais reduzido. Normalmente, espera-se um nível máximo de controle 

gerencial sobre os canais físicos imediatos de suprimento e distribuição. O canal físico de 

suprimento diz respeito a lacuna em tempo e espaço entre as fontes de materiais imediatas de 

uma empresa e seus pontos de processamento. De maneira semelhante, o canal físico de 

distribuição se refere à lacuna de tempo e espaço entre os pontos de processamento da 

empresa e seus clientes. Devido às semelhanças de atividades entre os dois canais, o 

Suprimento Físico (mais usualmente chamado de Gerenciamento de Materiais) e a 

Distribuição Física compreendem aquelas atividades que são integradas na Logística 

Empresarial.  

 

 Embora seja fácil pensar em logística como sendo simplesmente o gerenciamento do 

fluxo dos produtos dos pontos de aquisição das matérias-primas até o consumidor final, para 

muitas empresas existe também um canal logístico reverso que precisa ser igualmente 

administrado. A vida de um produto, do ponto de vista da logística, não se encerra com a 
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entrega ao consumidor. Produtos tornam-se obsoletos, danificados ou inoperantes e são 

devolvidos aos seus pontos de origem para conserto ou descarte. O Material de embalagem 

pode ser devolvido à origem devido a imposições da legislação ambiental ou porque sua 

reutilização se faz em termos econônomicos. O canal logístico reverso pode usar o canal 

logístico normal no todo ou em parte, ou então, exigir um projeto em separado. A cadeia de 

suprimentos se encerra com o descarte final de um produto. Assim, canal reverso precisa ser 

considerado como parte do escopo do planejamento e controle logístico. 

 

 A evolução da gerência do fluxo de produtos para o GCS (Gestão da Cadeia de 

suprimentos) é registrada na Figura 1-3. 

 

 
 

 As atividades a serem gerenciadas que compõem a Logística Empresarial variam de 

acordo com as empresas, dependendo, entre outros fatores, da estrutura organizacional, das 

diferentes conceituações dos respectivos gerentes sobre o que constitui a cadeia de 

suprimentos nesse negócio e da importância das atividades específicas para as suas operações. 

 Os componentes de um sistema logístico típicos são: serviço ao cliente, previsão de 

demanda, comunicação de distribuição, controle de estoque, manuseio de materiais, 

processamento de pedidos, peças de reposição e serviços de suporte, escolha de locais para 

fábrica e armazenagem (análise de localização), embalagem de sucata, tráfego e transporte, e 

armazenagem e estocagem.  

 

 Especialmente em armazenagem e estocagem, uma metodologia interessante é o 

conceito "just-in-time", no qual estoques são reduzidos ou eliminados, o que exige uma 

grande eficiência do sistema de transporte em termos de confiabilidade e regularidade, e ainda 
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aumenta significativamente o fluxo urbano de veículos de carga. Aumentam as freqüências de 

reposição de estoques e diminuem os tamanhos de pedidos e lotes de entrega. A adoção de 

grandes armazéns centrais, em detrimento à opção de adotar várias unidades menores, exige 

um eficiente sistema de transportes utilizando veículos de maior capacidade. Em 

contrapartida, a pulverização dos locais de entrega, embora permita a utilização de veículos 

menores, aumenta a densidade de tráfego na cidade. 

 

Capítulo 2 - Desenvolvimento do Transporte de Cargas 
 

2.1 – Como pode ser Organizada a Cadeia de Suprimentos? 

 A organização administrativa é a estrutura que cria condições para a criação, a 

implementação e a avaliação de planos. É o mecanismo formal ou informal para a alocação 

dos recursos humanos da empresa à concretização de suas metas. A organização pode ter um 

organograma formal de relacionamentos funcionais, um conjunto invisível de 

relacionamentos entendido pelos componentes da firma mas não projetado em qualquer meio 

formal, ou em uma combinação destes.  

 

Seja qual for a situação, pretende estabelecer relacionamentos humanos em uma maneira 

ótima. O que podemos esperar é a existência de algumas diretrizes que venham a ser úteis 

para o estabelecimento de estruturas organizacionais aceitáveis. 

 

 Colocar pessoas responsáveis pelas atividades logísticas da empresa em posições que 

sirvam de incentivo á coordenação plena entre elas é a questão dominante na organização 

logística. São arranjos organizacionais que promovem a eficiência no suprimento e 

distribuição de produtos e serviços mediante a promoção das compensações de custos 

frequentemente oferecidas no planejamento e operação do sistema logístico.  

 

 Do ponto de vista logístico essa distribuição resultou em uma fragmentação das atividades 

logísticas entre essas três funções cujos objetivos primários são um tanto diferentes daqueles 

da logística. Isto é, responsabilidade pelo transporte pode ser atribuída às operações, o estoque 

dividido entre as três funções, e o processamento de pedidos colocados sob a égide tanto do 

marketing quanto do financeiro. Ainda assim a principal responsabilidade do marketing pode 

ser minimante os custos de capital ou maximizar o retorno sobre os investimentos da empresa.  
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Esse cruzamento de propósitos motivacional levou um executivo, anos atrás, a fazer uma 

sabia observação: 
Se autorizados a operar por sua conta e risco, um vendedor e ser gerente 
certamente prometeriam aos clientes uma entrega que na prática é 
impossível a partir de determinada fábrica ou centro de distribuição. Por 
outro lado, o gerente de produção, se igualmente deixado por sua própria 
conta, solicitaria que todos os pedidos fossem acumulados por longos 
períodos para reduzir os custos de preparação e com isso garantir maior 
prazo para planejar quantidades econômicas de aquisição de materiais. 

 

Considerando estudos do ponto de vista logístico, resultou a fragmentação das atividades 

logísticas nas funções primárias de Finanças, Operações e Marketing, como mostra a Figura 

15-1. 

 

 
 

A atenção que pode ser dada a organização logística e ao arranjo organizacional depende da 

natureza da logística em cadeia de suprimentos. A necessidade de um determinado tipo de 

organização depende de como custos logísticos ocorrem e de onde as necessidades de serviço 

são maiores. A forma organizacional pode estar centrada em gestão de materiais, distribuição 

física ou na cadeia de suprimentos. 
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 Uma vez estabelecida a necessidade de alguma forma de estrutura organizacional, a 

empresa tem várias opções disponíveis. Elas podem ser categorizadas como informal, 

semiformal ou formal, não existe um tipo dominante. Ou seja, a forma logística 

organizacional é muitas vezes sensível a determinadas personalidades na empresa às tradições 

da organização e a importância das atividades logísticas. 

 

 Conforme um estudo da Michigan State University sobre as “500 Maiores” empresas 

selecionadas pela revista Fortune, descobriu-se que o tipo de estrutura organizacional a ser 

escolhido dependia de uma estratégia especial qualquer que a empresa estivesse pondo em 

pratica.  Seguindo inicialmente três estratégias corporativas: processo, mercado e informação. 

 

2.2 – Como Podem ser Analisados e Avaliados o Desempenho dos Serviços de 

Transporte de Cargas? 

Posso considerar que não se administra o que não se mede. Com essa frase Peter Drucker, 

destaca a importância do desempenho para as organizações. 

 

Com o passar do tempo a logística vem-se integrando de tal maneira as demais funções das 

organizações, tanto interna quanto externamente. Hoje, não se pode discutir desempenho de 

seu principal pilar, o transporte, sem considerar também o desempenho da organização 

interna, bem como a cadeia de suprimentos em que está inserida. 

 

O transporte de cargas é garantir o deslocamento de bens dentro de algumas condições 

temporais e de forma íntegra. Medir o desempenho dos serviços de transporte é considerar 

quanto é atingido dos principais objetivos do sistema de prestação nos conjuntos das 

operações realizadas. 

 

Duas abordagens são possíveis quanto se trata de desempenho: ou realiza-se sua monitoração 

visando acompanhar seu comportamento ou procura-se sua monitoração com referencias ou 

metas preestabelecidas, identificar e executar ações no sistema para alterar seu 

comportamento e, consequentemente, seus resultados.  

 

O conceito de desempenho de sistemas logísticos e de transporte está muito relacionado com 

a evolução histórica da forma de gestão desses sistemas.   
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No âmbito privado, o objetivo das organizações tem sido até hoje o aumento e a sustentação 

do lucro. Como essa variável nem sempre é de fácil mensuração direta nos processos, tem-se 

adotado a estratégia de recorrer a outros indicadores que influenciam a rentabilidade, como 

custos, qualidade, capacidade, prazo de entrega e flexibilidade. Essas medidas permitem a 

análise de processos para análise de rentabilidade. 

 

Historicamente, houve uma grande valorização das questões contábeis da organização. 

Sempre se utilizam medições financeiras para avaliação do desempenho, tais como retorno do 

investimento, crescimento de vendas e receita operacional. 

 

Como o que é medido tende a ser mais bem administrado, essa postura reflete a forma de 

gerenciamento dessas empresas. Por exemplo, o primeiro instrumento de planejamento 

empresarial foi o orçamento, e nas crises, as decisões que prevalecem tem sido sempre 

financeira. 

 

A partir da década de 80, com o movimento da qualidade e a grande pressão de competidores 

internacionais, aumenta o espectro da avaliação do desempenho, que passa a considerar não 

só os produtos e resultados, mas também os processos para obtê-los. Surge o conceito 

Benchmarking competitivo. O benchmarking compreende a identificação de concorrentes e 

empresas de outros setores, que exemplifiquem a melhor prática em alguma atividade, função 

ou processo, e a comparação do desempenho da própria empresa com esse padrão de 

referência. 

 

Já nos anos 90, essa avaliação expande-se para fora dos limites da organização, para 

incorporar a satisfação dos clientes, sendo que atualmente começa a transcender seu mercado, 

considerando os impactos sociais e ambientais que a organização gera no meio em que está 

inserida. 

 

Hoje nós executivos reconhecemos a importância de entender desempenho como um conceito 

mais amplo, bem como de incorporá-lo como parte essencial de nossas estratégias. Visando 

entender essa tendência de mudança na forma de considerar desempenho, estão surgindo 
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novas técnicas de análise e medição, entre as quais se destacam o Balanced Scorecard. 

Solução automatizada de gestão. 

 

2.3 – Qual a Importância na Avaliação de Custos no Transporte? 

As discussões relativas ao tema desempenho têm origem na filosofia. Diversos pensadores 

discutem os predicados ou categorias atribuídas a um sujeito. Para Aristóteles existiriam 10 

categorias: substancia, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, posição, posse, ação e 

paixão ou passividade. Atualmente o conjunto de categorias pode ser reduzido para quatro: 

quantidade, qualidade, relações e modo. Além dessas reflexões, as definições de qualidade e 

quantidade auxiliam o entendimento do desempenho. 

 

Qualidade, é uma característica ou propriedade de algo, e quantidade designa um grandeza 

apenas mensurável, abstraída da qualidade. 

 

O sistema da avaliação do desempenho deve ser entendido com um conjunto de componentes 

que atuam juntos na execução de um objetivo global em determinado ambiente, ou seja, 

procura caracterizar a estrutura e a função de dado objetivo em estudo e sua interação com o 

meio em que está inserido. 

Essas relações podem ser exemplificadas para um terminal multimodal de carga que apresente 

pelo menos dois níveis de desempenho. Assim, o desempenho poderia ser representado por 

funções que relacionam volume de movimentação, tempo de permanência de veículos e 

cargas, horas de operação e custos. Nesse caso, poderia ainda ser considerado o nível de 

satisfação dos usuários, incluindo o grau de importância dado pelas diversas categorias de 

usuários (transportadores e embarcadores) para os padrões de custos e congestionamentos 

apresentados, ponderado por sua participação em termos de volume de cargas ou receitas.   

 

Dessa forma, é possível validar decisões relativas ao impacto do congestionamento na 

rentabilidade do terminal, bem como do pagamento ou não de horas extras para melhorar o 

nível de serviço, representados pelo tempo de permanência de cargas e veículo no terminal. 

 

Existe uma fundamentação teórica da microeconomia para essas questões que são tratadas no 

âmbito da teoria da firma, especificamente nos conceitos de função de produção e  

. 
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A função de produção é a relação que mostra qual a maior quantidade de produto possível 

com base na quantidade utilizada dos fatores de produção e a função custos, a relação entre as 

quantidades dos fatores de produção utilizados e seus respectivos custos. 

 

Como se pode verificar, para analisar um sistema em termos de desempenho é necessário 

representa-lo, ou seja, descrevê-lo em termos de suas características e comportamento 

previsto de respostas e resultados. É necessário retratar o sistema, bem como definir as formas 

de tratamento e análise que serão utilizadas. 

 

Existem várias formas possíveis de identificação, descrição e previsão de comportamento. 

Cada uma dessas abordagens pressupõe um nível de conhecimento sobre o sistema em estudo, 

principalmente em relação à estrutura e forma de funcionamento, à natureza e complexidade 

de seu desempenho e as reações em face do meio ambiente. 

 

Considerando-se utilidade produzida para os clientes, surge a existência de quatro funções 

principais: 

• Manufatura, cuja principal característica comum é a alteração física ou produção de 

algo; os outputs são produtos que diferem substancialmente dos recursos utilizados 

como input. Nesse processo de transformação física é criado valor ou utilidade de 

forma para os consumidores; 

• Transporte, cuja principal característica é o deslocamento dos produtos, e a utilidade 

agregada é a de espaço; 

• Suprimento, associada aos processos nos quais a posse ou propriedade do produto é 

alterada, gerando utilidade de posse; 

• Serviço, que a característica comum dos processos é o tratamento de algo sem 

envolver alteração das utilidades anteriores, gerando valor de estado. 

 

É importante considerar que essa classificação é teórica e dificilmente essas funções 

acontecem em sua forma pura; o comum é encontrar nos processos produtivos uma 

combinação de ambas. 

 

O transporte, em face de suas particularidades, apresenta algumas características que 

condicionam o desempenho de seus serviços, destacando-se entre ela as apresentadas a seguir: 
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• Demanda derivada de outras atividades econômicas; 

• Mercados regulamentados ou sem diferenciação de produto; 

• Produção e consumo simultâneos, com o cliente participando dos processos; 

• Produção em movimento com interações com meio ambiente físico; 

• Atividade-meio associada a uma rede de processos e parcerias; 

• Produto intangível; 

• Satisfação do usuário associada ao resultado e a participação no processo; 

• Produtos e processo heterogêneos; 

• Grandes oscilações espaciais e temporais de demanda; 

• Indivisibilidade de oferta;  

• Diferentes tecnologias para a produção do serviço. 

 

O transporte é uma demanda derivada que gera utilidade de espaço. É desejado como meio 

para atingir outro objetivo que não a movimentação. Movimenta-se determinada mercadoria 

para coloca-la em um ponto-de-venda ou para seu destino final na casa de um consumidor. 

Não se realiza uma viagem como objetivo final. 

O fato de a qualidade do contato com cliente e o grau de adequação a suas necessidades serem 

altamente variáveis e acontecerem durante o processo de produção do serviço torna as 

medidas de desempenho de difícil mensuração. 

 

As empresas de serviço de transportes almejam maximizar seu desempenho de acordo com 

seus objetivos, que sempre incluem aspectos relativos a qualidade. Contudo, a intangibilidade 

dos resultados dos serviços torna a qualidade de difícil identificação, pois, em serviços, boa 

parte da qualidade final dos produtos está nos benefícios gerados aos clientes e é resultado do 

balanço entre a expectativa e a percepção de desempenho dos clientes. 

 

A avaliação do desempenho de um sistema logístico ou de transportes depende da ótica em 

que é analisada, podendo ter três abrangências distintas: a operação, o mercado e o ambiente: 

• Operação: eficiência da produção do serviço em relação a utilização dos recursos, com 

uma abordagem eminentemente de operação. 

• Mercado: eficácia do atendimento das necessidades dos clientes tanto individualmente 

quanto de forma coletiva, com uma ênfase mercadológica.  
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• Ambiente: quando considerados os impactos ou externalidade ambientais sociais e 

econômicas causadas pela operação do sistema em avaliação. 

 

Capítulo 3 - Política, Normas e Regras no Transporte de Cargas. 
 

3.1 – Estrutura Regulatória do Setor de Transportes. 

As mudanças na oferta de infraestrutura rodoviária tiveram como motivação imediata a 

recuperação das condições da malha do setor e a busca do autofinanciamento das principais 

rodovias do país. A participação da iniciativa privada na gestão direta das rodovias revela 

também a preocupação com o fomento à eficiência na gestão da manutenção da infraestrutura. 

Da parte do Governo Federal, há ainda o objetivo de descentralizar a gestão pública da malha 

rodoviária, por meio de convênios de delegação de rodovias não pertencentes ao sistema 

troncal do país aos Estados e municípios. 

 

Foi criada a Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT), além do Conselho Nacional 

de Integração de Politicas de Transporte (Conit) e do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transporte (DNIT). As Agencias deverão programar, em suas respectivas 

esferas de atuação, as políticas formuladas pelo Conselho Nacional de Integração de Políticas 

de Transporte e pelo Ministério dos Transportes, em especial regular ou supervisionar as 

atividades de prestação de serviços e de exploração da infra-estrutura de transportes, exercidas 

por terceiros, com vistas em garantir a movimentação de pessoas e bens, em cumprimento a 

padrões de eficiência, segurança, conforto, regularidade, pontualidade e modicidade nos fretes 

e tarifas; e harmonizar, preservando interesse publico, os objetivos dos usuários, das empresas 

concessionárias, permissionárias, autorizadas e impedindo situação que configurem 

competição imperfeita ou infrações da ordem econômica.  

 

Nesse contexto, caberá ao Ministério dos Transportes formular, coordenar e supervisionar as 

políticas nacionais dos transportes ferroviário, rodoviário e aquaviário, da marinha mercante, 

portos e vias navegáveis, promovendo o planejamento estratégico dos meios de transporte, 

estabelecendo as diretrizes para sua implementação e definindo as prioridades dos programas 

e dos investimentos. Destaca-se ainda a atribuição de aprovar o plano geral de outorgas para 

exploração da infraestrutura e prestação de serviços de transporte. Constitui objetivo do DNIT 

é implementar a política formulada para a administração da infraestrutura do Sistema Federal 
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de Viação, compreendendo sua operação, manutenção, restauração ou reposição, adequação 

de capacidade e ampliação mediante construção de novas vias e terminais. 

 

O alto grau de imprevisibilidade que poderia ser atribuído às estimativas do tráfego futuro é 

minimizado pelo fato de o programa brasileiro ser baseado em rodovias existentes e sem 

concorrência de vias paralelas gratuitas, reduzindo muito o grau de imprevisibilidade das 

receitas. 

 

Cabe ressaltar que o processo de concessões rodoviárias, ao contrário do que amplamente se 

propaga, não se justifica, em termos macroeconômicos, em virtude de escassez de recursos 

governamentais, uma vez que globalmente a arrecadação do setor público vem atingindo 

recordes de participação no PIB nos últimos anos. 

 

É diretriz básica de o Estado brasileiro abster-se de prover bens e serviços econômicos nas 

situações em que estes possam ser adequadamente supridos pela iniciativa privada. No caso 

das concessões rodoviárias, os serviços de infraestrutura de transporte oferecidos mediante 

regime de concessão ao setor privado são serviços comercias com valor econômico, conforme 

demonstrado pela ampla aceitação dos vários programas de concessão pelo setor empresarial. 

 

3.2 – Políticas Urbanas e de Planejamento 

No desenvolvimento das políticas urbanas de cargas e na análise do sistema urbano de cargas, 

o setor publico esta preocupado com a totalidade dos custos e impactos das cargas urbanas, 

com as oportunidades de negociação entre os vários elementos de custo e a interação entre 

demanda e oferta de cargas. 

 

A circulação de bens é empreendida dentro de um amplo campo, muitas vezes referido como 

gerenciamento logístico. O processo completo de distribuição, desde o momento em que 

produto deixa o fabricante e chega ao consumidor, é tratado como um processo de 

gerenciamento, e os custos envolvidos (incluindo transporte, armazenagem, seguro, juros do 

valor de capital dos bens em trânsito etc.) são totalmente minimizados.  

 

Há seis componentes chamados de custo social total, cada um deles transformáveis em um 

objetivo.  
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Os componentes do custo, ou objetivos são: 

• Contribuição para a economia regional, estadual e nacional; 

• Eficiência de operação (incluindo congestionamento de tráfego); 

• Segurança viária; 

• Impacto ambiental; 

• Custos comunitários (especialmente o custo de construção e manutenção viárias); 

 

Produto: 

O sistema de cargas concentra-se na circulação de bens, medidos em termos de remessas de 

produtos. Uma descrição completa de uma remessa de produtos deve incluir o seguinte: 

• Classificação ou descrição do produto (código de classificação de produtos); 

• Estado (carga geral, líquida, sólida, congelado etc.); 

• Peso do carregamento; 

• Volume do carregamento; 

• Valor do carregamento; 

• Número de peças ou itens individuais no carregamento; 

• A perecibilidade, fragilidade, grau de periculosidade e outras características do 

produto que possam significar cuidados especiais no manuseio e/ou transporte; 

 

Uso do solo: 

O segundo elemento de demanda é o padrão de uso do solo na atração e produção final de 

uma remessa de produtos. Os elementos de usos do solo são: 

• Classificação do uso do solo (industrial, comercial, residencial); 

• Tipo de indústria (indústria química, indústria de componentes automotivos); 

• Tipo de edificação (como horizontal, vertical); 

• A disponibilidade e tipo de facilidades de carga/descarga; 

• Características para estocagem especial (congelados, alfandegados etc.); 

• Condições de acessibilidade;  

• Medidas de tamanho (número de empregados, área ocupada, área total, área útil etc.); 

 

Rede viária: 
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A rede viária é a primeira das variáveis de oferta. Engloba toda a infraestrutura fixa dedicada 

à movimentação de bens. Incluindo o próprio sistema viário e os depósitos e terminais 

associados a ele. 

 

A especificação da rede viária inclui fatores como:  

• Classificação viária em termos formais ( pistas dividas, não divididas etc.) e 

funcionais ( via arterial, rua de acesso etc.); 

• Distâncias; 

• Tempos de viagens; 

• Detalhes de restrições ou proibições especificas aos caminhões, tais como faixas de 

circulação, altura e peso limites; 

• Capacidades viárias relacionadas (incluindo a capacidade física e ambiental) 

• Largura do pavimento viário; 

 

Depósitos: 

Também incluídos como parte da infraestrutura fixa de rede viária estariam os depósitos e 

terminais de cargas, lembrados propriamente como parte do lado da oferta do sistema de 

transporte de cargas e não do lado da demanda, que inclui embarcadores e recebedores das 

remessas de produtos.  

 

As características dos terminais devem incluir semelhantes informações aquelas descritas para 

o uso do solo. Mais ainda deveriam provavelmente incluir detalhes como: 

• Tipo do terminal (produtos manuseados, empresas atendidas) e alguma outra 

necessidade de especialidade, tais como refrigeração, equipamentos para materiais 

perigosos etc.; 

• Atividades realizadas (movimentação em linha, movimentação “Inter linha”, conexões 

com outros modais como trens, tubulações ou navios, interrupção por tamanho, 

contêineres cheios e vazios etc.); 

• Equipamentos para manuseio de materiais; 

• Operações de apoio, tais como serviços de manutenção de veículos, atividades de 

escritórios; 

• Capacidade interna; 

• Horário de operação durante o dia;  
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• Fatores que contenham potencial impacto ambiental, como iluminação externa. 

 

Veículos: 

A maior parte dos veículos relevantes às cargas urbanas são caminhões. Podem ser 

amplamente definidos como qualquer veículo cuja compra é total ou preferencialmente ditada 

pela necessidade de levar bens.  

 

As características dos caminhões devem incluir as seguintes: 

• Configuração ( caminhão unitário, semi-reboque, articulado duplo, triplo etc.); 

• Tipo de corpo (plataforma, tanque, refrigerado, betoneira, basculante etc.); 

• Peso (peso líquido e bruto); 

• Dimensões (comprimento, altura, largura); 

• Número de rodas e eixos e espaço entre eixos (especialmente, se o pavimento ou ponte 

especificar limites de passagem); 

• Capacidade de carga e capacidade volumétrica; 

• Tipo de propriedade, especialmente distinguindo entre caminhões de propriedade de 

empresas, particulares e os caminhões de propriedade do governo. 

• Controle operacional, especialmente onde caminhão é controlado pelo proprietário ou 

quanto está sob contrato de terceirização;  

• Algumas características especiais associadas ao uso do caminhão, como a necessidade 

de permissão para operação em vias específicas. 

 

Circulação de veículos: 

A variável principal que envolve as cargas urbanas é a circulação de veículos na rede de 

transportes.  

 

Para os caminhões, isto é medido em termos de viagens, ou seja, a movimentação 

unidirecional do caminhão de um ponto a outro. Essa definição necessita de atenção especial 

nos casos de coleta e entrega, em que um caminhão pode fazer literalmente dezenas de 

paradas no curso do dia, cada uma delas, estritamente falando, correspondendo a uma viagem.  

 

No caso de viagens de caminhão dentro de áreas urbanas, as especificações-chaves incluem: 
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• Motivo da viagem de caminhão (coleta, entrega, coleta e entrega, retorno à base, 

retorno vazio, manutenção ou reparo do veículo, servir passageiro, função de serviços 

etc.); 

• Hora do dia em que a viagem ocorre;  

• Características da origem e do destino da viagem, incluindo o uso do solo e/ou 

atividades e localização. 

 

O papel do governo: 

O papel do setor publico no agenciamento de políticas e planejamento urbano de cargas 

necessita ser definido no contexto de um setor urbano de cargas que está essencialmente nas 

mãos de empresas privadas. 

 

Este setor (incluindo as atividades de caminhões e operadores de apoio) em grande parte dos 

países ocidentais é caracterizado por grande número de empresas individuais de vários portes, 

com muita habilidade para atender ao mercado. Muitas atividades associadas, incluindo 

despachantes de cargas, operadores de terminais e de mercado, companhias de transporte de 

cargas de longa distancia, companhias embarcadoras e até linhas aéreas e empresas 

ferroviárias, estão também dentro do setor privado. 

Os objetivos financeiros e de planejamento dentro do setor privado são, por sua natureza 

variada, limitados por aqueles fatores que são preocupação direta e responsabilidade de firmas 

individuais. 

 

A meta das políticas de cargas é minimizar o custo social total da circulação de bens. Assim é 

importante notar que setor privado normalmente contará somente os custos internos ou 

privados. Outros custos que envolvem a contribuição para a economia regional e nacional, 

segurança viária, sustos comunitários e estrutura urbana raramente serão levados em 

consideração direta. 

 

Além disso, as pessoas mais diretamente envolvidas com a movimentação de cargas 

(embarcadores transportadores e recebedores) comumente aceitam as ineficiências do sistema 

de transportes, sentem que não podem influenciar a eficiência do sistema ou escolhem não 

gastar tempo tentando fazê-lo. 
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Mais importantes ainda, profissionais do setor privado geralmente não acreditam valer a pena 

encontrar alguma melhoria maior na eficiência do sistema de cargas, porque não traria 

nenhum efeito real em sua margem de lucro. Uma vez que o sistema de cargas é muito 

competitivo, qualquer redução nas despesas de operação poderia beneficiar diretamente o 

consumidor. 

 

O governo deve considerar seu papel como sendo o de proteger o publico em geral das 

externalidades negativas e afirmar que a estratégia primária para isso acontecer é encontrando 

políticas que internalizem as externalidades, isto é, transferindo os custos para as pessoas ou 

empresas que criaram o problema. 

 

Contudo, é inevitável que o governo deve continuar a ter papéis a cumprir no campo das 

cargas urbanas. 

 

É difícil separar qualquer decisão governamental do domínio da movimentação urbana de 

cargas, por causa de sua influencia na atividade econômica e, portanto, da quantidade de bens 

a serem transportados. 

 

3.3 – Sistemas Logísticos com Adequação Ambiental 

As empresas que trabalham visando um desenvolvimento sustentado, pesquisando produtos e 

serviços que representem menores impactos ao meio ambiente, acabam criando um 

diferencial no mercado e, com isso, abrindo novos horizontes em seus lucros devido a 

implantação de um planejamento estratégico ligado a sua preocupação ambiental.  

 

O gerenciamento Ambiental “é aquele aspecto de estrutura administrativa global da 

organização que endereça o impacto imediato em longo prazo de seus produtos, serviços e 

processos no meio ambiente.” Fornece ordem e consistência na metodologia organizacional 

através da alocação de recursos, definição e responsabilidades organizacional através da 

alocação de recursos, definição de responsabilidades e avaliação contínua de praticas, 

procedimentos e processos. É essencial para a habilidade da organização em prever e 

satisfazer as expectativas de desempenho ambiental crescente e assegurar conformidade 

contínua com as exigências nacionais e internacionais. 
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Os motivos pelos quais muitas empresas estão adotando um SGA (Sistema de Gerenciamento 

Ambiental) são: 

• Maior conformidade com os requisitos legais e regulatórios, incluindo as exigências 

que determinadas informações concernentes ao desempenho ambiental sejam levadas 

ao publico; 

• Redução de passivos/riscos; 

• Prevenção da poluição e redução de resíduos; 

• Desejo de lucrar em mercado para produtos verdes; 

• Melhorar métodos gerenciais internos; 

• Pressão dos acionistas; 

• Valoração pela comunidade; 

• Interesses em atrair uma força de trabalho de alta qualidade; 

• A indisposição das companhias seguradoras de emitir cobertura para incidentes devido 

a poluição a menos que a empresa que solicite a cobertura tenha um SGA em ação. 

 

As normas ISO 14000 fornecem à administração dos negócios uma estrutura para gerenciar os 

impactos ambientais. Elas incluem ampla variedade de disciplinas ambientais, tais como 

sistema de gestão básico, auditoria, avaliação de desempenho, selos avaliação do ciclo de vida 

e aspectos ambientais de normas de produtos. É um conjunto de normas técnicas referentes a 

métodos e análises que possibilitam certificar determinado produto de sua produção, sua 

distribuição e descarte, a organização que o produziu utilizando um processo gerencial e 

técnico que não proporciona, ou reduz ao mínimo, os danos ambientais; e que estejam de 

acordo com a legislação ambiental.  

 

A norma ISO 9000 busca a Qualidade Total, em que o processo de produto é acompanhado 

passo a passo até a entrega deste ao cliente. A ISO 14000 ajudará a empresa a não destruir o 

meio ambiente; assim, ecologia e produtividade andarão juntas, tornando o produto mais 

competitivo no mercado e permitindo verificar se a empresa agride ou não o meio ambiente.  

 

As normas ISO 14000 são uma série de normas que fornecem à administração dos negócios 

uma estrutura para gerenciar os eventuais impactos ambientais que a empresa gera ou poderá 

gerar.  
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São elas: 

• NBR ISO 14001: Sistemas de Gestão Ambiental, especificação e diretrizes para uso; 

• NBR ISO 14004: Sistemas de Gestão Ambiental, diretrizes gerais sobre princípios, 

sistemas e técnicas de apoio; 

• NBR ISO 14010; Diretrizes para Auditoria Ambiental, princípios gerais; 

• NBR ISO 14011: Diretrizes para Auditoria Ambiental, procedimentos de auditoria – 

auditorias de sistemas; 

• NBR ISO 14012 são consideradas revolucionárias, pois a empresa consegue, por meio 

de chancela de um organismo certificador independente, comprovar tanto seu 

gerenciamento da qualidade quanto seu gerenciamento ambiental.  

 

Grande parte dos requisitos da ISO 14000 adapta-se perfeitamente à ISO 9000. A 

implementação da norma ISO 14000 mostra a atuação ambiental responsável de uma 

empresa. Essas normas são fruto da concepção de requisitos que conseguiram aliar a ISO 

9000 e a BS 7750, sendo o grande objetivo da ISO 14000 a redução do impacto global dos 

resíduos de embalagem no meio ambiente, por meio de medidas como: diminuição da 

quantidade de materiais utilizados, incentivo a reciclagem das embalagens e minimização de 

volumes de resíduos que vão para os aterros. A norma abrangerá seis áreas: sistema de 

gerenciamento ambiental, auditorias ambientais, avaliação do desempenho ambiental, 

rotulagem ambiental, análise do ciclo de vida e aspectos ambientais relacionados a produtos. 

 

Como produto dessa preocupação pública pela deterioração ambiental emerge e desenvolvem-

se organizações governamentais e grupos comunitários que lutam pela proteção ambiental, 

alguns deles atuando em escala internacional. 

 

Ainda existem, porém, empresários que encaram as questões ambientais como restritivas a 

seu crescimento econômico e acreditam que as influencias publicas são contrárias às de sua 

empresa. Todavia, produtos e processos de produção responsáveis ambientalmente são uma 

estratégia competitiva utilizadas por empresas vencedoras para interligar as questões 

ambientais às decisões de negócios.  

 

Quando se fala em gerenciamento ambiental integrado, significa afirmar que todo o elemento 

da cadeia corporativa deve estar envolvido para minimização do impacto ambiental da 
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empresa desde o começo, que é no final da supply chain, até o final do ciclo de vida do 

produto. A logística tradicional não agrega valores ambientais e tem sua preocupação voltada 

para minimizar o custo e maximizar ganhos no setor privado. 

 

Algumas ações podem ser tomadas visando a essa minimização de impactos ambientais em 

diversos setores da cadeia logística; estas ações seriam: 

• Canal de entrada – atividades envolvidas: recebimento, estocagem e movimentação de 

matérias-primas – atitudes: consolidação de cargas, análise do melhor modo de 

transporte a ser utilizada, utilização de contêineres reutilizáveis padronizados, layout 

dos depósitos; 

• Transformação – atividade envolvida: transformar a matéria-prima em um bem 

acabado – atitudes: tipo de embalagem a ser utilizado; 

• Canal de saída – atividades envolvidas: distribuição física – atitudes: localização 

estratégica do depósito, consolidação dos depósitos em um centro de distribuição. 

 

Outro aspecto de responsabilidade na logística reversa é que os transportes são os 

contribuidores mais danosos em termos ambientais dentro da logística e representam valores 

significantes dentro do sistema. Algumas ações podem ser tomadas para minimizar os 

impactos gerados por este setor, como por exemplo, a roteirização destes veículos, a operação 

dos veículos e a disposição final dos veículos e suas partes. Um uso eficiente dos meios de 

transportes pode aliviar muitos problemas ambientais; pode-se verificar a possibilidade de 

utilizar combustíveis menos poluentes, por exemplo 

 

A pesquisa por materiais mais amigáveis para o meio ambiente faz parte da logística reversa. 

As embalagens one-way, largamente utilizadas, são um bom exemplo de reutilização de 

matérias, porem, para funcionarem eficientemente, é preciso analisar um frete de duas vias, a 

fim de reduzir o impacto dos meios de transportes. 

 

Existe uma pressão para que se reduzam as embalagens, ou que estas sejam reutilizáveis ou 

recicláveis, o que terá um grande impacto na estrutura logística.  

 

Capítulo Iv – Resíduos Sólidos 
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4.1 - Como pode ser Melhorada a Logística Reversa? 

As estratégias mais utilizadas na logística para responder aos assuntos ambientais são a 

reciclagem de materiais, a redução de consumo e o reuso de materiais, os famosos 3 R’s – 

Reduzir, Reciclar e Reutilizar. 

 

Os resíduos sólidos estão transformando-se em um problema crucial para as aglomerações 

urbanas. As cidades que ainda não tenham encaminhado uma solução de longo prazo 

certamente enfrentarão problemas de sujeira, proliferação de insetos, riscos de contaminação 

de águas, plantas e animais e, por consequência, estarão sujeitas ao aparecimento frequente de 

doenças. 

 

A preocupação sobre resíduos, no entanto, é que as ofertas de soluções não sejam precedidas 

de estudo sobre as necessidades especificas das cidades para as quais são dirigidas. Os 

resíduos sólidos urbanos são um campo em que os investimentos são altos em relação aos 

orçamentos municipais; cada dia mais escasso. Meias soluções podem acarretar custos de 

manutenção elevados no presente e reparações vultosas por danos ambientais no futuro. 

Portanto, não há falta de conhecimento sobre a situação, e está mais do que na hora de 

Prefeitos, Câmaras Municipais e Comunidades buscarem soluções integradas e consistentes 

para seus problemas de lixo (resíduos sólidos). 

 

A logística pode ter uma grande importância no processo de destinação de resíduos, em 

combinação com recursos como a reciclagem, podendo minimizar significativamente o uso 

dos aterros e incineradores de resíduos, representando um grande impacto ambiental. 

 

Os custos de eliminação de resíduos sólidos estão começando a elevar-se. A sociedade precisa 

compreender a necessidade de reduzir e reciclar seus resíduos, dessa maneira reduz-se a 

utilização de matérias-primas virgens, que em alguns casos começam a apresentar uma 

situação de escassez no próximo século, e também a capacidade finita dos aterros e 

incineradores, que em muitos casos apresentam inconvenientes.  

 

A coleta seletiva pode, então ser otimizada com modelos de roteirização, encontrando o 

trajeto ideal para os veículos e a rota mínima, o que minimiza os custos e também reduz a 
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poluição ambiental, visto que será feita a utilização de uma quantidade menor de 

combustíveis. 

 

Deve-se ter bem claro qual será o destino final desse material, recebido ou coletado, pois se 

não existir um sistema de reciclagem e esses resíduos forem destinados a aterros ou 

incineradores, se incorrerá num gasto totalmente desnecessário com campanhas e coletas, 

sendo também um fator negativo no que tange à educação e ao estimulo à parceria com a 

população, que cumpre sua parte no processo. 

 

Com isso surge a importância desse vigilante processo de integração entre população e o 

órgão responsável pela destinação dos resíduos. 

 

Atualmente, para o transporte de resíduos perigosos, existe uma certificação necessária para 

que ele possa ser embalado, transportado e disposto de maneira adequada. Essa certificação 

tem influencia em todo o processo logístico dos resíduos citados.  

 

Algumas alternativas para minimizar o armazenamento de resíduos são:  

• Utilizar contêineres e paletes reciclados ou retornáveis; 

• Determinar o melhor método para manuseio e guarda de resíduos recicláveis e os que 

estão para disposição dentro da área de estocagem; 

• Utilizar métodos de controle de níveis de inventário e, com isso, reduzir os níveis de 

resíduos dentro da armazenagem, um método simples pode ser o FIFO (first in, first 

out), primeiro a tornar-se resíduos, será o primeiro a ser destinado ou para disposição 

em aterro ou para a reciclagem. 

 

A logística do processo de coleta, armazenagem e disposição de resíduos é enorme. Todos os 

setores da economia criaram algum tipo de resíduo, seja tóxico ou não, e cada tipo de resíduo 

tem algumas características individuais de tratamento. Existem três grandes áreas de 

gerenciamento de resíduos que são: 

• Controle dos resíduos perigosos desde sua geração até sua ultima disposição; 

• Controle de resíduos sólidos, como os resíduos domiciliares; 

• Regulamentação de substancias toxica e produtos petrolíferos estocados em tanques 

subterrâneos. 
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Formas de coleta de resíduos sólidos: 

O esquema de coleta pode passar por diversas fases, que não são obrigatórias, dependendo da 

análise feita por quem elabora a cadeia reversa. Essas fases são: 

• Consumidor: gerador dos resíduos; 

• Definição dos pontos de coleta, que pode ser a própria residência do consumidor, ou 

um ponto estratégico; 

• Transferência: onde ocorrer a seleção e o rearranjo da carga; 

• Processamento: MRF ( material recovery facility) – separa o material recebido e o 

prepara para o reprocessamento; 

• Ponto final: reprocessamentos ou reciclagem do material; 

 

O tipo de coleta pode ser classificado de diversas maneiras; a coleta pode ser feita nas 

residências ou o material pode ser trazido pelos consumidores até um ponto predeterminado, o 

que pode reduzir os custos do sistema. 

 

 A seleção dos materiais é diretamente ligada à maneira como eles foram separados, se eles 

foram separados pelos consumidores ou em um processador de materiais. Quanto mais 

separados os materiais, mais simples se torna sua seleção, porem o custo de transportes 

aumenta na mesma proporção. Quanto maior o número de frações a serem coletadas, mais 

complexo torna-se o sistema. 

 

O planejamento do sistema logístico e dos canais de distribuição é baseado em alguns 

princípios, que permitem analisar decisões como de quem, como e quando serão executadas 

as atividades. 

 

4.2 – Como pode ser Melhorado o Aspecto de Reciclagem? 

“Na natureza, nada se perde, tudo se recicla...” 

 

A Natureza está sempre se transformando em harmonia. Quem destrói isso é o homem, 

jogando seus resíduos em locais inapropriados. Reciclando todo material que pudermos 

ajudamos a natureza separando-os e transformando-os em matéria-prima reutilizáveis. As 

indústrias também geram quantidades significativas de resíduos que podem ser recicladas.  
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Exemplos incluem caixas de papelão, paletes e uma gama de produtos utilizados para embalar 

e transportar materiais. Esse processo de reciclar materiais evita sua deposição final em 

aterros e ainda representa uma receita para a indústria. Uma vez que os materiais são 

reciclados, eles podem ser utilizados para várias finalidades. 

 

Materiais separados dos resíduos domiciliares podem ser utilizados como material virgem 

para fabricação e processamento, como base para produção de compostos e outros produtos 

obtidos por conversão química e biológica. 

 

A separação é uma operação necessária para reaver materiais reutilizáveis e reciclagem e 

avaliação de opções para separação de materiais afetará o tipo de programa de gerenciamento 

de resíduos a ser implantado. 

 

A separação pode ocorrer na fonte geradora ou numa instalação de separação. A separação na 

fonte geradora é um método manual. O número e variedade de componentes dependem das 

metas do programa.  

 

A integração dos canais envolve uma metodologia mais detalhada e o uso de softwares para 

simular a operação, devido a complexidade. 

 

O inventário do sistema de retorno de fluxos requer que sejam assumidas algumas 

proposições e a respeito dos processos e das demandas retornáveis e do processo de 

recuperação de materiais. Para a utilização de modelos determinísticos nesta análise, faz-se 

necessário que esses dados sejam conhecidos com determinada certeza, em algum instante no 

sistema; se tratarmos esse sistema com uma análise estocástica, é possível trabalharmos com 

probalidades, o que facilitaria a análise dos fatores envolvidos; esses modelos são utilizados 

em algumas ocasiões, como por exemplo: nos sistemas de reposição de peças, nos sistemas de 

recuperação de produtos, em modelos que sofrem revisões periódicas ou contínuas. 

 

O campo cientifica da logística reversa é muito novo; Consequentemente, poucas pesquisas 

são feitas na área, e quando são feitas, são isoladas dentro de um contexto. 
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4.3 - Ações Relativas aos Resíduos com Logística Reversa 

Os Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos devem conter as Ações relativas 

aos resíduos com logística reversa e seu planejamento de implantação. A responsabilidade 

pela estruturação e implementação dos sistemas de logística reversa de alguns resíduos está 

bem definida na Lei 12.305 como sendo dos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes como mostra o Art. 33 da Lei 12.305/2010 abaixo: 

 

Lei 12.305/2010 – PNRS Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de 

logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 

independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: 

 I – agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja   

      embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de  

                gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas  

       estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas; 

II – pilhas e baterias; 

III – pneus; 

IV – óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

V – lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 

VI – produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 
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§ 7o Se o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, por 

acordo setorial ou termo de compromisso firmado com o setor empresarial, encarregar-se de 

atividades de responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 

nos sistemas de logística reversa dos produtos e embalagens a que se refere este artigo, as 

ações do poder público serão devidamente remuneradas, na forma previamente acordada entre 

as partes. 

 

O Inciso XVII do Artigo 3° da Lei 12.305/2010 define Responsabilidade Compartilhada da 

seguinte forma: 

 

Lei 12.305/2010 Art. 3° Inciso XVII – responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos: conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de 

resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde 

humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta 

Lei. 

 

Um importante avanço da Política Nacional de Resíduos Sólidos brasileira é assimilação da 

chamada “Logística Reversa”. Conforme definição apresentada na própria legislação, a 

logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por 

um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição 

dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros 

ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. 

 

É através desse sistema, por exemplo, que materiais recicláveis de um 

produto eletrônico em fim de vida útil descartado pelo consumidor poderão retornar ao setor 

produtivo na forma de matéria-prima. 

 

O termo logística reversa é definido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS como 

sendo: 
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Lei 12.305/2010 Art. 3 Inciso XII logística reversa: instrumento de desenvolvimento 

econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios 

destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 

ambientalmente adequada. 

 

A figura abaixo ilustra os sistemas de logística reversa entre fornecedor, empresas fabricantes 

e consumidores, indicando as vias de retorno dos materiais às indústrias e posterior 

disponibilização para o mercado consumidor. 

 

 
Cabe ainda aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes tomar todas as 

medidas necessárias para assegurar a implementação e operacionalização do sistema de 

logística reversa podendo, entre outras medidas: 

1. Implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usadas; 

      2. Disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis; 

      3. Atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de  

          materiais reutilizáveis e recicláveis. 

 

O papel do consumidor nesse processo é o de efetuar a devolução de seus produtos e 

embalagens aos comerciantes ou distribuidores após o uso. Aos comerciantes e distribuidores 

compete efetuar a devolução aos fabricantes ou aos importadores dos produtos e embalagens 

reunidos ou devolvidos. Por sua vez, os fabricantes e os importadores deverão dar destinação 

ambientalmente adequada aos produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o 

rejeito encaminhado para a disposição final ambientalmente adequada, na forma estabelecida 

pelo órgão competente do SISNAMA e, se houver, pelo plano municipal de gestão integrada 

de resíduos sólidos. 
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Ainda no âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, cabe ao 

titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, observado, se 

houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos: 

 1. Adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e   

                recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de  

                resíduos sólidos; 

 2. Estabelecer sistema de coleta seletiva; 

 3. Articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao 

     ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços 

     de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 

 4. Realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso, 

      mediante a devida remuneração pelo setor empresarial; 

 5. Implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com 

      os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido; 

 6.  Dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos dos    

      serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. 

 

Conclusões 

De acordo com dados do IBGE são 5.570 municípios integrados na Divisão Político-

Administrativa Brasileira – DPA, ou 27 Estados, para a superfície de 8.515.767,049 km2. 

 

De acordo com o Departamento Nacional de Transportes Terrestres (DNIT), vinculado ao 

Ministério dos Transportes, existem 119.936 quilômetros de rodovias federais no país. 

 

Descrição da malha rodoviária: 

  Brasil: 1,7 milhão de quilômetros de estradas 

  Estradas pavimentadas: 12,9% (221.820 quilômetros) 

  Estradas não pavimentadas: 79,5% (1.363,740 quilômetros) 

  Estradas planejadas: 7,5% (128.904 quilômetros) 

  Rodovias estaduais: 14,8% (255.040 quilômetros) 

  Rodovias municipais: 78,11% (1.339,26 quilômetros) 

  Rodovias federais: 7% (119.936 quilômetros) 

  Rodovias pavimentadas em obras: 13.830 quilômetros 
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  Rodovias duplicadas: 9.522 quilômetros 

  Rodovias simples: 192.569 quilômetros 

Fonte: DNIT. (Atualizado em Setembro/2014 - Sistema Viário Nacional) 

 

No que diz respeito a movimentação de bens, as atividades de transporte proporcionam a 

possibilidade de união entre os esforços da produção e os desejos de consumo entre os agentes 

que estão localizados em pontos distintos, a diversidade e a complexidade das relações 

socioeconômicas resultantes dessas interações sugerem que sua plena compreensão requer 

análise com características cientificas, isto é, sistematizada e aprofundada. 

 

Os estudos nas áreas de transportes tem relevância na atual realidade da globalização. Assim, 

os transportes são essenciais para a circulação interna de mercadorias, pois beneficiam o 

consumidor final. 

 

A oferta de serviços de transporte, que viabiliza a movimentação de insumos e produtos para 

a concretização da atividade econômica, tem a influencia de variáveis que determinam os 

atributos de custo e nível do serviço prestado. De qualquer modo, seu estudo é relevante tanto 

no nível micro, quanto no nível macro, pois tem participação nas análises de planejamento 

dos transportes, planejamento regional e estudo do impacto ambiental. 

 

Assim, podem-se destacar como principais características da oferta do serviço de transporte: 

• Tecnologia  

• Estratégia operacional 

• Aspectos econômicos 

• Aspectos da eficiência 

• Aspectos de segurança viária 

• Aspectos ambientais 
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INTRODUÇÃO  

A indústria têxtil, atualmente é uma enorme poluente e que afeta o meio ambiente e a vida dos 

indivíduos ligados a ela. A exploração dos trabalhadores nas fábricas e indústrias é um tema ainda 

muito polêmico, principalmente no cenário capitalista que vivemos neste mundo contemporâneo; 

além de todo o impacto ambiental gerado pela aplicação de produtos químicos na produção e 

cultivo das fibras têxteis; e do grande consumo de água, fazendo com que a indústria da moda seja 

um dos principais fatores para a escassez desse recurso natural. 

 

Diante desses fatos, surge uma nova ideia para continuar o crescimento produtivo de uma forma que 

não afetaria tanto os recursos naturais, que é o pensamento sustentável. A sustentabilidade pode ser 

aplicada em inúmeros setores tanto da produção como na introdução ao mercado consumidor e na 

forma de uso pelo consumidor.  

 

O desenvolvimento sustentável significa suprir as necessidades do presente sem afetar a habilidade 

das gerações futuras de suprirem as próprias necessidades; e isto serve de explicação e se aplica ao 

conceito de “Moda sustentável”.  

 

A moda sustentável pretende contribuir para a minimização dos impactos socioambientais causados 

pelo hábito de consumo excessivo de produtos do vestuário, e tentar reverter os pontos citados 
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acima, como por exemplo, os danos causados à natureza e ao ser humano com o uso de agrotóxicos 

nos cultivos de algodão e a utilização de produtos químicos durante todo o processo de fabricação 

de uma roupa, além de outros problemas como o uso de mão-de-obra infantil e semiescrava, o 

excesso de roupas e resíduos descartados. 

 

Capítulo 1 - Sustentabilidade na Moda 
 

1.1 - O que é a Moda Sustentável? 

A origem do pensamento sustentável surge na década de 50, junto com as primeiras questões 

ambientais que entraram em discussão através da aprovação da “Lei do Ar Puro” pelo parlamento 

Inglês, em 1956 devido a um incidente resultante da queima de carvão para o aquecimento das 

casas e geração de energia em Londres, q 

 

O resultado do surgimento deste “ambientalismo” estabeleceu limites para a emissão de poluentes e 

da qualidade do ar, sendo assim o início da criação de novas leis em vários países ao redor do 

mundo. 

 

Decorrente disso, muitos dos movimentos sociais sofreram da influência ecológica e no início da 

década de 60, surgia o movimento Hippie. Tratava-se de um movimento de contracultura, seu 

enfoque se dava através da frase que marcou o movimento, “peace and love” (paz e amor), e 

criticava o uso de armas nucleares se aproximando cada vez mais da natureza, assim como a 

emancipação sexual e um estilo de vida nômade, uma espécie de socialismo libertário.  

 

O crescimento do movimento Hippie se tornou mais popular nos anos 1970 nos Estados Unidos e 

foi fundamental para a divulgação dessas tais questões ecológicas ao redor do mundo; vale notar 

que no Brasil, o movimento emplacou também nos anos 70 tendo muitos adeptos e seguidores; isto 

é, um dos principais fatores do seu legado foi realmente o ambientalismo, tendo em vista a proteção 

do meio ambiente em primeiro lugar.  
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Figura 1 - Protesto Hippie contra o sistema capitalista de produção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: www.google.com (2016) 

 

O início da década de 70 foi marcado pela criação do grupo ambientalista Green Peace, que em 

1971, reuniu jornalistas e defensores da natureza para uma jornada em prol ao fim dos testes 

nucleares dos Estados Unidos. No ano seguinte, em 1972, ocorria na Suécia a Conferência de 

Estocolmo (ou Primeira Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente), organizada pela 

Organização das Nações Unidas, a ONU, que tinha como foco principal a conscientização da 

sociedade em melhorar  suas relações com o meio ambiente e atender a demanda da população sem 

interferir na escassez dos recursos naturais ou nas gerações futuras. O pensamento naquela época 

era de que o meio ambiente era uma fonte inesgotável, e assim havia uma relação homem versus 

natureza bem desigual. 

 

No Brasil, o grande momento de expansão da sustentabilidade ambiental, tanto na moda quanto no 

cotidiano das situações, foi a Conferência da ONU, a Rio-92, que trouxe para os empreendedores do 

país esse pensamento sustentável. Ainda seguindo esse pensamento, vale notar o Protocolo de 

Kyoto, em 1997, que foi um tratado internacional para a redução dos gases que agravam o efeito 

estufa, e foi um grande marco na sustentabilidade mundial.  

 

Diante desses fatos, a conclusão é que antes de introduzir a sustentabilidade na indústria da moda, é 

necessária sua definição. O conceito de sustentabilidade gira em torno de uma definição explicativa 

feita pela Ex-Primeira Ministra da Noruega e presidente da Comissão da ONU, na época, Gro 

Brundtland (primeira pessoa a usar o termo, em seu livro Our Common Future, em 1987), onde 

escreve que:  

http://www.google.com/
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O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias 
necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um 
nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e 
cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e 
preservando as espécies e os habitats naturais. 

BRUNDTLAND, 1987 
  

Moda sustentável, se baseia em um conceito de produção com metodologias que não prejudicam o 

meio ambiente, produção essa que tem como matéria prima o uso de materiais recicláveis e com o 

foco principal de não influenciar negativamente o ecossistema com sua linha de produção, e ao 

mesmo tempo, elaborar novas propostas de roupas e acessórios que sejam aceitos na sociedade 

atual.  

 

A preocupação com os problemas sociais e ambientais que enfrentamos nesta época de utilização 

desenfreada de recursos naturais na produção têxtil se torna prioridade na mente de alguns estilistas 

influentes mesmo  assumindo que “[…] conforme os preços e a qualidade das roupas caem, e a 

quantidade que compramos aumenta […] o desperdício de roupas, atualmente, atingiu níveis 

inacreditáveis”. (LEE, 2009, p. 35). O que é resultado da enorme influência das redes de fast-

fashion no mercado atual.  

 

Figura 2 - Moda sustentável 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: www.pinterest.com (2016) 

A sustentabilidade na moda hoje, ultrapassa os níveis de somente produção usando materiais 

orgânicos e tecidos sustentáveis. Entram em cena atualmente, várias outras maneiras de compactuar 

http://www.pinterest.com/
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com esse tipo de pensamento, como por exemplo a compra de roupas usadas em brechós e 

negociadas em sites de grande alcance para o publico (como o Ebay, o Etsy e o Craigslist), além de 

um maior aproveitamento das roupas antes de sua lavagem (gastando assim, menos água e menos 

energia), e maior atenção na hora do descarte das roupas.  
 

Outro fator muito importante é saber a origem daquele produto que se está comprando. Vários casos 

de marcas famosas tomaram espaço na mídia uma vez que descoberto que mantinham trabalhadores 

em péssimas condições de trabalho e ganhando salários tão baixos que os tornavam praticamente 

escravos dessa indústria.  
 

A indústria têxtil hoje, é  uma preocupação, já que o consumidor está em processo de 

conscientização da exploração dos trabalhadores nos países em desenvolvimento e dando-se assim 

origem ao conceito de “Fair Trade” (mercado justo), que atenua as discrepâncias comerciais, sociais 

e éticas. 
 

O “Fair Trade” consiste na desburocratização do comércio, com o objetivo de estabelecer um 

contato direto entre o produtor e o consumidor, contribuindo para o desenvolvimento sustentável 

uma vez que proporciona melhores condições de troca e garantia dos direitos para os produtores e 

trabalhadores marginalizados.  

Figura 3 -  Fair trade - Princípios 

 
Fonte: www.google.com (2016) 

http://www.google.com/
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin2_-2tevNAhUDS5AKHegmAuQQjRwIBw&url=http://artesol.org.br/comercio-justo/&bvm=bv.126130881,d.Y2I&psig=AFQjCNGRHU8u2n9pAcsj3wBEHDZHFCh05w&ust=1468326680831196
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1.2. Qual a sua Importância na Sociedade Atual? 

No final do século XIX e início do século XX, o aumento do consumo foi algo significativo de 

acordo com suas proporções. Para que essa industrialização desse certo e seguisse a linha de 

crescimento, era preciso não só produzir uma abundância de produtos, mas também uma 

abundância de demanda. Desde então as pessoas foram encorajadas a comprar mais do que o 

necessário. Com o decorrer dos anos e essa cultura do consumo mais habituada na rotina dos 

indivíduos, nos anos 20 surgiu a idéia de crédito e propaganda que com a crescente concorrência 

entre as indústrias, fez com que houvesse um “boom” nos setores de marketing e publicidade. Esta 

indústria usava do pensamento de “quem aparece mais, vende mais” e ao mesmo tempo nascia a 

indústria do crédito e a mentalidade do “compre agora, pague depois”, fazendo com que as pessoas 

vivessem sempre endividadas.  

 

Os anos 50 foram marcados pelo “American Dream” pós e resultante do “American Way Of Life”, 

decorrente da forte influência da indústria hollywoodiana e musical. A cultura popular do meio do 

século aproveitou todas as oportunidades para mostrar um novo estilo de pensamento que afirmava 

que o trabalho duro poderia levar a um estilo de vida confortável.  

 

A chegada da década de 90 se dividia em duas vertentes: o Capitalismo Individualista e a Era do 

Consumismo. O primeiro gira em torno da industria da propaganda que percebe a crescente 

individualização dos estilos de vida e mudança do comportamento do consumidor, e atendendo, 

assim a desejos cada vez mais específicos, voltando sua atenção para mercados de nicho e público-

alvo.  

 

Já a Era do Consumismo entra em uma nova onda de conscientização ambiental que provocou um 

despertar sobre os riscos do consumo excessivo. Porém, foi um aviso que parece que ninguém 

ouviu. Novas técnicas de manufaturas e não de obra barata impulsionaram ainda mais o volume de 

produção, fazendo tudo ficar descartável. A tecnologia digital estava evoluindo mais rápido do que 

nunca, e ter as coisas mais novas se tornou uma prova de status e sucesso. 

 

O consumismo é um circulo vicioso onde tanto a indústria quanto o consumidor tem a sua parcela 

de responsabilidade, e não é um selo “verde” que vai resolver este tal problema. Somente nas 

últimas três décadas, um terço dos recursos naturais da Terra foram consumidos. Isso é um processo 

de autodestruição e o mundo precisa de alternativas. Uma opção criada para diminuir este tal 

consumo desenfreado é a chamada “economia compartilhada”, que coloca acesso acima de posse, 
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isso é, cada indivíduo não precisa mais adquirir um bem para usufruir dele, como por exemplo 

serviços extremamente populares na atualidade, como o Uber, Airbnb e Netflix. 

 

Após toda essa explicação sobre a ascendência do capitalismo desenfreado, é possível então 

entender a criação de um novo conceito que precisa ser colocado em prática o mais rapido possível, 

para podermos fazer a questão da sustentabilidade mais real. “Lowsumerism” se baseia em cada 

indivíduo ser mais consciente e consumir menos, e que através de certas atitudes tomadas, podem 

provocar um grande impacto. São elas: Pensar antes de comprar; Buscar alternativas com menor 

impacto para os recursos naturais, e; Viver somente com aquilo que é necessário. 

 

A ideia de ser mais consciente e consumir menos, gira em torno de algumas perguntas a serem 

feitas a si mesmo no momento de decisão de compra. Isso ajuda o consumidor a pensar de uma 

forma mais sustentável, com a proposta de repensar a lógica do consumo e agir com equilíbrio:  

 

• Você realmente precisa do que compra? 

• Você pode pagar por isso? 

• Você não está querendo ser incluído ou afirmar sua personalidade? 

• Você sabe a origem desse produto e para onde ele vai depois? 

• Você não está sendo iludido pela publicidade e branding? 

• Você acha que essa compra prejudica o planeta? 

• E quantas dessas compras você acha que o planeta consegue suportar? 

 

Na moda, as questões que impactam a sustentabilidade abrangem todo o ciclo de produção e 

consumo do vestuário, desde a produção das fibras até o descarte do produto final. Diante disso, 

existem várias oportunidades de melhoria e contribuição à preservação dos recursos do planeta que 

podem ser propiciadas pela moda, são elas as atitudes tomadas em relação as ações rotineiras. 

 
Precisamos admitir que, embora isso contrarie parte do pensamento moderno, 
muitos problemas ambientais e sociais da indústria da moda não têm solução 
puramente técnica ou mercadológica: ao contrário, as soluções são morais e éticas, 
(valores que não são apreendidos pelos negócios e pelo mercado), e para isso 
precisamos tomar distância do modo convencional de fazer negócio e examinar o 
que define, dirige e motiva os sistemas maiores. 

FLETCHER E GROSE, 2011. p. 75  
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Logo, é possível perceber que a importância da moda sustentável na sociedade atual não se restringe 

apenas a venda de roupas com tecidos ecológicos, mas abrange toda uma questão de consciência em 

relação ao meio ambiente e as gerações futuras. 

 

Capítulo 2 – Desenvolvimento Sustentável na Indústria Têxtil  
 

2.1 - A Indústria 

A história da indústria têxtil começa como sendo uma das mais antigas manufaturas e tecnologias 

do homem. A invenção do tear, surgiu no Antigo Egito onde as matérias primas eram de difícil 

acesso, por estarem localizadas em diversos lugares do mundo (vale notar que o algodão provinha 

da Índia, e o cultivo do linho se encontrava nas costas da Suécia e às margens do Nilo), portanto 

havia o cultivo de fibras variadas no local, tais quais o algodão e o linho; além da criação de ovelhas 

para o uso de sua lã. A maioria dos governantes, na época, estabeleceram fábricas para a produção 

dos tecidos e usavam disso como moeda de troca, exportando seus tecidos de alta qualidade para os 

mercados destinados às elites europeias. O desenvolvimento das técnicas de tecelagem está 

diretamente ligado com a evolução das sociedades e a maior demanda para tais produtos.  

 

As regiões agrícolas da Inglaterra, no final do século XV e posteriormente nos séculos XVI e XVII, 

estabeleceu o que eram chamados de “Enclousures” (ou cercamentos); isto é, a substituição do 

cultivo de cereais, que eram a fonte das fibras vegetais usadas como matéria prima para a fabricação 

dos tecidos pela criação de ovelhas, que produziam lã e eram mais rentáveis de acordo com a 

demanda, na época.  

 

Em função dos altos preços da lã no mercado industrial, houve uma maior concentração de 

indústrias de tecelagem no período mercantilista, e este desenvolvimento todo exigiu métodos mais 

tecnológicos de funcionamento, o que resultou na revolução industrial. Na primeira revolução 

industrial, a automação das máquinas de tear foi destaque e marcou o momento histórico devido à 

troca do uso das forças humanas, ou animais, por máquinas à vapor.  

 

O aprimoramento deste maquinário contribuiu para a continuação da revolução onde houveram 

mais duas fases. A Segunda Revolução Industrial, que tomou parte entre 1860 a 1900, utilizando da 

energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo para a invenção do motor de explosão, por 

exemplo; e posteriormente, no século XX e XXI, onde ocorre a Terceira Revolução Industrial se 

baseando nos avanços da tecnologia para o uso no cotidiano. 
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No Brasil, o primeiro contato com a manufatura de vestuário foi antes mesmo da chegada dos 

portugueses no país; os índios, ja utilizavam de técnicas de entrelaçamento de fibras vegetais para a 

produção de vestes com a finalidade de proteção do corpo. Esse fato é descrito na carta de Pero Vaz 

de Caminha, onde cita a presença de “redes” nas propriedades indígenas e “panos” feitos de algodão 

que envolviam aqueles que acabaram de nascer. Já no período colonial, a maior parte do cultivo do 

algodão se dava nas regiões Norte e Nordeste do país, porém, a manufatura industrial foi 

interrompida pela Rainha Maria I, uma vez que não era de total interesse dos portugueses, os 

mesmos priorizavam a extração de minérios e não os processos artesanais.  

 

Após um período de grande dificuldade para a indústria têxtil no país devido à instalação de 

inúmeros impostos na importação e exportação, a industrialização finalmente ganha seu espaço para 

crescimento e expansão no final do século XIX. Com a suspensão das tarifas alfandegárias, o 

momento foi de estímulo para a importação de maquinário e criação de fábricas de tecelagem. Os 

anos seguintes foram marcados pela  inauguração de diversas fábricas que se difundiam por toda a 

extensão territorial. A indústria têxtil seguiu os passos conforme a sua expansão no resto do mundo 

e foi pioneira no processo de industrialização no país.  

 

No histórico do setor têxtil brasileiro, podemos ressaltar a tecnologia como fator estratégico 

para mudanças e desenvolvimento, incluindo a questão da moda, que atualmente exige aderência à 

complexidade tecnológica dada à necessidade de assimilação de novas tendências artísticas e 

culturais para ressignificação contínua da cultura e mesmo da individualidade. 

 

Na atualidade, a indústria têxtil é considerada a segunda maior poluente do planeta. Isto é devido ao 

seu alto teor de produção de dejetos químicos na sua manufaturação e seguindo o descarte, muitas 

vezes, realizado de forma imprudente no meio ambiente, que leva a diante a discussão da 

necessidade de uma conscientização para uma sociedade mais sustentável. 

 

A China aparece atualmente como líder mundial em exportações de produtos têxteis e 

confeccionados. Este avanço, provocou nas empresas e indústrias dos países desenvolvidos uma 

orientação de investimento em etapas de sua produção, como por exemplo no design, na 

organização da produção e no marketing, fazendo com que eles apresentem mais valor agregado, os 

tornando polos orientadores da moda mundial.  

 

Com a facilidade para adquirir qualquer produto, hoje, através do uso da internet e dos meios de 

locomoção para os centros de compras, além do aumento da população e uma total mudança no 
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comportamento de compra do consumidor, resulta-se em um agravante para o consumo, e 

consequentemente a fabricação, compulsivo e inconsciente. 

 

2.2 - Produção 

Na produção sustentável, o objetivo é o melhor aproveitamento dos recursos utilizados em todas as 

fases, até que cheguem no seu consumidor final. A expressão Eco-design, explicada por Vezzoli 

(2008), diz que é a produção com baixo impacto ambiental e alta qualidade social. Este processo 

analisa as cinco fases de desenvolvimento de um produto, a pré-produção, a produção, distribuição, 

o uso do produto e o seu descarte. 

 

A pré-produção conta com o preparo da matéria prima, seguindo os critérios sustentáveis. A 

produção conta com o trabalho da matéria prima, e é aonde ocorre o maior gasto de energia, água e 

produtos químicos, além de também o desperdício de materiais. A etapa seguinte é a distribuição, 

que conta desde o armazenamento do produto, sua divulgação e o transporte (vale notar que há uma 

necessidade de análise desse transporte, ligados ao problema de emissão de carbono, por exemplo). 

No uso do produto, é a fase onde o consumidor usa e mantém este produto, onde Manzini e Vezzoli 

dizem:  
Um produto que é mais durável que o outro, exercendo a mesma função, determina 
geralmente um impacto ambiental menor, se um produto dura menos, ele de fato 
não só gera precocemente mais lixo, mais determina também outros impactos 
indiretos, como a necessidade de ter que substituí-lo. 

MANZINI E VEZZOLI, 2005, p. 182 
 

A última fase conta com o descarte, que fecha o ciclo de vida do produto com a sua destinação 

final. Este produto pode ser reutilizado, customizado, reciclado ou destacado de forma sustentável e 

adequada no ambiente. 

 

Os materiais normalmente usados nesse tipo de produção são como por exemplo, o algodão 

orgânico, que é cultivado sem nenhum tipo de fertilizante ou pesticida químico; o bambu, pela 

utilização de suas fibras que são biodegradáveis; a reciclagem de garrafas PET, que juntamente com 

o reaproveitamento de outras roupas antigas, são combinadas com outras fibras de algodão 

produzindo outro tecido; e por último a juta, que tem a fibra muito similar com a fibra do linho, e é 

utilizada para a sua substituição. 
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Figura 4 - Juta orgânica 

 
Fonte: www.pinterest.com (2016) 

 

Existem vários outros tipos de materiais sustentáveis que podem ser usados na produção de roupas e 

acessórios. Um novo conceito de produção de couro, por exemplo, foi criado através de sobras de 

folhas do abacaxi. Criado pela espanhola Carmem Hijosa, o Piñatex é inspirado na textura de fibras 

das folhas para a criação de bolsas, carteiras e sapatos. Essa opção biodegradável, transforma o 

couro em uma opção ética uma vez que entra em questão manter o meio ambiente mais sustentável.  
 

Figura 5 - Fases do Piñatex 

 
Fonte: www.google.com (2016) 

 

A capacidade de inovação do designer em questões de sustentabilidade não deve focar somente na 

reutilização e transformação e de resíduos têxteis em peças de roupa confeccionadas com perfeição, 

mas também no reaproveitamento de peças que estão “fora de moda” customizando-as e ampliando 

seu ciclo de vida. Um exemplo dado por Fletcher e Grose, em seu livro em 2011, cita: 

 
“... designer de moda conceitual, que desenvolve e constrói bolsas e roupas 
modulares como uma série de “pixels” ou quadrados que se encaixam por todos 
os lados. Cortadas em feltro, essas seções auto acabadas são facilmente montadas 

http://www.pinterest.com/
http://www.google.com/
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manualmente, sem necessidade de grandes habilidades, equipamentos ou fonte de 
energia especiais.”  

FLETCHER E GROSE, 2011, p. 83 
 

Assim, se conclui que a criação de uma coleção vai além do processo de produção e consumo, 

tendo em vista que a conscientização e a reutilização de materiais para a fabricação de peças de 

vestimentas e acessórios se aproxima das ideias sustentáveis, tornando-se inovadoras. 

 

Tendo em vista os fatores citados acima, na atualidade a sustentabilidade e a reciclagem se tornam 

fatores decisórios no comportamento de compra do consumidor consciente, pois estes optam por um 

produto diferenciado se preocupando com a natureza e o meio ambiente e impulsionando suas 

vendas.  

  

2.3 - Impactos Ambientais e Sociais 

 

O início do impacto ambiental sofrido pela indústria da moda é a exploração de materiais. Há uma 

enorme preocupação a respeito das matérias primas utilizadas nesta produção, de acordo com a 

quantidade de energia e produtos químicos presentes no cultivo das fibras têxteis. As consequências 

são ligadas desde a alteração das condições climáticas até quando interfere na biodiversidade do 

planeta e gera efeitos negativos na saúde humana. 

 

A alta quantidade de substâncias químicas que são aplicadas nas plantações causam efeitos 

consideráveis no grau de toxidade do solo e da água, como ocorre no processo de cultivo do 

algodão, por exemplo.  

 

Já o uso de combustíveis fósseis na produção de fibras, por sua vez, aumenta a quantidade de 

dióxido de carbono lançado no ar. É interessante tratar sobre o consumo de água na produção de 

fibras, a indústria da moda tende a contribuir para a escassez da água no mundo de acordo com o 

alto uso. E ainda, na produção, vale lembrar também a quantidade de recursos que são descartados 

com os restos de tecido após a etapa de corte. 

 

Na hora da distribuição das peças produzidas, ocorre um problema que é a emissão de carbono 

devido à forma de transporte de tais peças. Apesar de esta ser uma etapa de pouco dano ambiental, 

uma vez quando comparada a outras etapas do processo de fabricação de uma roupa, nunca é 

demais somar esforços, sejam eles de pouco ou muito impacto, a fim de contribuir para a 

sustentabilidade. 
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Na esfera do consumidor final, é importante comentar sobre o tratamento que é dado às peças no 

que tange a lavagem e secagem das mesmas. O gasto de água aqui é preocupante e apesar de 

parecer pequeno o ato de mudar alguns hábitos de lavagem e secagem das roupas, isto produz 

grande efeito de redução de impacto ao meio ambiente. As máquinas secadoras de roupas, por 

exemplo, podem ser ferramentas de praticidade e conveniência, mas representam ameaça à 

sustentabilidade devido ao seu alto consumo de energia. 

 

Além dos impactos ambientais, vive-se até hoje a utilização de mão de obra semiescrava em países 

onde a mão de obra é extremamente desvalorizada. Países como China, India, Indonésia, Vietnã e 

até mesmo no Brasil, os quais estão inseridos em uma realidade de probreza e desigualdade, 

exploram os trabalhadores de uma maneira desumana os submetendo a longas jornadas de trabalho, 

péssimas condições no ambiente de trabalho, e quase nenhum tipo de remuneração. 

 

Casos que vieram as grandes mídias, como o da marca Zara, traziam mão de obra escrava, trabalho 

infantil, e ignorava os direitos do trabalhador. O caso teve um enorme impacto nos consumidores da 

marca uma vez que descobriram a origem dos produtos que consumiam. Dentro deste contexto de 

mão de obra escava e condições precárias de trabalho, foi lançado um documentário norueguês do 

diretor Joakim Kleven. SweatShop: Dead Cheap Fashion retrata a experiência de três blogueiras de 

moda que são inseridas na realidade das fábricas de roupas no Camboja para viverem a rotina dos 

trabalhadores explorados.  

 

Figura 6 - Caso Zara 

 

 
Fonte: www.google.com  (2016) 

 

Infelizmente, muitos designers de moda ainda fecham os olhos diante do impacto ambiental 

causado pela fabricação dos tecidos e se prendem apenas ao toque e caimento que determinado 

http://www.google.com/
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tecido deverá ter para uso na produção de vestuários, o que influência negativamente seus 

consumidores, não os conscientizando de forma sustentável. 

 

Figura 7 - Infográfico Fast-Fashion 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte:www.pinterest.com (2016) 

 

O infográfico acima expõe os dados referentes ao mercado americano de redes de fast-fashion. Nos 

Estados Unidos, a indústria têxtil é a segunda maior consumida, onde a população consome 20 

bilhões de peças por ano, o que é uma média de 68 peças por pessoa por semana ou 1 peça por 

pessoa por dia. Porém 12,7 milhões de toneladas de roupas são descartadas por ano e só 1,6 milhões 

destas são reutilizados. 

 

Atualmente, é notável que as fábricas de produção têxtil das lojas estadunidenses, migraram 

consideravelmente para países onde a mão de obra é mais barata, como Bangladesh e China. 

Devido a esse fator, a margem de contribuição de lucro para essas indústrias aumentou cerca de 

65% a 75%. Porém os trabalhadores são inseridos em condições deploráveis, onde a taxa salarial é 

mais baixa, com condições não seguras de trabalho, horas de trabalho excessivas e superpopulação 

no ambiente trabalhista. 
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Capítulo 3 - Moda, Marketing e a Sociedade 
 

3.1 -  Introdução no Mercado 

A introdução de peças sustentáveis no mercado atual ainda é algo um pouco restrito, poucas marcas 

já são 100% sustentáveis em sua produção e merchandise. Entende-se que a preocupação com 

processos sustentáveis de fabricação de tecido não deve ser exclusivamente dos engenheiros têxteis, 

mas também dos designers de moda, que devem fomentar isso dentro das indústrias. Os estilistas 

podem não enxergar a sustentabilidade como algo limitador dentro do trabalho deles, mas, sim, 

como uma oportunidade de inovação nas suas áreas de atuação e como contribuição para solucionar 

o problema da sustentabilidade na moda. Algumas marcas, já compactuam com uma proposta mais 

sustentável, introduzindo elementos em suas criações e criando coleções inteiras com essa pegada, 

por exemplo.  

       

Um dos exemplos aqui no Brasil, é a marca Osklen que é bastante influenciada pelo estilo de vida 

de seu diretor de criação, com alusões ao Brasil enfocando principalmente o Rio de Janeiro, aos 

esportes, ao urbanismo, a natureza e a sustentabilidade. A marca se caracteriza em moda de luxo 

devido aos seus cortes simples e limpos, porém conta com um design diferenciado; pelo uso de 

matéria prima sofisticada, misturando o tecnológico ao orgânico e rústico, e geralmente visando o 

conforto. Além dos seus produtos finais conceituais, em séries limitadas e com acabamentos 

especiais. 

      

Oskar Metsavaht, diretor de criação e fundador da marca, é reconhecido como um dos precursores 

do movimento da sustentabilidade, introduzindo no mercado o conceito de “novo luxo”. Metsavath 

define esse termo e defende a ideia em uma entrevista onde diz que: 

 
O novo luxo é a despretensão pelo status de valores antigos que todas as grandes 
marcas buscaram passar, mas acabaram se esquecendo de valorizar o que está por 
trás de todo o processo. O que pode ser mais contemporâneo hoje em dia do que 
melhorar a qualidade da vida de populações de baixa renda e melhorar a relação de 
proteção da natureza? Isso é nobre, isso é belo, isso é que é cool. 

METSAVAHT, 2012 apud ALVARENGA, 2012 
      

Para o fundador, o luxo necessita ser sustentável, além de nobre. Metsavaht é crítico ao consumo 

exagerado e desenfreado, mesmo lucrando com essa indústria e fazendo parte integrante da mesma. 

Ele afirma que o ideal é comprar em menor quantidade, porém produtos de boa qualidade e que a 

origem seja conhecida, com valores sustentáveis em toda a cadeia social e ambiental de produçaõ. 
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No entanto, frisa que mesmo com a sustentabilidade é importante ter um bom design e uma boa 

qualidade. 

 

Figura 8 - Tecidos de lantejoulas feitos com garrafas PET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.pinterest.com (2016) 

 

A Osklen conta com um modelo de produção cerca de 10% a 50% mais caro que os tradicionais. 

Isso reflete nos preços de venda e é um fato que causa reclamações vindas dos consumidores. 

Porém isso é algo que está associado ao luxo e à exclusividade, fazendo com que os produtos não 

sejam acessíveis a muitos. 

 
Se é exclusivo, você faz menos quantidades, então é caro. Mas os poucos que 
podem comprar estão pagando um valor que chega às comunidades de baixa renda 
e nos projetos de desenvolvimento sustentáveis ambientais. 

METSAVAHT, 2012 apud ALVARENGA, 2012 
     

A sustentabilidade é algo presente na marca e notada desde a fabricação dos lookbooks com papel 

reciclado, até a matéria prima que é utilizada na produção dos tecidos para a confecção das roupas. 

É possı́vel observar que o marketing da marca é um grande impulsionador da sua imagem 

sustentável, devido principalmente a comunicação com os consumidores, sempre enfatizando a 

natureza em suas criações, que também é a temática das próprias criações. Além disso, a Osklen 

trabalha com diversos projetos sociais e movimentos ecológicos. 

 

A Osklen hoje é um exemplo de marca nacional no quesito sustentabilidade, isso é uma tendência 

que deve continuar crescente devido a visibilidade da marca e seu marketing que segue a linha do 

http://www.pinterest.com/
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desenvolvimento sustentável, servindo como inspiração para outras marcas que podem se adaptar a 

essa visão de sustentabilidade.  

 

Além da iniciativa de marcas e grifes, alguns eventos importantes relacionados a esse ramo são 

imprescindíveis na conscientização da sociedade no contexto da sustentabilidade. A SPFW (São 

Paulo Fashion Week), maior evento de pasarela e desfile de moda do Brasil, contou com o tema 

“sustentabilidade ambiental” em uma de suas edições colocando em pauta a introdução da 

sustentabilidade no dia a dia de cada consumidor. A proposta foi criar um evento com princípios da 

sustentabilidade e montar um ambiente economicamente viável, socialmente justo e 

ambientalmente correto. 

 

Figura 9 - Maiô com couro de pirarucu 
desfilado na coleção primavera-verão 2011/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: www.pinterest.com (2016) 

 

O maior desafio da moda sustentável, hoje em dia, é provar que não se trata de um modismo, mas 

sim uma necessidade para o futuro. A proposta em questão visa a introdução no mercado de uma 

forma que mostre aos consumidores que não desconsidera o desenvolvimento econômico, porém, 

confirma o desenvolvimento social e se contrapõe a exploração ambiental; a exploração animal; e a 

criação de produtos químicos para tinturaria, lavanderia e acabamento de tecidos, que se tornem 

agressivos para o meio ambiente. 

 

3.2 - Conscientização e Responsabilidade Social 

Diante do cenário atual e da evolução da tecnologia focada para o desenvolvimento de produtos 

sustentáveis, a conscientização do segmento têxtil tem aumentado, graças a designers 

http://www.pinterest.com/
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contemporâneos, estilistas e marcas que criam novos produtos, servindo de inspiração para que 

mais empresas e consumidores sigam essa proposta. 

 

Os consumidores podem estimular a fabricação de peças sustentavelmente corretas. A partir do 

momento em que o mercado consumidor der preferência ao uso de peças que tiveram uma 

preocupação sustentável no seu processo, as indústrias serão incentivadas a trabalhar de forma 

sustentável a fim de atender a exigência do mercado consumidor.  

 

A relação entre meio ambiente e educação para a cidadania assume um papel desafiador, de um 

lado, o resgate e o desenvolvimento de valores e comportamentos (confiança, respeito mútuo, 

responsabilidade, compromisso, solidariedade e iniciativa) e de outro, o estímulo a uma visão global 

e crítica das questões ambientais e a promoção de um enfoque interdisciplinar que resgate e 

construa saberes. Ou seja, o grande desafio é quebrar uma cultura consumista acomodada, e tentar 

orientar a mesma para novos hábitos ecológicamente corretos. 

 

Surge então um novo perfil de consumidores que, conscientes de seu papel na sociedade capitalista 

e atuantes quanto a seus direitos e deveres, parece já estar exercendo suas políticas. Conforme a 

especialista em tendências, Faith Popcorn, o consumidor mudou, está mais consciente de suas ações 

e de seus poderes como cidadãos. “Os consumidores vigilantes estão por toda parte, as sementes do 

descontentamento foram plantadas em todos nós” (POPCORN 1997, p. 307). 

 

Cada vez mais consumidores usam seu poder de escolha para premiar ou punir empresas por suas 

atitudes sociais e ambientais; estão, portanto informados sobre os produtos que consomem. As três 

dimensões que sustentam o conceito de desenvolvimento sustentável (atividade econômica, meio 

ambiente e bem-estar social) começam a ser comunicados pela mídia, importante agente, que reflete 

e afirma diretamente os novos comportamentos e tendências de mercado. Sendo assim, a aceitação 

desse novo mix de produtos sustentáveis depende diretamente da mudança na cultura e no 

comportamento dos consumidores que vem ocorrendo gradativamente. 

 

Diante desse perfil novo de consumidores mais “alertas”, novas alternativas tecnológicas estão 

surgindo para mostrar transparência nos produtos consumidos. Um aplicativo para smartphones o 

“Moda Livre”, foi criado com o intuito de avaliar os grupos varejistas de moda no país, nos quesitos 

de Política, Histórico, Monitoramento e Transparência; além de dar enfoque nas empresas que 

tiveram histórico com trabalho escravo na produção de vestimentas. O aplicativo em questão não 
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tem o objetivo de influenciar o consumidor na compra de determinada marca ou não, e sim fornecer 

informações para uma decisão mais consciente.  

 

Figura 10 - Infográfico Fixing Fashion 

 
Fonte: www.pinterest.com (2016) 

 

O infográfico acima reproduz a ideia de um sistema para uma moda mais sustentável tomando 

certas decisões. Decisões estas envolvendo a educação individual fazendo com que o 

comportamento de cada consumidor seja mais ético e sustentável, comprando menos, reutilizando 

as peças ja adquiridas e evitando comprar em redes de fast fashion. Além disso, promove uma 

produção de roupas e acessórios acessíveis que sejam dentro dos padrões sustentáveis e mesmo 

assim tenham espaço na competição do mercado atual.  

 

Outra forma de conscientização é fornecer ao consumidor e ao designer ferramentas que 

possibilitem os mesmos a praticar um consumo e produção sustentável, e juntamente a isso, facilitar 

o acesso a compra de uma mercadoria ético-sustentável pela sociedade por meio de propaganda e 

marketing. 

 

O resultado da aplicação dessas ideias e da tomada de certas decisões seria a mudança do contexto 

social, cultural e econômico, assim conscientizando os consumidores e os designers e todos os 

envolvidos na processo de produção e na indústria sobre as consequências no meio ambiente para as 

gerações futuras. 
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Conclusão 
Na era atual, é possível afirmar que a moda sustentável é a passagem para o futuro que faltava em 

questão de crescimento criativo e conservação dos recursos. Os fatos expostos no desenvolvimento 

deste trabalho mostram que o capitalismo desenfreado não tem mais por onde expandir ou sequer 

recursos para serem utilizados, a escassez dos recursos naturais e a necessidade de inserção de 

produtos químicos e agrotóxicos nas produções e cultivo de fibras, são a prova disso.  

  

A moda para ser sustentável precisa de uma interação interdisciplinar de várias áreas para poder, 

por fim, ganhar seu espaço no mercado capitalista. A indústria produtiva precisa ser mais 

sustentável e usar de matérias primas que não prejudiquem o meio ambiente, o cultivo desses 

materiais para a produção deverão ser feito de maneira que não utilizem de agrotóxicos ou produtos 

químicos, os estilistas devem inovar em suas criações com as novas variedades de caimentos e 

texturas dos tecidos sustentáveis e por fim, o consumidor deve ter consciência na hora da compra, 

no uso e no descarte do produto. 
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Introdução 
Essa Pesquisa aborda o tema “coleta de resíduos” com ênfase na sustentabilidade, um tema de 

extrema importância principalmente na atualidade, pois vivemos numa sociedade capitalista 

que visa sempre o lucro e, se não tivermos órgãos e profissionais responsáveis para gerenciar 

e fiscalizar as empresas, o tema “sustentabilidade” passaria despercebido, sendo notado 

somente depois que os danos ao meio ambiente já estivesse irreversíveis. 

 

A pesquisa mostra a importância de empresas particulares para a coleta de grandes geradores 

de lixo, pois somente com elas temos certeza de que seus resíduos estarão indo para o lugar 

adequado e não estarão prejudicando o meio ambiente. Mas não só a contratação de uma 

empresa particular, mas também da coleta seletiva, da reciclagem, da separação de lixo em 
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casa, e como qualquer ação das pessoas pode interferir e ajudar a ter uma sociedade mais 

verde e sustentável.  

 

Por esta razão a educação ambiental, desde cedo, é muito importante e deve ser discutida e 

abordada tanto em casa como nas escolas, mas para isso, a mídia deve dar uma atenção maior 

para o tema, pois ainda a sustentabilidade não tem a atenção devida nos meios de 

comunicação em geral, e se a mídia não mostrar ao público como esse tema interfere muito na 

qualidade de vida das pessoas, e como vai interferir no futuro de seus filhos, netos e bisnetos, 

as pessoas continuarão achando que a sustentabilidade é algo superficial. 

 

Capítulo 1 - O Processo De Coleta De Resíduos  
 

1.1 - Empresas Particulares de Coleta de Resíduos 

De acordo com o Decreto 48.251/07, considera-se como Grande Gerador de Resíduos 

Sólidos: 

• os proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos públicos, institucionais, 

de prestação de serviços, comerciais e industriais, entre outros, geradores de resíduos 

sólidos caracterizados como resíduos da Classe 2, pela NBR 10.004, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em volume superior a 200 (duzentos) litros 

diários;  

• os proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos públicos, institucionais, 

de prestação de serviços, comerciais e industriais, dentre outros, geradores de resíduos 

sólidos inertes, tais como entulho, terra e materiais de construção, com massa superior 

a 50 (cinquenta) quilogramas diários, considerada a média mensal de geração, sujeitos 

à obtenção de alvará de aprovação e/ou execução de edificação, reforma ou 

demolição;  

• III - os condomínios de edifícios não residenciais ou de uso misto, cuja soma dos 

resíduos sólidos, caracterizados como resíduos Classe 2, pela NBR 10.004, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), gerados pelas unidades 

autônomas que os compõem, seja em volume médio diário igual ou superior a 1.000 

(mil) litros. 

E sses grandes geradores são obrigados a contatarem uma empresa particular para a coleta de 

seus resíduos, sejam eles: 
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Resíduos Perigosos, tecnicamente conhecidos como Resíduos de Classe I. Fazem parte deste 

grupo EPI´s contaminados, panos e estopas contaminados, papel/papelão contaminados e 

entre outros. 

 
 

Resíduos Não Perigosos, também conhecidos como Resíduos de Classe II. Fazem parte deste 

grupo resíduos orgânicos, provenientes de centros comerciais, restaurantes e demais 

estabelecimentos comerciais e industriais. 

 

Resíduos de Serviços da Saúde – RSS, provenientes de farmácias, hospitais e clínicas, como 

seringas e agulhas. 
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Essas empresas particulares de coleta de resíduos fazem o cadastro de seu cliente no Amlurb 

(Autoridade Municipal de Empresa Urbana) de “grande gerador” e elas são responsáveis por 

manter esse cadastro atualizado. A validade do cadastro de grandes geradores de resíduos 

sólidos é de três anos e para condomínios o prazo de validade é de um ano. Lembrando que se 

deve contratar somente as empresas cadastradas na Amlurb, pois elas são autorizadas a fazer 

esse tipo de serviço. A contratação de uma empresa clandestina pode gerar uma multa e até 

ser penalizado por crime ambiental. 

 

1.2 -  A importância dessas Empresas 

Essas empresas são importantes porque elas cadastram e regularização a situação ambiental 

da empresa com a prefeitura, através do cadastro no Amlurb. Elas fazem o tratamento 

adequado de seu lixo, e se elas não o fazem, elas levam os resíduos para o lugar adequado 

onde fazem esse tratamento, levando para o aterro sanitário ou para cooperativas de 

reciclagem. E uma das funções mais importante dessas empresas, é que ela dá a alternativa 

para o cliente de poder separar o lixo entre recicláveis e orgânicos e assegura que os resíduos 

recicláveis irão receber o tratamento adequado. Além disso, a empresa de coleta de resíduos 

pode significar economia para empresa contratante e imagem positiva perante o mercado e a 

sociedade. 

 

Outra opção para a separação do lixo reciclável com os demais é a coleta seletiva de lixo, de 

extrema importância para a sociedade, pois além de gerar renda para milhões de pessoas e 

economia para as empresas, ela também significa uma grande vantagem para o meio ambiente 

uma vez que diminui a poluição dos solos e rios. Ela também contribui significativamente 

para a vida útil do aterro sanitário, uma vez que a quantidade de resíduos que será descartado 

para o aterro é menor. 
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Caso os clientes não se cadastrem como grande gerador, os agentes da Amlurb e os fiscais das 

Subprefeituras podem realizar de três a cinco vistorias para constatar se o estabelecimento é 

grande gerador. Se o estabelecimento for considerado irregular (grande gerador sem cadastro), 

após a última vistoria ele será multado. Após o prazo de 20 dias, os agentes podem realizar 

nova vistoria e os estabelecimentos que ainda não tiverem o cadastro, serão novamente 

multados, além de ter suas atividades suspensas por cinco dias. Se na terceira visita, após 

constatação de grande gerador, o quadro for o mesmo, o local ficará fechado por mais 15 dias 

e receberá multa. Na quarta vistoria, a penalização é ainda mais rígida: o estabelecimento 

poderá ter cassado o alvará ou auto de licença de funcionamento. 

 

1.3 - Como é Feita a Coleta 

• 1º Passo - Proposta 
 É feita uma proposta com base de perguntas feitas da empresa ao futuro cliente, como 

 por exemplo: Quantidade de lixo produzida por dia, periodicidade que seriam as 

 coletas, se o cliente já possui container para colocar os lixos e que tipo de resíduo 

 seria. E conforme a resposta para cada uma dessas perguntas a empresa já pode 

 elaborar uma proposta. 

 

• 2º Passo – Contrato Social 

 Depois de ter todos dados necessários para elaborar a proposta, ela é enviada para o 

 cliente com os valores, que variam de acordo com a quantidade do resíduo, a empresa 

 poderá cobrar por sacos ou por containers, disponibilizando os containers da própria 

 empresa para fazer as coletas, o que facilita na hora de pegar o lixo. Se aceita a 

 proposta o contrato é enviado para a assinatura do cliente. 
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• 3º Passo – Cadastramento no Amlurb 

 Depois do contrato assinado, a empresa contratada deve fazer o cadastro e grande 

 gerador da empresa contratante no Amlurb (Autoridade Municipal de limpeza urbana), 

 regularizando todas as licenças ambientais da empresa.  

 
• 4º Passo – Instalação de equipamento 

 Se a empresa contratante precisar de algum equipamento que facilite na hora da coleta 

 como containers, coletores móveis ou caixa estacionária, dias antes de começarem as 

 coletas, a empresa manda instalar os equipamentos. 

  
 

• 5º Passo – Coletas 

 Para executarem as coletas cada cliente possui seu manifesto de resíduos. Manifesto de 

 transporte de resíduos é um instrumento de controle que permite ao Instituto Estadual 

 do Ambiente (Inea) conhecer e monitorar a destinação dada pelo gerador, 

 transportador e receptor aos resíduos, ou seja, toda coleta, o gerador assina e recebe 

 uma via do comprovante de coleta e outra fica com o transportador, já seu manifesto é 

 enviado ao aterro sanitário, e quando seus resíduos chegam ao aterro, eles são 

 carimbados e enviados de volta ao transportador (empresa contratada). 

 

• 6º Passo – Aterro 

 Os resíduos orgânicos coletados são levados para aterros sanitários devidamente 

 licenciados pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb). Os 

 aterros sanitários são ainda a melhor solução para o lixo que não pode ser 
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 reaproveitado ou reciclado, são áreas de terreno preparadas para receber o lixo, com 

 tratamento para os gases e líquidos resultantes da decomposição dos materiais, 

 baseado em critérios de engenharia e normas operacionais específicas.  Já os resíduos 

 recicláveis são levados as cooperativas de reciclagem. Cooperativa é uma sociedade de 

 pessoas com objetivos comuns e divisão igualitária dos benefícios e obrigações, onde 

 não há limite para sócios, as decisões são tomadas em assembleias e, apesar dos 

 interesses econômicos, seu principal objetivo é ajudar seus associados.  

 As cooperativas de reciclagem desenvolvem o processo de tratamento dos materiais 

 recicláveis e os enviam às empresas recicladoras. 

 

• 7º Passo – Manifestos aos clientes 

 Depois dos manifestos voltarem carimbados do aterro sanitário para o transportador, 

 uma via carimbada volta ao cliente como comprovação de que os resíduos foram 

 despejados corretamente.  

 

1.4 - Aterro Sanitário X Cooperativas de Reciclagem 

1.4.1 - Aterro Sanitário 

Um aterro sanitário é um espaço destinado à deposição final de resíduos sólidos gerados pela 

atividade humana, são provenientes de residências, indústrias, hospitais, construções e 

consiste em camadas alternadas de lixo e terra que evita mau cheiro e a proliferação de 

animais. Grande parte deste lixo é formada por não recicláveis. Porém, como a coleta seletiva 

ainda não ocorre plenamente, é comum encontrarmos nos aterros sanitários plásticos, vidros, 

metais e papéis. 

 

Um aterro segue princípios da engenharia de confinar resíduos sólidos à menor área possível e 

reduzi-los ao menor volume possível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão da 

jornada de trabalho ou em intervalos menores, se necessário. Deve ser impermeabilizado e 

possuir acesso restrito, ter a quantidade de lixo controlada e conhecer que tipos de resíduos 

estão sendo depositados. 

 

Na maioria, os aterros sanitários são construídos em locais afastados das cidades em razão do 

mau cheiro e da possibilidade de contaminação do solo e das águas subterrâneas. Essa 

contaminação pode ocorrer por infiltração do chorume ou percolado, líquido contendo 

componentes tóxicos que flui do lixo para o solo e corpos d’água. 
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Atualmente, existem normas que regulam a implantação dos aterros, e uma dessas regras é a 

implantação de mantas impermeabilizantes que evitem essa infiltração. É necessário também 

que haja a retirada desse líquido, por sistemas de drenagem eficientes, com posterior 

tratamento dos efluentes sem que agrida o meio ambiente. Gases também são liberados e 

podem ser aproveitados como combustíveis, o que pode trazer benefícios financeiros. 

 

Os aterros sanitários são importantes, pois solucionam parte dos problemas causados pelo 

excesso de lixo gerado nas grandes cidades, como destinação sanitária adequada e completa, a 

proteção ao meio ambiente e principalmente a saúde pública, além de ser uma solução 

econômica com baixos investimentos iniciais e de implantação rápida, com esse sistema será 

possível recuperar terrenos degradados e eliminar problemas sociais e estéticos.  

 

 

1.4.2 - Cooperativas de Reciclagem 

Cooperativa é uma sociedade de pessoas com objetivos comuns e divisão igualitária dos 

benefícios e obrigações, onde não há limite para sócios, as decisões são tomadas em 

assembleias e, apesar dos interesses econômicos, seu principal objetivo é ajudar seus 

associados. As cooperativas de reciclagem desenvolvem o processo de tratamento dos 

materiais recicláveis e os enviam às empresas recicladoras. 

 

Com a reciclagem, materiais que podem ser reciclados não vão para o aterro. Mas para que 

isso seja possível, é necessário que ocorra a coleta seletiva do lixo, ou seja, a separação dos 

diferentes componentes que utilizamos.Com a reciclagem, os materiais são transformados em 

matéria-prima para a produção de um novo produto, reduzindo assim a utilização de fontes 
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naturais. Um exemplo é a reciclagem de latinhas de alumínio. Reutilizar significa usar de 

novo, dando ou não uma nova função para um objeto considerado sem utilidade, como 

quando alguém transforma a embalagem de leite longa vida em caixa para presente. 

 

A cooperativa de catadores no Brasil vem se expandindo rapidamente podendo se tornar 

um negócio de futuro, e hoje são encontradas nas grandes e pequenas cidades do interior, e 

sua importância enquanto movimento social é cada vez mais reconhecida. As cooperativas são 

pautadas com base na economia social solidária, em que os meios de produção e também a 

renda gerada pelo processo são distribuídas entre os catadores. Os principais objetivos das 

cooperativas fundadas neste molde são de gerar trabalho, renda e melhores condições de vida 

a uma parcela da população excluída, seguido pelas questões ambientais e de preservação do 

meio ambiente.  

 

Pôde-se constatar que as cooperativas têm papel significativo no canal reverso dos resíduos 

sólidos urbanos, contribuindo para a minimização dos problemas ambientais ocasionados 

pelos resíduos, além da possibilidade de inclusão social e econômica dos cooperados. Outras 

maneiras ambientalmente mais viáveis são a compostagem, a reutilização e a redução. 

 

 

Capítulo 2 - Logística Reversa  

 
2.1 - Logística Reversa e Gestão Ambiental 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (estabelecida pela lei 12.305 de 

2/08/2010), a logística reversa pode ser definida como “instrumento de desenvolvimento 

econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios 

http://economia.culturamix.com/negocios/negocio-de-futuro
http://economia.culturamix.com/medidas/economia-social
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destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 

ambientalmente adequada”. Ou seja, ela tem como objetivos planejar, implementar e controlar 

de um modo eficiente e eficaz: 

• O retorno ou recuperação de produtos 

• A redução do consumo de matérias-primas. 

• A deposição de resíduos  

• A reparação e refabricação de produtos 

• A reciclagem, a substituição e a reutilização de materiais 

• Ela envolve todos os fluxos físicos, informacionais e toda a gestão de 

matérias. É um ciclo logístico completo 

 

2.1.1 - Logística Reversa 

A logística reversa ela entrou em vigor em 2014 e foi implantada em todo o país até o ano de 

2015. Ela vem trazendo vantagens para a sociedade e meio ambiente como possibilidade de 

retorno de resíduos sólidos para as empresas de origem, evitando que eles possam poluir ou 

contaminar o meio ambiente (solo, rios, mares, florestas, etc.).  

 

A logística reversa permite economia nos processos produtivos das empresas, uma vez que 

estes resíduos entram novamente na cadeia produtiva, diminuindo o consumo de matérias-

primas, ela cria um sistema de responsabilidade compartilhada para o destino dos resíduos 

sólidos. Governos, empresas e consumidores passam a ser responsáveis pela coleta seletiva, 

separação, descarte e destino dos resíduos sólidos (principalmente recicláveis). 

 

A implantação do sistema de logística reversa é mais um elemento rumo ao desenvolvimento 

sustentável do planeta, pois possibilita a reutilização e redução no consumo de matérias-

primas.  

 

Exemplos de logística reversa: 
 

• Bridgestone - Empresa fabricante de pneus 
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 A Bridgestone aderiu a um programa para realizar a logística reversa de produtos 

 usados, por meio de uma parceria com o programa de coleta gerenciado 

 RECICLANIP, da Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos. 

 O descarte consciente dos produtos previne a formação de montanhas de lixo 

 inorgânico, contribuindo com a preservação do meio ambiente. Os pneus recolhidos 

 são levados até as empresas de trituração e picotagem cadastradas. Os fragmentos de 

 pneu são reutilizados de várias maneiras: combustível alternativo nas indústrias de 

 cimento, matéria-prima na confecção de pisos, blocos e guias em substituição à brita, 

 confecção de solados de calçados, borracha para vedação, peças de reposição para 

 indústria automobilística, entre outras mais específicas ainda. 

 

• Coca-Cola 

            
 Ao comprar o produto Coca-Cola com a nova embalagem de 2 litros retornável pela 

 primeira vez, o consumidor pagará pelo líquido e garrafa o valor de R$ 6,20. Já a partir 

 da segunda aquisição, apresentando a garrafa vazia, pagará somente pelo líquido de R$ 

 3,69. Incentivando a logística reversa com um preço mais barato para que o 

 consumidor leve a garrafa de volta para os pontos de venda quando for comprar outra.  

 

• Logística reversa em supermercados 
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 É possível encontrar em algumas redes de supermercados do Estado de São Paulo a 

 máquina de Logística Reversa para garrafas retornáveis que funciona assim: o cliente 

 leva a garrafa vazia até o estabelecimento, deposita a garrafa na máquina e retira o seu 

 cupom de desconto para trocar por garrafas cheias. No coletor de garrafas retornáveis 

 o cliente consegue depositar garrafas de 1 litro, 600 e 300 ml. A iniciativa pioneira é 

 da empresa Ambev, com a marca Brahma. 

 

 Nesse meio da logística reversa, cada setor tem sua função no processo:  

Consumidores: devem devolver os produtos que não são mais usados em postos 

(locais) específicos, sejam as mesmas lojas em que o produto foi comprado, mercados 

ou outros. 

 Comerciantes: devem instalar locais específicos de fácil acesso para que a coleta 

 (devolução) desses produtos seja feita. 

 Indústrias: devem fazer a retirada desses produtos, através de um sistema de logística, 

 recicla-los ou reutilizá-los. 

 Governo: devem incentivar e criar campanhas de educação e conscientização para os 

 consumidores, além de fiscalizar a execução das etapas do processo de logística 

 reversa. 

 

2.1.2 -  Gestão Ambiental 
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É um sistema de administração empresarial que dá ênfase na sustentabilidade, exemplo: 

empresas de coleta de resíduos recicláveis. Visa práticas e métodos administrativos que 

reduzem ao máximo o impacto ambiental das atividades econômicas nos recursos da natureza. 

 

A adoção de gestão ambiental é importante para uma empresa por diversos motivos. Em 

primeiro lugar porque ela associa sua imagem ao da preservação ambiental, melhorando no 

mercado as imagens das marcas de seus produtos. Empresas que adotam este sistema 

conseguem reduzir seus custos, evitando desperdícios e reutilizando materiais que antes eram 

descartados. Empresas com gestão ambiental melhoram suas relações comerciais com outras 

empresas que também seguem estes princípios. 

 

A Gestão Ambiental faz o uso de recursos naturais de forma racional, aplica métodos que 

visam a manutenção da biodiversidade, adota sistemas de reciclagem de resíduos sólidos, faz 

a utilização sustentável de recursos naturais, tratamento e reutilização da água e outros 

recursos naturais dentro do processo produtivo, a gestão ambiental visa também criar produtos 

que provoquem o mínimo possível de impacto ambiental, e utilizam sistemas que garantam a 

não poluição ambiental, exemplo: sistema carbono zero. 

 

Sistema Carbono Zero 

O Programa Carbono Zero consiste em retirar da atmosfera gases que causam o aquecimento 

do planeta – efeito estufa – a partir do levantamento das emissões de carbono geradas por um 

cidadão, por uma empresa ou uma instituição qualquer. É um tipo de crédito, se uma empresa 

queima X gases do efeito estufa durante seu processo de produção, ela deverá compensar o 

desequilíbrio neutralizando os outros X presentes na atmosfera, é uma espécie de balança 

ecológica.  

 

Empresas certificadas realizam o inventário dessas emissões analisando, caso a caso, as 

atividades desenvolvidas. Ao final do trabalho indica o número de árvores que devem ser 

plantadas para neutralizar parte ou o total das emissões, bem como medidas que precisam ser 

adotadas para controlar a longo prazo os poluentes. Este projeto já é conhecido por empresas 

e escolas dos Estados Unidos e Europa. 
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Gestor Ambiental e Mercado de Trabalho 

O gestor ambiental é o profissional que atua no gerenciamento ambiental, é uma carreira 

recente que ganhou espaço com a necessidade das empresas de adaptarem às questões 

ambientais, especialmente para economizar e evitar danos no meio ambiente. O gestor 

ambiental associa três características fundamentais: economia, meio ambiente e fator social.  

Outro ponto importante é que o gestor ambiental exerce função diferente do engenheiro 

ambiental, que foca o trabalho no desenvolvimento de tecnologias e soluções ambientais. O 

gestor ambiental lida com o planejamento dos recursos. 

 Ele é preparado para trabalhar em empresas privadas, públicas, em ONGs, órgãos públicos, 

agências reguladoras, órgãos federais, empresas certificadoras, concessionárias de água, 

esgoto e energia e em escolas. Ele implementa projetos que não pensam apenas na relação do 

custo, mas sim na viabilidade econômica com menor impacto ambiental e social. 

 

2.2 -  Consumo Sustentável 

 

O consumo sustentável baseia-se na ideia de que o planeta não pode suportar os velhos 

padrões utilizados nas últimas décadas para a extração, produção, comercialização e descarte 

de bens. Envolve a escolha de produtos que utilizarão menos recursos naturais em sua 

produção, que garantirão o emprego decente aos que os produziram, e que serão facilmente 

reaproveitados ou reciclados. Significa comprar aquilo que é realmente necessário, 

estendendo a vida útil dos produtos tanto quanto possível. Consumimos de maneira 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comercializa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bens
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sustentável quando nossas escolhas de compra são conscientes, responsáveis, com a 

compreensão de que terão consequências ambientais e sociais – positivas ou negativas. 

 

Mudança de comportamento é algo que leva tempo e amadurecimento do ser humano, mas é 

acelerada quando toda a sociedade adota novos valores. O termo “sociedade de consumo” foi 

cunhado para denominar a sociedade global baseada no valor do “ter”. No entanto, o que 

observamos agora são os valores de sustentabilidade e justiça social fazendo parte da 

consciência coletiva, no mundo e também no Brasil. Este novo olhar sobre o que deve ser 

buscado por cada um promove a mudança de comportamento, o abandono de práticas nocivas 

de alto consumo e desperdício e adoção de práticas conscientes de consumo. 

 

Consumo consciente, consumo verde, consumo responsável são nuances do Consumo 

Sustentável, cada um focando uma dimensão do consumo. O consumo consciente é o conceito 

mais amplo e simples de aplicar no dia a dia: basta estar atento à forma como consumimos – 

diminuindo o desperdício de água e energia, por exemplo – e às nossas escolhas de compra – 

privilegiando produtos e empresas responsáveis. A partir do consumo consciente, a sociedade 

envia um recado ao setor produtivo de que quer que lhe sejam ofertados produtos e serviços 

que tragam impactos positivos ou reduzam significativamente os impactos negativos no 

acumulado do consumo de todos os cidadãos. 

 

E agora é a oportunidade histórica de abandonar os padrões de consumo exagerado copiados 

de países de primeira industrialização e estabelecer padrões brasileiros de consumo em 

harmonia com o meio ambiente, a saúde humana e com a sociedade. 

 

A maior barreira para exercer o consumo sustentável é o preço, já que esse tipo de produto é 

ainda mais caro, e mercados como o Brasil, não tem ainda o poder aquisitivo para fazer essa 

mudança total. Não é possível ter uma sociedade pobre ou em desenvolvimento consumindo 

produtos ecológicos com preços acima do mercado. 

 

Outros pontos a serem levados em conta para uma "compra verde" são: a postura da empresa 

em relação a temas ambientais, suas ações sustentáveis, seus processos de produção, compra 

de matéria prima, mão de obra estrangeira, como a empresa lida com o descarte de seus 

produtos, tudo deve ser pesquisado e levado em conta na hora de consumir algum produto. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pre%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_aquisitivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria_prima
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3o_de_obra
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Consumo sustentável não é apenas a empresa apresentar os seus produtos em uma embalagem 

ecológica, mas sim conhecer tudo o que está atrás até o produto chegar no mercado. Para o 

consumo sustentável, é essencial que seja evitado o desperdício, havendo o controle no 

consumo de água e energia elétrica, sendo necessário colocar em prática a Política dos 3 R’s 

(Reduzir, Reutilizar, Reciclar), além de adquirir produtos de qualidade e que em sua produção 

não tenha ocorrido a destruição dos recursos naturais. 

 

Lembrando que a cada 100 toneladas de plástico reciclado economiza-se uma tonelada de 

petróleo; uma tonelada de papel reciclado economiza 10 mil litros de água e evita o corte de 

17 árvores; um banho de 15 minutos gasta 135 litros de água, com isso podemos ver como o 

papel do consumidor é importante. 

 

2.3 -  Política dos 3 R’s: Reduzir, Reutilizar, Reciclar  

 

Os 3 R’s da sustentabilidade (Reduzir, Reutilizar,  Reciclar), são ações práticas que visam 

estabelecer uma relação mais harmônica entre consumidor e Meio Ambiente. Adotando estas 

práticas, é possível diminuir o custo de vida, ou seja, reduzir gastos, economizar, além de 

favorecer o desenvolvimento sustentável, desenvolvimento econômico com respeito e 

proteção ao meio ambiente. Trata-se de um incentivo ou campanha para influenciar a 

população a poluir menos o meio ambiente através de um consumo consciente e também por 

meio de um manejo sustentável dos produtos e materiais utilizados no dia a dia. Com esses 
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três principais passos, teremos um meio ambiente mais preservado, pois a geração de lixo pela 

sociedade será menor.  

 

Reduzir 

 Quando falamos em reduzir, estamos nos referindo ao ato de diminuir o lixo e também a 

emissão de poluentes através de um consumo mais consciente, poupando também os recursos 

naturais.Se prestarmos atenção nas compras que realizamos no cotidiano e nos serviços que 

contratamos, perceberemos que adquirimos muitas coisas que não precisamos ou que usamos 

poucas vezes. Portanto, reduzir significa comprar bens e serviços de acordo com nossas 

necessidades para evitar desperdícios.  

 

Exemplos: 

• Utilizar sacolas retornáveis ao invés de sacolas plásticas nos supermercados; 

• Usar aquecimento solar nas casas, apagar as lâmpadas de cômodos desocupados, usar 

lâmpadas fluorescentes, usar o chuveiro elétrico para banhos curtos, etc. 

• Fazer percursos curtos a pé ou de bicicleta. Gera economia, faz bem para a saúde e 

ajuda e diminuir a poluição do ar. 

• Preferir copos e materiais reutilizáveis ao invés dos descartáveis; 

• Consertar objetos ao invés de jogá-los fora e comprar novos; 

• Não desperdiçar, tomar banhos curtos, não usar água para lavar a calçada, fechar a 

torneira quando estiver escovando os dentes, não deixar que ocorra vazamentos na 

rede de águas, etc. 

• Conter o consumismo desenfreado de produtos não úteis. 

 

Reutilizar 

A ação de reutilizar um produto é poder dar uma nova utilidade para algo que, normalmente, 

seria jogado fora. Assim, evitamos que um lixo seja produzido e que também outro produto 

seja comprado, reduzindo tanto o descarte quanto o consumo. Reutilizando, geramos uma boa 

economia doméstica, além de estarmos colaborando para o desenvolvimento sustentável do 

planeta. Isto ocorre, pois tudo que é fabricado necessita do uso de energia e matéria-prima. Ao 

jogarmos algo no lixo, estamos também desperdiçando a energia que foi usada na fabricação, 

o combustível usado no transporte e a matéria prima empregada. Sem contar que, se este 

objeto não for descartado de forma correta, ele poderá poluir o meio ambiente. Vale lembrar 
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que a doação também pode ser uma boa alternativa, pois outra pessoa que necessita pode 

utilizar aquele objetivo que você não quer mais. 

 

Exemplos: 

• Uma roupa rasgada pode ser costurada ou ser transformada em outra peça (uma calça 

pode virar uma bermuda, por exemplo). 

• Computadores, impressoras e monitores podem ser doados para entidades sociais que 

vão utilizá-los com pessoas carentes. 

• Aproveitamento de latas para a confecção de um porta-lápis; 

• Potes e garrafas de plástico podem ser transformados em vasos de plantas. 

• Folhas de papel com impressão em apenas um lado, podem ser transformados em 

papel de rascunho, ao usar o lado em branco. 

• A água empregada na lavagem de roupas pode ser reutilizada na lavagem do quintal 

ou até da casa. 

• Um móvel (armário, sofá, guarda-roupa, estante, escrivaninha, mesa, cadeira, etc) 

quebrado não precisa ir parar no lixo. Eles podem ser concertados ou doados. 

• Com criatividade e embalagens, palitos e potes de plástico é possível criar vários 

brinquedos interessantes. 

 

Reciclar 

Promover uma reciclagem é a transformação de um produto que não pode ser mais utilizado 

em um novo produto ou matéria-prima. Lembrando que, reciclar é diferente de reutilizar, pois 

na reutilização o material reaproveitado continua sendo o mesmo, embora possa ser usado 

para fins diferentes. A reciclagem é quase uma obrigação nos dias de hoje. O primeiro passo é 

separar o lixo reciclável (plástico, metais, vidro, papel) do lixo orgânico. O reciclável deve ser 

encaminhado para empresas ou cooperativas de trabalhadores de reciclagem, pois serão 

transformados novamente em matéria-prima para voltar ao ciclo produtivo. Além de gerar 

renda e emprego para pessoas que trabalham com reciclagem, é uma atitude que alivia o Meio 

Ambiente de resíduos que vão levar anos ou séculos para serem decompostos. 

 

Exemplos: 

• Papéis velhos podem virar um novo papel reciclado; 

• O plástico pode ser derretido e transformado em um plástico novo; 
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• Pneus de carro podem ser reciclados e transformados em borracha, que é utilizada para 

outros fins. 

• Latas velhas podem ser transformadas em alumínio, este empregado como matéria-

prima. 

 

Um dos principais pontos da política dos 3Rs é a ordem de importância das atividades, o mais 

importante é a redução, seguida pela reutilização e, somente ao final, a reciclagem. Esse 

conjunto de medidas foi criado pela Conferência Nacional da Terra, realizada em 1992, na 

cidade do Rio de Janeiro, e referendada pelo 5º Programa Europeu para o Ambiente e 

Desenvolvimento, realizado no ano seguinte. Dessa forma, considerou-se que os 3Rs 

deveriam ser uma prioridade na agenda ambiental dos governos e também das sociedades em 

geral. 

 

A política dos 3Rs mostra que é possível manter uma sociedade sustentável, desde que a 

sociedade, empresas, fábricas e até o governo se unam em prol de um mundo ambientalmente 

mais correto e agradável para as gerações do presente e do futuro. 

  

Capítulo 3 - Informação e Conscientização da Sociedade 
 

3.1 - Educação Ambiental 

 

 

A reeducação de uma sociedade consumerista para o consumo sustentável tem papel 

fundamental para mudar o paradigma antropocêntrico que foi englobado pelo 

desenvolvimento econômico, dizendo que ser economicamente notável é mais importante. O 
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grande desafio deste tipo de desenvolvimento é a busca do equilíbrio entre a preservação 

ambiental e a economia de um país. 

 

Neste sentido, a sustentabilidade existe para garantir uma melhor qualidade de vida para todas 

as gerações, combinando interesses ecológicos, culturais, sociais, quebrando o estigma de que 

os valores econômicos ditam as regras, e oferecendo oportunidades de negócios para 

empresas que possam melhorar a vida das pessoas e do mundo. 

 

O consumo sustentável tem como objetivo a preservação do meio ambiente de modo que o 

consumidor também é igualmente responsável, uma vez que é este quem será o tomador de 

decisões, o que ditará o mercado, repensando as atitudes das empresas que fabricam os 

produtos, delimitando as reais necessidades de consumo, evitando o desperdício, buscando o 

consumo consciente. 

 

Deve haver incentivo ao consumidor para que faça com que seu ato de consumir seja, 

também, um ato de cidadania, norteado pela ética cidadã. Isso é reeducar sustentavelmente. 

Cada cidadão deve analisar o que consome e fazê-lo de modo que a coletividade não seja 

prejudicada. Neste caso, há a necessidade de uma maior conscientização através da 

informação e da educação, a fim de evitar problemas de grande magnitude, que poderão 

acabar com a espécie humana, seja física ou moralmente. 

 

Deste modo, a sociedade não pode mais compactuar com empresas não éticas, que não se 

preocupam com o meio ambiente, que explorem o trabalho e que não respeitem as leis. Essas 

empresas não terão mais espaço dentro do mundo ambiental, pois não se importam com os 

recursos naturais necessários para a satisfação do homem. 

 

O futuro da espécie humana, e de todas as espécies, dependem do equilíbrio do meio 

ambiente. Ou seja, depende-se de uma relação equilibrada entre o ser humano e a natureza, 

para que exista uma garantia de qualidade de vida no presente e no futuro, sem comprometer a 

existência do próximo. 

 

A educação ambiental é definida como o conjunto de processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
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competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 

essencial à saúde, qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

 

A própria Constituição Federal estabelece que cabe ao Poder Público “promover a educação 

ambiental em todos os níveis do ensino e a conscientização pública para a preservação do 

meio ambiente”. 

 

Para que se consiga preservar o meio ambiente é de muita importância a educação do 

consumidor, com a conscientização da importância dos hábitos de consumo, uma vez que 

grandes problemas socioambientais são devidos aos padrões impostos pela economia 

capitalista exacerbada, movida pelo sentimento antropocêntrico, que ganha mais força através 

da publicidade, cominando num estilo insustentável de vida para a maioria da população. 

A educação deve adquirir novos significados na construção de uma sociedade sustentável, a 

fim de que a sociedade se transforme num coletivo democrático, participativo e socialmente 

justo, capaz de exercer efetivamente a solidariedade com as gerações presentes e futuras. E se 

não chega a ser solução, a educação é, sem dúvida, o melhor caminho para melhorar a nossa 

sociedade, pois ataca diretamente na finalidade de cada atitude do ser humano, diante das 

necessidades que a vida nos impõe, porém limitados às disponibilidades naturais. 

 

Uma sociedade verde é uma sociedade educada em todas as suas dimensões. Investir em 

educação é fundamental para alcançar o desenvolvimento sustentável, a erradicação da 

pobreza, a equidade e a inclusão. A educação detém a chave para a produtividade e para o 

crescimento sustentável, além de melhorar os níveis de saúde e de nutrição, de renda e de 

meios de subsistência, criando uma condição ideal para o alcance de todos os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio e as metas do Compromisso da Educação para Todos. Nenhum 

país jamais elevou seu nível de desenvolvimento humano sem constante investimento em 

educação. 

 

Um segundo fator crucial é a qualidade da educação. Somente anos de escolaridade não são 

garantia de que os alunos vão receber uma educação relevante para suas vidas e carreiras. A 

qualidade, ou seja, a combinação do conteúdo da educação fornecida com a excelência dos 

professores, com as realizações reais e com o sucesso acadêmico dos estudantes, é tão 

importante quanto a quantidade. Há um ciclo de feedback positivo entre a educação e a 

inovação como um propulsor de crescimento sustentável em uma economia verde, na qual a 
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inovação, as competências verdes e a capacidade de lidar com a mudança serão condutores 

significativos de cada setor econômico. Portanto, a educação é um bom investimento, e a 

educação de qualidade é um investimento inteligente para a construção de sociedades 

inclusivas e sustentáveis. 

 

A educação para o desenvolvimento sustentável é uma dimensão particularmente importante 

da educação de qualidade. Ela fornece às pessoas de todos os níveis educacionais – 

especialmente aos jovens – as habilidades, as competências e os conhecimentos necessários 

para transmitir valores indispensáveis para o comportamento e para práticas que conduzem ao 

desenvolvimento sustentável, bem como para as sociedades multiculturais e multiétnicas que 

aspiram à cidadania democrática. É fundamental preparar jovens para conseguirem empregos 

verdes, para se adaptarem a um ambiente físico mutável e para transformarem padrões de 

produção e de consumo insustentáveis. Ela deve ser fortalecida e promovida em todos os 

níveis e em todos os contextos educativos ao longo da vida. Isso exige a integração da 

educação para o desenvolvimento sustentável nas políticas educacionais e nas práticas 

nacionais relevantes de educação; demanda o desenvolvimento de mecanismos eficazes para 

vincular os objetivos do aumento do mercado de trabalho verde a programas educativos, 

especialmente por meio da educação técnica e profissional e do treinamento vocacional. 

 

 

3.2 - Sustentabilidade na Mídia 

Temos visto um crescimento na mídia por parte das empresas, falando e praticando a 

sustentabilidade. 
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Até que ponto estas empresas estão verdadeiramente praticando ou simplesmente fazendo 

algumas ações na mídia para passar uma imagem que não é a realidade? É muito comum as 

empresas falarem de projetos sociais, campanhas em determinadas localidades ou períodos do 

ano. Outras falam do aquecimento global e do desmatamento da Amazônia e vão para a mídia 

fazer campanhas, mas muitas acabam não fazendo o que se comprometeram a fazer em frente 

a mídia. 

 

Têm organizações que nem os próprios funcionários sabem o que é sustentabilidade e a sua 

empresa vai para mídia falar que é uma empresa sustentável. 

Com o passar do tempo a sociedade vai cobrar destas empresas uma resposta e se não 

estiverem preparadas, não terão tempo para responder.  

 

Está na hora das empresas tratarem este assunto com mais respeito e começarem a fazer parte 

do seu planejamento estratégico para os próximos cinco ou dez anos. Colocar na mídia 

somente o que faz e acontece não resolve. A sociedade quer ver atitudes concretas no dia-a-

dia da organização. Passar a ser uma organização sustentável não é somente na mídia, mas 

sim, no dia-a-dia. 

 

Conclusão 
Concluo que as empresas coletoras de resíduos são de extrema importância para a sociedade, 

pois é com elas que temos total certeza de que os resíduos das empresas grandes geradoras ( 

dos restaurantes, hospitais, escolas, shoppings, e todos os demais estabelecimentos) estão indo 

para o lugar adequado, onde serão decompostos ou reciclados da maneira mais correta 

possível, pois a sustentabilidade é um tema muito importante para todos e que se cada pessoa, 

órgão público, instituição ou empresa fizer sua parte podemos contribuir para um mundo 

melhor.  
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Introdução  
O padrão de beleza determinado pela mídia é um assunto polêmico e gerador de discussões. O 

que se vê nos dias atuais são indivíduos insatisfeitos com sua imagem e atrativos físicos. 

Deste modo, mulheres e homens absorvem muitas informações vindas de todos os lados, 

revistas, jornais, televisão, redes sociais entre outras, que mostram corpos lindos e formas 

perfeitas. Temos visto um verdadeiro massacre humano, aonde crianças, adolescentes, 

homens e mulheres estão se sacrificando para atingir um padrão de beleza inatingível, que 

lhes e imposto. Pessoas estão perdendo o prazer de viver por causa de seus corpos, da beleza 

que eles acham que não tem, e outras inúmeras coisas. A questão é: será que todo esse 

sacrifico vale a pena? Temos que acabar com essa escravidão assassina a autoestima, com 

essa guerra contra si mesmo. Temos vivido a era dos direitos humanos, mas por desconhecer 
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o poder de influência que a mídia, através dos meios de comunicação, exerce em nossas vidas, 

em como penetra em nossa mente, não percebemos que nossos direitos jamais foram tão 

violados. 

 

Capítulo  1 – Padrão de Beleza Imposto pela Mídia 

 

1.1 – O Padrão de Beleza e sua Evolução Histórica 

A existência de um padrão de beleza não é algo novo e sofreu modificações ao longo do 

tempo, de acordo com fatores históricos e culturais. Mas a ditadura imposta pela moda sempre 

fez com que as mulheres buscassem o corpo ideal. Esse ¨ideal¨ é relativo, cultural, cada povo 

e cada época tem o seu. 

 
Na pré-história, por exemplo, o conceito de 

beleza feminina estava fortemente ligado 

com a questão da reprodução. As mulheres 

com seios fartos e ¨ancas¨ volumosas eram 

as preferidas, por passarem a ideia de que 

eram mais preparadas para gerar filhos. 

 

 

Juventude, corpo esbelto, traços finos e 

alongados era o ideal de beleza dos antigos 

egípcios (algo muito similar aos dias 

atuais). Esse padrão é muito bem 

demonstrado no rosto da Rainha Nerfetiti, 

que viveu há 3400 anos. O rosto dela 

personifica a beleza, o poder e o divino. 

Nesta época se 

percebe o uso de 

maquiagem, 

como lápis ao 

redor dos olhos 

e um tipo de 

batom, somente 

a alta classe 

faraônica podia 

utilizar.

O ideal de beleza grego era caracterizado por medidas harmônicas e proporcionais. Nessa 

época, foi criada a Vênus de Milo, um símbolo do padrão grego. A harmonia de proporções 

era a síntese da beleza ideal. 
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Esse ideal da beleza da Grécia de proporção e harmonia mantém-se por 

algum tempo, até a Idade Média. O corpo era o reflexo da beleza divina. 

A mulher era considerada fonte de pecado e o corpo passa a ser negado.  

Mas ainda assim há registros de que a mulher considerada ¨ideal¨ tinha 

pele branca, olhos negros, seios pequenos, face corada e barriga 

levemente saliente (a ideia de maternidade era muito valorizada). 

 

A personificação desse ideal é a imagem 

da própria Virgem Maria. Algumas 

mulheres usavam enchimento na barriga. 

Um grande contraste com a realidade deste 

período, onde a população sofria com a 

fome e era assolada por doenças. 

No período renascentista o padrão de beleza da mulher estava extremamente relacionado a 

riqueza e a vida ociosa dos ricos. Somente as ricas tinham acesso a uma boa alimentação, e as 

mulheres gordas eram as mais admiradas.  

 

 
Renoir, A banhista. Período Renascentista. 

 
 
A partir do século XVII, o ideal de beleza feminino sofre grande transformação, passando a 

exigir formas mais delicadas. 
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A cintura, maior objeto de desejo, tornou-se cada vez mais fina através do uso de espartilhos. 

No século XVIII, ressurgem as formas naturais e estas foram valorizadas durante um curto 

período de tempo. 

 

O espartilho foi quase abandonado. Pouco tempo depois, os espartilhos voltaram com um 

novo material, barbatana de baleia, o qual permitiu maior flexibilidade ao material para que a 

cintura fosse mais pressionada. O uso de espartilho foi muito contestado pelos médicos da 

época. 

As formas mais avantajadas, com mulheres gordinhas e face corada ganharam novamente 

destaque na burguesia do século XIX. A Revolução Industrial acentuou as diferenças entre 

classes sociais e colocou em destaque, no século seguinte, tudo o que provinha da riqueza, 

recuperando o ideal renascentista de beleza. O corpo desejado era o que tinha forma de 

ampulheta. Para adquiri-lo, as mulheres utilizavam espartilhos cada vez mais apertados. 

 

 
A mulher do Neoclassicismo, retorno de formas avantajadas

 
O século XX transformou os antigos costumes. As mulheres começaram a explorar mais o 

próprio corpo, recuperando o ideal de boa forma. A transformação cultural ocorrida na década 

de 1920, trouxe a emancipação feminina. Os espartilhos foram substituídos pelo sutiã. Neste 

período, Coco Chanel revolucionou o conceito de beleza feminina, introduzindo saia na altura 

dos joelhos. A silhueta feminina ficou mais fina, sem muito destaque para a cintura. 

http://4.bp.blogspot.com/-8ktJdSpjxT8/UPXX7SB30DI/AAAAAAAADLg/DPzKYcj1YYY/s1600/espartilho.png
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As roupas em 1920 eram mais soltas, seios, a 

cintura e o quadril tinham medidas 

semelhantes. 

O início dos anos 1940, marcado pela 

Segunda Guerra Mundial, trouxe formas 

masculinizadas, entrando em voga os 

ombros largos. Entretanto, com o final da 

guerra, a cintura voltou a afinar, tendo 

Marilyn Monroe como ícone da beleza 

feminina. 

  

 
 

O movimento hippie nos anos 60 / 70 

trouxe a moda do corpo sem curvas e seios 

pequenos. As formas femininas tornaram-

se apagadas. A magreza é incorporada ao 

ideal de beleza da época. Considerada a 

primeira Top Model do mundo, Twiggy 

Lawson dita um novo estilo. 

 

 
Twiggy Lawson revolucionou o 

cenário fashion dos anos 60. 

 

 

A década de 80 vem marcada por novas 

formas. Surge a ideia do corpo feminino 

musculoso, muito bem representado pela 

cantora Madonna. A liberação feminina e a 

competição com os homens eram talvez as 

principais razões para esse novo estilo. 
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Nas décadas de 1980 e 1990, as curvas femininas voltaram a ser valorizadas. Modelos como 

Luiza Brunet, Claudia Schiffer e Cindy Crawford, ganham destaque, mostrando uma 

aparência natural e saudável. 

 

Luiza Brunet, Claudia Schiffer e Cindy Crawford e a beleza dos anos 80 / 90. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-arodD6GR3-w/UPXmwSgjrCI/AAAAAAAADMg/eJTM1Ts6lqs/s1600/modelos80.png
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Mas ainda na década de 1990, a modelo 

Kate Moss surge como ícone, opondo-se à 

beleza considerada padrão dessa década e 

instaurando a ditadura da magreza. Ser 

magra passa a ser uma verdadeira 

obstinação feminina.  Os casos de anorexia 

e bulimia nervosa tornam-se mais 

frequentes, e a beleza muitas vezes deixa 

de ser associada a saúde. 

 

 

 

 
 

 
1.2 – Padrão de Beleza Atual  

No século XXI, o corpo magro continua sendo almejado, porém curvas mais generosas 

marcam o novo ideal de beleza feminino. A Top Gisele Bünchen é um excelente exemplo 

desse novo conceito de beleza. 

 
 
 

 
 

Gisele Bünchen, e a beleza do século XXI  

Hoje também há destaque para um outro 

padrão de beleza, mais sensual: bumbum 

perfeito, quadril largo, pernas torneadas e 

seios avantajados, além de um corpo 

malhado. As próteses de silicone, cirurgias 

de lipoaspiração, e academias lotadas 

marcam esse novo momento.  

 
 

 
 

Juju Salimeni representa um outro padrão 

de beleza dos dias atuai. 

http://1.bp.blogspot.com/-yuKATrtX_XA/UPXt3JE16SI/AAAAAAAADNs/MhTJm_Csyrs/s1600/panicat.png
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O padrão de beleza dos dias atuais divide-se entre o estilo ¨modelete¨, das mulheres altas e 

delgadas, das Tops internacionais, ainda perseguido por muitas e o estilo ¨malhadete¨ que vem 

surgindo na última década, de corpos esculpidos na academia. É claro que a mídia tem hoje 

um papel fundamental na imposição de tais padrões. Mas o desejo de fazer parte de um grupo 

tido socialmente como o ideal é que sempre permeou o conceito de beleza. Esse conceito, é 

evidentemente relativo. A história mostra.  Ainda assim, a grande maioria persegue os 

padrões ditados pela sociedade, fruto de uma ideologia dominante. O belo pode ter inúmeras 

representações, de acordo com cada grupo e cada momento histórico. Entender esse contexto 

é o primeiro passo para que cada um busque seu próprio estilo, sem pressões, preconceitos ou 

modelos. Antes de qualquer coisa, é importante ser saudável e principalmente, ser feliz. Essa 

é a verdadeira essência da beleza.  

 
 
1.3 –  A Influência da Indústria da Beleza 

A “indústria da beleza” vem crescendo de modo discreto e rápido, no mundo e em nosso país, 

desde que o poder da imagem, da aparência, tem sido sinônimo de saúde, bem-estar e sucesso 

na sociedade contemporânea. 

Tendo como referência a pesquisa de Glauco da Costa Knoppi, mestrando em Administração 

Pública na Fundação Getúlio Vargas, segue um breve histórico de como começou o culto ao 

corpo perfeito e ao belo. 

 

No Brasil, a partir da década de 1920, com a chegada do cinema, surge a preocupação com a 

formulação de um ideal físico. 

 

No fim dessa mesma década, segundo Featherstone (1993), sob o impacto das indústrias de 

cosmético, da moda, da publicidade e de Hollywood, mulheres aderem ao uso de maquiagens 

e passam a valorizar o corpo magro. Como consequência surge a dieta como forma de 

controle pessoal do peso e a necessidade das pessoas tomarem para si a responsabilidade de 

desenhar o seu próprio corpo. 

 

A partir de 1950, surgem as férias remuneradas e o acesso às praias foi uma nova opção de 

férias de verão ao proletariado, em que a exposição do corpo exige novos padrões de beleza. 

No fim da Segunda Guerra, o aparecimento da tevê e da publicidade traz mudanças 
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consideráveis nos comportamentos e hábitos no que diz respeito ao cuidado com o corpo, 

higiene, saúde e beleza. 

 

O cinema e a mídia popularizam a moda no pós-guerra, sustentada e estimulada pela nova 

cultura do prazer, do lazer e bem-estar. 

 

Em 1960 surge o impulso de uma cultura jovem, em que aparentar menos idade, ser jovem 

importa mais do que exibir uma posição social e no mesmo período inicia-se o movimento 

feminista e a revolução sexual, onde o corpo entra em cena como signo de resistência e 

transgressão. 

 

Os anos 1980 foram marcados pela geração saúde, é quando se proliferam as academias de 

ginástica no país. 

 

Dos anos 1990 até os dias de hoje, aumentaram os centros estéticos em todo território 

nacional, aumento significativo também de revistas – principalmente femininas – ligadas a 

comportamento, moda, saúde, bem-estar e estética. Com a evolução da medicina, surgem 

novas técnicas estéticas. Isso, aliado ao fenômeno do culto ao corpo e ao belo, faz com que o 

número de cirurgias plásticas com finalidades estéticas aumenta.  

 

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) o Brasil realizou, em 2006, 700 

mil intervenções, 15% em adolescentes entre 14 e 16 anos, índice que ficava 5% há dez anos. 

As estatísticas mostram que 70% dessas cirurgias eram em mulheres e 60% dos 

procedimentos eram estéticos. 

 

Outros dados estatísticos segundo a Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), Associação Brasileira de Academias – ACAD e 

Associação Brasileira de Alimentos Dietéticos – ABIAD mostram que a preocupação com a 

beleza e modelamento do corpo torna-se cada vez mais presente na vida da sociedade 

moderna, com isso a indústria da beleza cresce. 

 

Os novos conhecimentos científicos e tecnológicos vêm ajudando e até mesmo incentivando 
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as pessoas a melhorarem a sua aparência, mas é preciso buscar informações sobre os 

produtos, as técnicas e os profissionais que vão lhe dar as orientações. 

 

A globalização, a informação fácil via internet, o padrão de beleza imposto por manequins ou 

top models, o fascínio pelos artistas, as facilidades de pagamento e a massificação da indústria 

de cosméticos são alguns fatores que levam as pessoas, cada vez mais jovem, a buscar o corpo 

perfeito, a beleza, podendo se tornar uma obsessão para muitos que querem mudar tudo a 

qualquer custo. 

 

Capítulo 2 - Padrão de Beleza e as Crianças   
 

2.1 – Crianças Influenciadas pela Mídia 

Um dos principais problemas da Ditadura da Beleza é que ela não nos permite sermos nós 

mesmos. 

 

Por culpa dela, vivemos em busca de um padrão de “beleza ideal” que nos é imposto, e não 

somos capazes de enxergar a beleza real que já está em nós. As revistas e as fotos de moda é 

que acabam sendo nossos espelhos e, por não nos reconhecermos ali, muitas vezes ficamos 

frustrados, tristes, deprimidos. 

 

Tudo isso acaba refletindo não só em nós mesmos, como também nas crianças a nossa volta. 

A mensagem que estamos passando é de que precisamos sempre imitar alguém. O belo está 

sempre no próximo e nunca em nós mesmos.   

 

A publicidade estimula as crianças a se inserirem no mundo dos adultos, “adultizando-os”. 

Brincar de bonecas já não é mais um ato maternal, pois a criança não é mais a mãe da boneca 

bebê e sim se torna a própria boneca, que usa roupas e acessórios de uma pessoa adulta.  E o 

que é pior: a boneca tem que ser de uma marca determinada, projetando um “modelo ideal” de 

mulher e não de criança. Este modelo é o de uma mulher loira, magra e alta. Esta é uma fase 

em que a criança necessita viver representações simbólicas para a estruturação dos reais 

valores que a ajudarão a entender a vida adulta. O faz de conta tem como função inerente 

ajudar a criança a assimilar isso, embora do ponto de vista infantil seja apenas uma diversão. 
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Assim como a publicidade existem programas direcionados especificamente para crianças, 

podemos citar como exemplo o programa da Xuxa, que está no ar a pelo menos 2 décadas, 

mudando de acordo com influências externas impostas pela opinião da sociedade. Mudança 

de cenário, figurino, ajudantes, músicas tudo com o intuito de agradar os pequenos 

espectadores, além da criação de outros produtos como a coleção de dvd musicais, Xuxa só 

para baixinhos. 

 

A indústria de cosméticos está investindo pesado no mercado infantil, produzindo esmaltes, 

perfumes, batons, bases, sombras, desodorantes corporais e loções para meninas e meninos. É 

comum hoje ser oferecido como lembrancinhas de aniversário, vidros de esmaltes de diversas 

cores e brilhos. Esta nova forma de presentear é gerada pela mentalidade de que crianças 

podem usar coisas de adultos como sendo normal. 

 

  

Diante dessa realidade, a ANVISA abriu consulta pública (n.50-2012) para que pais e 

especialistas possam indicar 33 produtos que possam ou não ser usados por crianças sem 

trazer danos ou riscos para sua saúde. Consultando uma profissional na área de beleza, ela me 

informou que produtos de beleza infantil são feitos de matéria prima de baixa qualidade, por 

isso é vendido por baixo preço, sob o argumento de que é “de brincadeirinha”. Onde ficam os 

cuidados com a saúde da criança? Que critérios são estes? 

 

E onde fica a preocupação com a saúde psicológica da criança? Criança tem que ser tratada 

como criança para que cresça saudavelmente em todos os aspectos, seja físico, emocional ou 

mental. 

 

Apesar dos pediatras e dermatologistas alertarem sobre o risco destes produtos causarem 

intoxicação e reação alérgica, além de retirar as defesas naturais do corpo da criança, o apelo 

da propaganda é maior e convence muitos pais a comprá-los para satisfazer os desejos dos 

filhos. Isto porque, diante de tanta insistência, não sabem lidar com os “sins” e os “nãos” para 

educar seus filhos. 



 
 

13 
 

 

A influência da mídia vai além das roupas, calçados e brinquedos. Entram nesta lista os 

eletrônicos como notebooks, celulares, etc.… A pergunta é: criança precisa disso, como faz 

crer a publicidade? 

 

Esta é uma questão de educação, na qual estão implícitos valores fundamentais para a 

formação de um ser humano livre de condicionamentos atrelados a uma pseudonecessidade. 

O estímulo ao consumismo não pode ter como alvo a criança. Ela não tem condição de lidar 

com a complexidade desse conteúdo, pois ainda não tem posse de um raciocínio lógico para 

discernir entre o certo e o errado, entre o que é bom e o que não é. Conhecer a natureza da 

criança e as fases do seu desenvolvimento é pré-requisito para saber o que é bom e necessário 

para ela em cada fase do seu desenvolvimento. 

 

Se quisermos pensar no futuro de nossas crianças para viver nesse planeta com qualidade de 

vida, temos que repensar já as questões do consumismo de hoje. É uma questão também 

ecológica. 

Parece-me que os pais estão usando pouco o poder que têm de educar, agindo sem critérios 

estabelecidos, deixando, assim, por conta de outrem a educação de seus filhos, papel este que 

cabe fundamentalmente aos pais e educadores. 

 

Cabe aqui um alerta: a real força que influencia a educação da criança ainda é a dos pais, que 

se faz através dos exemplos. 

 

Falta clareza e determinação por parte dos próprios pais que não deixam claro para os filhos 

que existem coisas que servem para as crianças e coisas que servem exclusivamente para 

adultos. Por exemplo: uma criança não pode usar roupas e outros acessórios de adulto assim 

como fazer coisas que eles fazem, só porque gosta de imitar os pais. Esta é uma questão que 

vai para além da imitação. As crianças gostam sim de imitar os pais. Devem, no entanto, saber 

o que devem e o que não devem imitar. Caso contrário, perderiam a identidade que é própria 

de cada fase do ser humano, descaracterizando-as. 

 

2.2 – Concurso de Beleza 
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Permitir que a criança participe de concursos de beleza, como Mini Miss Brasil, é saudável 

para o seu desenvolvimento ou pode roubar a infância de quem deveria estar brincando com 

amigos ao invés de ensaiando e provando vestidos para se tornar uma pequena Miss? 

 

Nos Estados Unidos, reality shows retratam a vida de meninas com idade entre 5 a 11 anos 

durante os preparativos para estes concursos. A maioria comporta-se como adultas, fazendo 

dietas, sustentando vestidos pesados e aprendendo a desfilar, fotografar apenas para 

impressionar os jurados. 

 

 
 

 

 

 

O filme "A Pequena Miss Sunshine", já 

satirizava esta realidade desde 2006 e 

propunha uma reflexão sobre até que ponto 

as vontades da criança e da própria família 

devem ser realizadas. 

 
 
 
No Brasil, o assunto ainda não ganhou programas segmentados, mas anualmente concursos 

infantis são realizados em todos os estados e as crianças consideradas mais bonitas disputam o Miss 

Brasil Mirim. 

 

Quando esta competição é saudável não existe problema, explica o pediatra e especialista em 

comportamento, Gustavo Teixeira, do site www.comportamentoinfantil.com. "Assim como os 
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esportes, os concursos de beleza podem divertir e ajudar no desenvolvimento da criança desde que 

os pais tenham prudência e responsabilidade, para que abusos não sejam cometidos", afirma. 

 

Recentemente, em um episódio do programa americano Toodlers & Tiaras, uma garotinha de sete 

anos assumiu diante das câmeras que sentia fome, pois era obrigada por sua mãe a fazer dieta. O 

objetivo era melhorar o caimento do vestido no dia da competição. 

 

Segundo o médico, abusos como estes acontecem porque a mãe deposita suas expectativas e 

vontades em cima da filha. "Crianças só podem fazer dietas com o acompanhamento médico e em 

casos bastante específicos, como obesidade, diabetes ou magreza extrema. Neste caso, a atitude da 

mãe pode prejudicar o crescimento da filha, que precisa de nutrientes, carboidratos e proteínas para 

se desenvolver", explica. 

 

Os pais precisam aprender a escutar as crianças, saber se é isso mesmo que ela quer naquele 

momento. Se mãe e filha encararem o concurso como uma brincadeira o resultado será mais 

saudável. Como é o caso da vencedora do Mini Miss Brasil 2011 e Mini Miss Nations 2011, Ana 

Clara Santos, de sete anos. 

"A Ana Clara leva tudo na brincadeira, escolhe seus vestidos de acordo com os modelos usados 

pelas barbies que tem, ensaia em casa depois da escola, ouvindo música e se divertindo. E nós 

sempre perguntamos se ela quer mesmo participar dos eventos em que é convidada. Algumas vezes 

ela não quis e nós respeitamos. Mas eu sei que nem sempre é isso que acontece", conta a mãe 

Luciana Coelho Santos.  

 

 

 

http://vilamulher.com.br/aplicacao-de-botox-em-criancas-em-concursos-infantis-8-1-55-636.html


 
 

16 
 

Segundo Luciana, é fácil descobrir quem está em um concurso de beleza por vontade própria e 

quem não está. "As meninas que desejam estar ali estão sempre juntas, brincando, enquanto 

esperam sua vez. Já as que foram forçadas por alguém ficam nos cantos, resistindo. Eu já vi até mãe 

gritando com a filha, pois ela se recusava a entrar na passarela", conta. 

 

Para Gustavo obrigar pode ser torturante. Quando é desejo da criança, o concurso se torna uma 

oportunidade de integração entre mãe e filha. Trabalhar temas como vaidade infantil e a 

possibilidade de perder é fundamental e deve aproximá-las. 

 

No caso de Ana Clara, Luciana confessa que não conseguiria desfilar na frente de tanta gente como 

sua filha faz, mas compreende a vontade da filha e faz questão de trabalhar os temas que podem ser 

prejudiciais.  

 

Eventos “mini-miss” podem passar a ser punidos com pena de prisão e multa. Última decisão cabe a 

deputados da Assembleia Nacional. 

 

O Senado francês pronunciou-se a favor da interdição dos concursos de beleza para raparigas com 

menos de 16 anos, os chamados “mini-miss”. A decisão favorável à proposta apresentada pela 

antiga ministra do Desporto e senadora Chantal Jouanno terá agora que ser aprovada pelos 

deputados na Assembleia Nacional. 

 

Em 2010, Thylane Lena-Rose Blondeau fez a capa da edição de dezembro da Vogue 

Crianças francesa. A menina, que já fazia trabalhos como modelo desde os quatro anos, viu-se 

subitamente no centro de uma polémica quando surgiu na revista com roupas de alta-costura, 

sapatos de salto alto, joias e muita maquilhagem. 

 

Na altura foi considerado que a criança tinha sido apresentada em poses demasiado sensuais para 

alguém com apenas dez anos. A revista defendeu a sua edição, bem como a mãe de Thylane. Pelo 

lado da crítica estiveram várias organizações e Chantal Jouanno, uma senadora que pegou no caso 

para levantar a questão da “hipersexualização” das crianças. 

 

Cerca de dois anos depois do caso de Thylane, a antiga ministra do Desporto apresentou um 

relatório a denunciar o que considera ser um “fenómeno cada vez mais presente”, ainda que admita 

que “não tenha afetado massivamente as crianças”. No documento, Jouanno alertou que, no 

http://www.vilamulher.com.br/vaidade-infantil-tg.html
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/producao-de-moda-da-revista-vogue-com-crianca-de-10-anos-causa-polemica-1506709#/0
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/producao-de-moda-da-revista-vogue-com-crianca-de-10-anos-causa-polemica-1506709#/0
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“extremo, a intrusão precoce da sexualidade representa danos psicológicos irreversíveis em 80% 

dos casos”. 

Já este ano, a senadora apresentou um projeto de lei a defender o fim de concursos destinados a 

crianças com menos de 16 anos. Na noite desta terça-feira, o Senado aprovou a proposta com 196 

votos a favor e 146 votos contra. Caso seja também aceite pelos deputados da Assembleia Nacional, 

a nova lei prevê uma pena de prisão de dois anos e o pagamento de uma multa de 30 mil euros a 

quem organizar concursos que sejam destinados a meninas. 

 

“Não deixemos as nossas filhas acreditarem desde pequenas que não valem mais do que a sua 

aparência. Não deixemos o interesse comercial prevalecer sobre o interesse social”, escreveu 

Chantal Jouanno na sua proposta agora aprovada. 

 

As sanções a aplicar à organização dos “mini-miss” foram consideradas “excessivas” pela senadora 

socialista Virginie Klès, bem como a ministra dos Direitos das Mulheres, Najat Vallaud-Belkacem. 

A ministra tinha proposto, pela sua parte, que os organizadores destes concursos ficariam obrigados 

a pedir uma licença oficial, que depois de analisada permitirá ou não a realização do evento. A 

proposta foi rejeitada. 

 

Capítulo 3 -  Padrão de Beleza e suas Exigências  

 
3.1 – Indústria do Consumo 

O século 19 foi o século das maiores conquistas que as mulheres tiveram ao longo de sua história; a 

luta pelo direito de votar, opinar, igualdade de trabalho, frequentar universidades. A sociedade abriu 

espaço para as mulheres serem livres, mas no século 20, vimos que a indústria do consumo, que 

tanto ajudamos a construir, tem feito as mulheres escravas de um padrão inatingível de beleza. 

 

A indústria do consumo tem o objetivo de vender seus produtos, sejam eles: Cigarros, carros, 

cervejas, roupas, calçados, ou até mesmo comidas, com o corpo da mulher. Hoje o corpo feminino 

vende tudo, mas esta imagem de corpo perfeito, esta espetacularização da moda, tem trazido 

consequências drásticas à nossa sociedade, milhares de pessoas insatisfeitas consigo mesmas e seus 

corpos em frente ao espelho só lhes mostra defeitos, as pessoas não enxergam mais sua beleza 

interior, existe sim um vazio enorme em seu interior, pois querem ser o que não são, querem ser 

como as modelos das capas de revistas e comerciais. 
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Estes efeitos causados pela indústria do consumo, na sociedade, só lhes trazem mais crescimento e 

sucesso, por que pessoas insatisfeitas correm às lojas para comprarem objetos afim de satisfazerem 

seus desejos, acabar com a ansiedade, aumentar sua autoestima. Mas esses prazeres são passageiros, 

pois logo após alguns segundos, já querem outro produto, pois o que comprara a pouco tempo já se 

tornou obsoleto, tudo isso devido a vida líquida em que vivemos nessa sociedade moderna, onde 

nada se firma, não dar tempo as coisas tomarem forma, os avanços são constantes, as modas 

passageiras, a cada minuto surge uma nova tecnologia. Assim como nos diz Cury: “Estamos mais 

ricos financeiramente hoje, mais muito mais miseráveis e infelizes interiormente” (CURY, 2005, p. 

39). 

 

 A indústria do consumo tem o objetivo de promover inconscientemente a insatisfação e não a 

satisfação, como muitas pessoas pensam e se deixam influenciar. Pessoas satisfeitas, bem-

humoradas, com autoestima não precisam da paranoia de viver comprando desenfreadamente, ou 

viver correndo atrás das coisas que estão na moda, a qual muda todo dia, trazendo assim um 

desgaste constante, viver trocando carro, celular, roupas, calçados; Pessoas bem resolvidas 

consomem mais ideias do que estética. A cada dia as pessoas estão sendo vistas por essa indústria 

de consumo, como mais um número de cartão de crédito, mais um comprador em potencial, e não 

como uma pessoa que deve ser valorizada por sua inteligência, capacidades e beleza interior. 

 

 

 

Não importa o que as indústrias da moda, da beleza, do consumo e os meios de comunicações nos 

impõem, ou os produtos que colocam no mercado, prometendo milagres da beleza, do 

rejuvenescimento, dizendo que isso fará ser bem aceito na sociedade e ter ascensão social, não 

adianta está se matando para atingir o inatingível, pois cada pessoa tem uma beleza única, e deve 

serem aceitas como são, se cuidar e ser vaidosa faz parte da natureza de cada mulher, mas não 

chegar ao ponto de se deixar escravizar por isso.  
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O envelhecer é nosso destino, viver feliz e com dignidade deve ser nossa meta.  

 

3.1.1- A indústria de produtos cosméticos. Avanços científicos tecnológicos e regulatórios 

A indústria de cosméticos constitui um dos segmentos mais importantes da economia mundial. Em 

produção, o Brasil passou ao terceiro lugar no ranking mundial e ao primeiro na América Latina.  

 

O mercado internacional de cosméticos entre todos os circuitos é estimado em US$90 bilhões, 

divididos entre maquiagem (19,3%), perfumes (54,7%) e demais produtos (26%). Este mercado é 

caracterizado por múltiplos intervenientes que vão desde gigantes internacionais a pequenos 

produtores regionais, que precisam incorporar, com rapidez, as inovações científicas e tecnológicas 

do setor.  

 

Quando tratamos de inovações, normalmente pensamos em setores como a aeronáutica, informática, 

etc., mas nem sempre no setor de cosméticos. Contudo, neste setor as inovações são incessantes e 

estão relacionadas, tanto ao desenvolvimento de novos produtos, quanto aos processos de 

fabricação. A indústria de cosméticos tem sido a campeã de patentes na França nos últimos 10 anos. 

Hoje, conhecemos o mapeamento do genoma humano, usamos células-tronco e modificamos 

geneticamente os alimentos.  

 

A ciência dos cosméticos acompanhou todo esse avanço, até mesmo no que se refere à tecnologia 

do DNA recombinante e às novas descobertas moleculares, como inibidores de enzimas, que atuam 

diretamente na pele e começam a ser incorporadas a produtos antienvelhecimento. O mercado para 

cosméticos usando nanotecnologia prevê um crescimento significativo nos próximos anos, não 

obstante a contínua preocupação envolvendo o uso de nano partículas. O mercado global de 

cosméticos usando nanotecnologia está avaliado em US$62 milhões e prevê um crescimento 

contínuo de 16,6% ao ano, alcançando valores na casa de US$155,8 milhões em 2012.  

 

Produtos baseados em nanotecnologia possuem grande capacidade de armazenar e fixar diversos 

ativos cosméticos que podem ser direcionados a camadas específicas da pele maximizando os 

resultados. Cosméticos muito mais potentes, com liberação progressiva e com resultados rápidos 

serão os resultados do uso dessa tecnologia. Os recursos das nano partículas cosméticas já estão 

disponíveis para alguns ativos, tais como: vitaminas A (renovador tecidual), C (antioxidante), E 
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(anti-radicais livres) e o ácido salicílico (peeling), assim cosmo os sistemas de entrega, condutores 

ou delivery sistems, como os lipossomas e peptídeos botânicos.  

 

Ainda tratando de inovações, o uso de neurocosméticos constituídos por substâncias que aceleram a 

produção de precursores imediatos de endorfinas, as mesmas substâncias que seriam produzidas por 

um estímulo natural do prazer, já faz parte do nosso dia a dia. O setor de produção de cosméticos 

está organizado, com embasamentos reais e científicos e com capacidade para comprovar a 

segurança e a eficácia de cada produto fabricado, o que envolve múltiplas áreas do conhecimento, 

incluindo farmacologia, toxicologia, biologia celular, química e bioquímica, microbiologia e mesmo 

modulação molecular.  

Embora seja um setor que vive de inovações, o peso dos hábitos ainda permanece particularmente 

forte, pois existe uma grande identificação do consumidor com produtos e marcas. Porém, uma 

espécie de revolução começa a evidenciar-se na indústria cosmética. Em primeiro lugar com relação 

à questão do desenvolvimento durável e sustentável, as indústrias cosméticas caminham para uma 

oferta de materiais e procedimentos ecologicamente corretos, e os consumidores mostram-se, 

igualmente, cada vez mais sensíveis às marcas que assumem esse compromisso.  

 

Muito além de produtos naturais, esse movimento busca uma nova identidade, sem ferir ainda mais 

o nosso planeta. Em segundo lugar, a população mundial atinge uma longevidade maior e a pressão 

pela juventude e beleza vai continuar impregnando a sociedade, de onde vem a necessidade de 

soluções para preservar o seu capital de sedução, qualquer que seja a idade. Todos os segmentos da 

cosmética estão envolvidos nessa missão, seja através de produtos antienvelhecimento, maquiagem, 

cuidados capilares e de higiene.  

 

Os discursos holísticos associando cosméticos cientificamente inteligentes a uma perfeita higiene de 

vida, serão indispensáveis para justificar o papel das marcas e perenizar o seu sucesso. 

Acompanhando o avanço definido pela disponibilização de novos ingredientes para produtos de 

higiene pessoal, cosméticos e perfumes, a legislação para o setor precisou ser atualizada também, 

através de um sistema regula tório e flexível, em função da dinâmica do setor, mas, fundamentado 

cientificamente, possibilitando a utilização de novas tecnologias, preservando a garantia em relação 

à segurança dos produtos fabricados e permitindo o seu nivelamento à regulamentação aplicada a 

nível mundial.  
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A regulamentação de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, no Brasil é atribuição da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA - com abrangência desde a fabricação até o 

consumo, conforme disposto na Lei no 6360, de setembro de 1976 e Decreto no 79094 de janeiro de 

1977. Em função do longo período de tempo decorrido desde a publicação dessa legislação, a 

regulamentação do setor de cosméticos vem sendo reestruturada, por meio de documentos como 

Portarias e Resoluções, para um formato adequado e capaz contemplar questões contemporâneas do 

setor.  

 

Dessa forma, foram instituídas, entre outras: normas para o cumprimento de Boas Práticas de 

Fabricação e Controle; normas para classificação dos produtos cosméticos segundo o seu grau de 

risco; listas de substâncias de uso permitido, de uso restritivo e de uso proibido em produtos 

cosméticos; listas de corantes e conservantes permitidos em produtos cosméticos; parâmetros para o 

controle microbiológico de produtos cosméticos; normas específicas para a fabricação de produtos 

cosméticos para uso infantil, normas de rotulagem para produtos cosméticos, normas para 

notificação e registro de produtos cosméticos e suas alterações.  

 

Também, no sentido de poder acompanhar a dinâmica das inovações do setor, foi instituída pela 

ANVISA a Câmara Técnica de Cosméticos - CATEC - que entre outras, tem a atribuição de propor, 

através de pareceres técnicos, a regulamentação de questões ainda não contempladas pela 

legislação. Com o objetivo de orientar os fabricantes de produtos cosméticos, foram recentemente 

editados pela ANVISA: o Guia de Segurança de Produtos Cosméticos; o Guia de Estabilidade de 

Produtos Cosméticos e o Guia de Controle de Qualidade de Produtos Cosméticos.  

 

Um importante passo no marco regulatório do setor de cosméticos foi, sem dúvida, a implantação 

do Sistema de Cosmetovigilância que, ao longo do tempo, permitirá a construção de um banco de 

dados de extrema importância, a respeito de queixas técnicas e de ocorrências de eventos adversos 

relacionados aos produtos cosméticos, e que poderá ser utilizado como instrumento para pesquisas e 

para o aperfeiçoamento do próprio setor de regulamentação. A regulamentação para o setor de 

cosméticos e atualizações poderão ser consultadas através do site da ANVISA. 

 

3.2 – Padrão de Beleza e Saúde  

A escravização a que as pessoas das sociedades “civilizadas” se submetem, para enquadrarem 

determinados padrões de beleza, tem sido um dos fatores socioculturais associados ao incremento 
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da incidência de alguns dos chamados transtornos dismórficos, sejam corporais (anorexia, bulimia) 

ou musculares (vigorexia) ou obedecendo a dietas naturalistas (ortorexia). 

 

Quando a preocupação com o corpo passa a uma obsessão geradora de sentimento de insegurança, 

de introversão, de timidez, o corpo e a mente passam a ser “vítimas” de doenças de foro emocional. 

Podem ser acompanhadas de ansiedade, depressão, fobias, atitudes e comportamentos impulsivos e 

repetitivos e que conduzem ao já denominado Transtorno Dismórfico Corporal (TDC), 

historicamente conhecido como Dismorfofobia ou medo da fealdade. 

 

3.2.1 - Defeito Imaginário  

A DSM-IV (Classificação Americana de Doenças Mentais) diz que a caraterística essencial do 

Transtorno Dismórfico Corporal (TDC) é uma preocupação com um defeito na aparência, sendo 

este defeito imaginado ou, se houver uma ligeira anomalia de facto, a preocupação do indivíduo é 

acentuadamente excessiva e desproporcional. Esta preocupação deve causar sofrimento 

significativo ou prejuízo no funcionamento social e/ou ocupacional, ou em outras áreas importantes 

da vida da pessoa. 

 

 
 

3.2.2 - Distúrbios 

A anorexia nervosa é um transtorno alimentar caraterizado por limitação da ingestão de alimentos, 

devido à obsessão de magreza e o medo mórbido de ganhar peso. E este medo, geralmente, não é 

aliviado pela perda de peso. Na verdade, a preocupação com o ganho ponderal, frequentemente, 

aumenta à medida que o peso real diminui. 

A autoestima dos pacientes com anorexia nervosa depende, obsessivamente, da sua forma e peso 

corporais. A perda de peso é vista como uma conquista notável e como um sinal de extraordinária 
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disciplina pessoal, ao passo que o aumento de peso é percebido como um inaceitável fracasso do 

autocontrole. 

 
 

A bulimia é um distúrbio alimentar no qual uma pessoa oscila entre a ingestão exagerada de 

alimentos, com um sentimento de perda de controle sobre a alimentação, e episódios de vômitos ou 

abusos de laxantes para impedir o ganho de peso. Pessoas com bulimia estão sempre preocupadas 

com a aparência, principalmente com o peso. 

 

 
 

A Vigorexia (ou Complexo de Adónis) ainda não tem critérios definidos claramente pela CID.10 

(Classificação Europeia das Doenças Mentais) e pela DSM-IV, mas algumas caraterísticas de 

personalidade começam a ser evidentes: baixa autoestima; dificuldades de integração social; 

introversão; rejeitar ou aceitar com sofrimento a própria imagem corporal; obsessão em tornarem-se 

musculosos; o sintoma central parece ser uma distorção na percepção do próprio corpo. 

 

O culturismo é um desporto que se associa com este tipo de desordem, no entanto, não significa que 

todos os praticantes da modalidade tenham Vigorexia. 

 

Emocionalmente, a Vigorexia pode ter como consequência um quadro de Perturbação Obsessiva-

Compulsiva (POC), fazendo com que o próprio se sinta fracassado e abandone as suas atividades 

sociais, laborais, com o propósito de treinar e exercitar-se se pausa. 
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Estas duas doenças, Anorexia e Vigorexia, promovem a distorção da imagem que as pessoas têm de 

si mesmas: os anoréticos nunca se acham suficientemente magros, os vigoréticos nunca se acham 

suficientemente musculosos. Ambas podem ser também consideradas, “patologias do narcisismo”, 

deficiência de amor próprio na saúde patológica. 

 

A Ortorexia é um quadro onde a pessoa se preocupa muito com os hábitos alimentares e dedica 

bastante tempo a planear, comprar e preparar e fazer refeições, ou seja, o exagero das dietas 

naturalistas, uma espécie de obsessão dietética. 
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3.3 – Cirurgias Plásticas e Estética  

Alguns desejam elevar a autoestima, outros querem continuar competitivos no mercado de 

trabalho e há os que pretendem ficarem parecidos com astros e personagens do cinema. Não 

importa qual o motivo, a verdade é que o número de homens procurando cirurgia plástica 

aumentou.  

 

Os padrões de aferição da beleza do corpo humano estão inscritos na cultura e são 

influenciados por fatores que estão além de sua materialidade. Ele é apenas um suporte desses 

valores produzidos pela ética, religião, política, enfim, pela cultura. A artista plástica francesa 

Orlan utiliza o próprio corpo em performances onde, por meio de cirurgias plásticas, ela faz 

modificações radicais em sua aparência. Olhos, lábios e até a colocação de chifres foram 

algumas dessas mudanças.  

 

Se isso não fosse o bastante, ela faz questão de que as intervenções cirúrgicas sejam 

documentadas e transmitidas, em alguns casos, ao vivo, para galerias, museus, como em um 

espetáculo. Orlan eleva ao máximo as possibilidades de modificação e exposição corporal. 

Para ela, o corpo é um lugar de debate público, onde se colocam questões cruciais de nossa 

época e a metamorfose corporal é uma delas. 

 

Dentre tantas possibilidades de operar essa metamorfose, a cirurgia plástica, um dos métodos 

mais radicais e rápidos, só cresce.  
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No Brasil, o número desse tipo de procedimento aumenta a cada ano, colocando o país como 

o segundo no ranking mundial dos que mais realizam cirurgias plásticas, atrás apenas dos 

Estados Unidos. Para Francisco Romão Ferreira, sociólogo da Fundação Oswaldo Cruz, no 

Rio de Janeiro, esse cenário coloca a necessidade de discutir a questão das mudanças no corpo 

também no campo da saúde pública.  

 

A construção da imagem do corpo, bem como a percepção sobre o que é belo, se dá na cultura 

e nos valores presentes na vida social. Assim, enquanto para o pensamento grego beleza 

coincidia com a verdade, porque a verdade produzia a beleza, para os românticos do século 

XVIII é a beleza que produz a verdade. Já na Idade Média, o corpo e a beleza eram criações 

divinas e por isso os padrões de beleza recusavam o artifício, a ilusão, a transgressão do 

natural, dos cosméticos que "iludem o olhar e são obra do diabo". 

 

Interessado em como o discurso médico influencia no modo como a sociedade constrói os 

sentidos para o corpo e para a imagem que dele fazemos, Romão analisa o discurso dos 

profissionais que atuam em cirurgia plástica, disponíveis no site da Sociedade Brasileira de 

Cirurgia Plástica (SBCP). Uma de suas constatações foi que a questão da dualidade corpo-

mente é fundadora da racionalidade ocidental, está na base da nossa concepção atual sobre 

corpo e mente e também presente no discurso médico. Daí ser possível acreditar – paciente e 

cirurgião – que uma mudança no corpo seja capaz de gerar mudanças na mente, mais 

especificamente na autoconfiança, autoestima e estado de bem-estar das pessoas. 
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"O crescente número de cirurgias plásticas estéticas mal sucedidas, ou tecnicamente bem-

sucedidas, mas que causam transtornos emocionais nos pacientes, alterando sua relação com o 

próprio corpo, pode ser um exemplo do uso de uma racionalidade médica que entende o corpo 

como máquina e banaliza a substituição das peças da engrenagem que não estejam 

funcionando de maneira satisfatória. Como se corpo e mente fossem territórios distintos", diz.  

 

 Para Romão, em nossos dias, a ciência é investida de grande poder, uma entidade que 

congrega todas as respostas. E os discursos divulgados pela SBCP se enquadram nessa visão, 

representam o discurso científico, e são produto do saber, que se populariza, influenciando 

gostos e comportamentos, a percepção do corpo e do que é considerado saudável. A questão é 

que, na maioria das vezes, esses discursos se referem apenas à imagem do corpo e não 

necessariamente às questões de saúde. 

 

Com os avanços da biotecnologia, novas questões se abrem: surge um corpo híbrido, que 

mistura o natural e o tecnológico. As cirurgias plásticas são apenas um dos aspectos desse 

fenômeno, um objeto de consumo para criar um corpo para ser consumido. Apoiado na 

psicanálise, Romão explica que sendo o corpo um dos meios de construção da identidade, a 

cirurgia plástica é um meio rápido e preciso, não só de remodelar o corpo físico, mas de 

reconstruir a identidade, em um movimento de subjetivação que se faz de fora para dentro. 
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 Um corpo investido de tanto poder substitui a roupa como instrumento de diferenciação e 

hierarquização na vida social. A moda não está no corpo, ela é o corpo. Velhice e obesidade 

são motivos de estigmatização, principalmente para as mulheres que, após vencerem barreiras 

e conquistarem liberdade em diversos campos, se veem aprisionadas pelos números da 

balança, das calorias, do calendário.  

 

Se antes as filhas desejavam se parecer com suas mães, hoje são as mães que lutam para ter 

aparência jovem. O corpo "pode ser até imoral, desde que seja belo e magro, construído a 

partir de uma dieta e de uma vida 'natural' e, quando necessário, a tecnologia pode dar uma 

força à natureza, melhorar o que ela não foi capaz de realizar", diz Romão.  

 

Para o escritor, "assim como as calças jeans, os carros e outros objetos de consumo são 

'customizados', o corpo também é encaixado numa individualização em série, ou seja, cada 

vez mais atende ao interesse do dono que compra seu kit de personalização numa linha de 

montagem pré-determinada pelo mercado". É por isso que mesmo movimentos culturais que 

tentam burlar a busca pela beleza e eterna juventude são rapidamente cooptados, tornando-se, 

eles mesmos, novos objetos de consumo. 

 

O cuidado com o corpo, exercício da vontade individual, adentra o mundo da medicina. A 

estética invade ostensivamente o campo da saúde, promovendo o que o sociólogo da Fiocruz 

chama de estetização da saúde. "Nos dias atuais os pacientes-consumidores tornam-se 

responsáveis pela administração contínua de sua própria saúde por meio de conhecimentos 

médicos, psicológicos e farmacêuticos adquiridos nos meios de comunicação de massa. 
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Ética, estética e saúde pública se confundem". Um dos cirurgiões, em texto publicado na 

página da Sociedade, é explícito: "nossa especialidade é muito mais do que cirurgia, é 

psiquiatria cirúrgica, cirurgia psiquiátrica, máquina de ilusões, oficina de fantasias, armazém 

da juventude, fábrica de sonhos".  

 

Ao mesmo tempo em que ignora aspectos subjetivos dos pacientes, tratando o corpo como 

máquina a ser aperfeiçoada e adaptada, o discurso da Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Plástica assume que os profissionais dessa especialidade, lidam com o imaginário, com 

sintomas que não estão inscritos no corpo, mas fora dele. A cirurgia plástica tenta transformar 

um corpo biológico em um corpo imaginado, um corpo que é puro desejo. Cabe então 

perguntar: a medicina estética ainda é medicina? 

 

Segundo a Sociedade Americana de Cirurgia Plástica e Estética (ASAPS, em inglês), entre 

1997 e 2013 o número de lipoaspirações aumentou 106% e os homens representam 14% deste 

avanço. Cirurgiões que integram o site RealSelf, reconhecido pela própria ASAPS e pela 

Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, também relatam o aumento no 

número de cirurgias deste tipo. 

 

A competitividade no mercado de trabalho é um dos fatores que impulsionam este aumento. 

Para pessoas mais velhas que buscam colocação profissional a aparência pode ser 

determinante. Isso porque é comum a preferência por candidatos não apenas mais novos como 

com aparência jovial e em forma. Da mesma maneira que homens levam vantagens sobre 

mulheres no mercado de trabalho, os mais novos as têm sobre os mais velhos – duas coisas 

incorretas e que não deveriam ocorrer, mas que infelizmente são realidade.  
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O cinema também tem papel decisivo no aumento de cirurgia plástica entre homens. A 

imagem de personagens e atores mais velhos, como Tom Cruise e Bruce Willis, mas com 

corpos de fazer inveja a muitos jovens, acaba influenciando na hora de optar por uma cirurgia 

plástica – afinal, a maioria das pessoas não têm o tempo necessário para se exercitar e ficar 

com o corpo que desejam. Algo semelhante acontece com as mulheres, que são 

constantemente levadas a buscar um padrão de beleza determinado pela sociedade. 

 

Conclusão  
Diante da influência da mídia, é necessário conscientizar as pessoas, principalmente os mais 

jovens, quanto aos inúmeros malefícios provocados por este padrão de beleza tão divulgado 

em nossos dias. A escola e a família são duas ferramentas preciosas para se combater esse 

mal, e isto pode ser feito por meio de palestras, por exemplo, para orientar os indivíduos. As 

pessoas devem saber que por traz daquela imagem bonita de revista, ou da televisão, existem 

pessoas normais, que também tem defeitos.  

 

Há o uso de photoshop, efeitos etc. Nem sempre tudo e o que parece ser. Devesse também 

conscientizar as crianças, e explicar que tudo a seu tempo. Vai chegar a hora da menina de se 

maquiar, ou de fazer uma academia (de modo 100%) saudável. Explicar que não é um salto 

alto que vai deixá-la mais bonita, ou um cabelo liso ou com cachos perfeitos, todos são lindos 

da sua maneira. Conscientizar as adolescentes das doenças e distúrbios que ocorrem, por 

causa de insegurança, e de um padrão que lhes e imposto, mostrar o que acontecera com ela 

caso pratique alguma técnica não saudável, e mostrar que há outras maneiras saudáveis de 

conseguir alcançar seus objetivos, seja ficar mais magra ou ganhar mais massa. Fazer 

propagandas para mostrar os riscos de se torturar para conseguir um ‘’ corpo ideal ‘’ também 

e valido.  

 

Diminuir as propagandas a favor da indústria de beleza, e aumentar as de conscientização. Por 

fim, pretendeu-se então, neste trabalho, proporcionar de forma sintética, mas objetiva, uma 

familiarização com as influencias e consequências que o padrão de beleza impõe em nossa 

sociedade. Para satisfazer este objetivo, optou-se por uma descrição sequencial dos 

componentes típicos de um documento desta natureza. O resultado obtido satisfaz os 

requisitos de objetividade e a pequena dimensão que pretendia atingir, que era mostrar como a 
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sociedade paga caro por ceder as influências dos meios de comunicações através da indústria 

da beleza.  

 

Ele também constituirá um auxílio útil, para o leitor que pretenda reagir às influencias e 

padrões que a mídia impõe em nossos jovens em especial. Faz-se notar, todavia, que a 

complexidade e abrangência dos assuntos crescem e constroem-se dia-a-dia, através das 

experiências e da cultura. 
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Introdução   
Cidades certamente são as maiores construções sociais da humanidade, não apenas devido a sua 

complexidade, mas por sua capacidade de aproximar pessoas e facilitar o encontro de interesses 

comuns. Os problemas das cidades brasileiras são conhecidos, muitas vezes multidisciplinares e 

de solução complexa. Problemas ligados a ao atendimento de demandas relacionadas a educação, 

saúde, mobilidade urbana e saneamento, entre outras, podem ser listados como prioridades dos 

gestores públicos e foco das empresas envolvidas na formatação e gestão de soluções para os 

ambientes urbanos. Diversos mecanismos legais inovadores, e sua devida condução, têm 

permitido cidades brasileiras a alcançarem soluções de forma rápida e eficiente. 

 

Dessa forma este Fórum visa abordar não apenas o estágio de desenvolvimento urbano atual, 

como também maneiras inteligentes e criativas de solucionar suas questões mais urgentes de uma 

forma adaptada às variadas realidades brasileiras. 

 

Outro fator que influenciará a vida urbana, É a consolidação do conceito de "internet das coisas". 

Além de a cidade ser inteligente, conectada e possuir um grande fluxo de dados sobre vários de 

seus indicadores, muitos de nossos aparelhos de uso direto também estão passando por mudanças 

nesse sentido, a ponto de tornar tudo mais adaptável e apropriado.  

 

Por fim, a melhora das cidades brasileiras representa uma grande oportunidade para o 

desenvolvimento do país e de sua população, além de uma demanda de negócios para uma 

extensa cadeia de fornecimento de produtos e serviços especializados.  

 

Capítulo 1 – A Smart City 
 

1.1 - O que é a smart city? 
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A discussão sobre o desenvolvimento de cidades inteligentes passa antes pelo entendimento do 

conceito. Empresas, governos e a sociedade precisam, em primeiro lugar, compreender que um 

Wi-Fi livre em praças e ônibus não são indicativos de que além do aspecto educacional, também 

é preciso enfrentar as questões culturais que, no Brasil, emperram o desenvolvimento do 

conceito. Uma delas é a dificuldade de se fazer com que vários órgãos compartilhem um mesmo 

sistema de comando e monitoramento que seja responsável por serviços públicos.  

 

Uma cidade sempre terá problemas, mas a forma de abordá-los pode mudar completamente suas 

consequências. A administração inteligente aumenta não somente o grau de satisfação da 

população com relação à cidade, mas também o nível de investimento e, consequentemente, gera 

uma transformação real do ambiente. Iniciativas como a da capital paulista em relação à 

iluminação são bem-vindas, mas representam cidade está mais inteligente – embora possam levá-

la até lá. “Digital” não significa necessariamente “inteligente”.  

 

E pontos de conexão sem fio, orelhões e abrigos de ônibus tecnológicos fazem parte da primeira 

categoria, pelo menos enquanto estiverem funcionando separadamente. É só quando ocorre uma 

conversa entre várias dessas iniciativas que se pode considerar o surgimento de um ecossistema 

inteligente. Apenas o começo. A ideia é ter sistemas de coleta de lixo, estacionamentos, 

segurança, saúde etc. sob um mesmo guarda-chuva. Com uma central unificada de onde o poder 

público poderia tomar decisões eficientes e rápidas. 

 

1.2– Seis Pilares da Smart City 

Economia inteligente – As Smart Cities devem criar mecanismos que possibilitem fomentar a 

sua economia e torná-lamais competitividade e vantajosa que economias de cidades e países 

“concorrentes”. Esses mecanismos que vão desde o foco num sistema de alta qualidade da 

educação, financiamento publico da pesquisa científica, atraentes incentivos fiscais para as 

empresas, melhoria das infraestruturas, incluindo redes e ligações de alta qualidade nacionais e 

internacionais, excelentes serviços públicos, entre outros, permitirão criar uma smart economy. 

Importará as cidades entender de que forma poderão tornar a sua economia mais inteligente, para 

que possam competir com outras cidades e se tornarem mais atrativas que estas, a fim de criarem 

um ciclo contínuo de melhoria e fortalecimento da sua economia.   

 

Pessoas inteligentes – Na base de cada um dos pilares que definem as Smart Cities, estarão 

sempre as pessoas. A transformação das cidades irá gerar novas oportunidades e requisitos que 
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os cidadãos terão que responder, quer do ponto de vista da interação com a cidade em si, quer do 

ponto de vista da resposta aos novos perfis profissionais que serão criados e que vão exigir novos 

conhecimentos e diferentes níveis de preparação. Devemos assim estar atentos e assegurar que a 

transformação das cidades é também acompanhada por uma transformação das pessoas para que 

possamos, de fato, criar smart people orientadas para entender, utilizar e interagir com as 

cidades.  

 

Governo inteligente – as smart cities devem melhorar a gestão pública através de um aumento 

da tecnologia digital e da inteligência, o que permitira melhorar a segurança, a saúde e os 

domínios públicos. O governo inteligente, outro dos pilares, permitirá passar de um sistema de 

gestão digital irá facilitar e melhorar o uso dos recursos, tanto da administração pública como 

dos serviços de segurança, entre outros.  

 

Ambiente inteligente – A nível ambiental serão também verificadas grandes melhorias, não só 

da redução das emiões de CO2 com a smart mobility, mas também, por exemplo, ao nível da 

gestão de água. Esta terá um papel extremamente importante na gestão da smart cities já que as 

cidades deverão fornecer água potável aos habitantes, acabando com as perdas da rede 

atualmente atingem cerca de 35%.  

 

Mobilidade inteligente – supõe a gestao integrada dos recursos e infraestruturas de uma cidade 

com vista a melhorar e aumentar a mobilidade dos cidadãos. Esta plataforma permitirá melhorar 

a mobilidade dos cidadãos. Esta plataforma permitirá melhorar a mobilidade graças ao aumento 

da qualidade da informação e permitirá melhorar a interoperabilidade, reduzir o 

congestionamento e as emições de CO2, otimizar o tempo de viagem, promover os sérvios de 

transportes públicos e até mesmo aumentar a segurança dos condutores. O veículo elétrico, de 

que se espera um aumento exponencial nos próximos anos, deverá também ser integrado de 

forma adequada tanto na rede elétrica como nas infraestruturas relacionadas com a indústria 

automóvel.  

 

Vida inteligente – Finalmente será importante “levar” a inteligência para os edifíciios e casas. E 

proporcionarão as ferramentas para ajudar as cidades a otimizar o consumo de energia de 

instalações comerciais e habitacionais mas também, para aumentar o conforto na utilização 

destes por parte da população.  
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1.3 -  Setores: 

• Mobilidade:  

 Repensar a utilização de transporte privado 

 Transporte tradicional 

 Transportes alternativos 

 Levar empresas as cidades – home office  

 Mobilidade urbana 

• Urbanismo 

 Planejamento urbano 

 Superestrutura  

 Estudo da cidade e sua vocação 

 Inteligência humana 

• Meio ambiente 

 Água  

 Poluição 

 Reciclagem 

 Saneamento 

• Energia 

 Smart grid 

• Saúde 

 Melhoria no atendimento dos hospitais 

 Construção de novos centros  hospitalares 

 Capital humano para a saúde 

• Segurança 

 Softwares de segurança interativo e segurança digital 

 Identificação biométrica criptografada 

• Educação 

 Centros educacionais de qualidade 

 Tecnologia na educação 

 Centros universitários 

 Universidade e emprego na cidade 

 Educação básica – habilidade cognitivas 

 

1.4 – Exemplos de Smart City 
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Seattle

 
Movendo-se alguns lugares a partir dos 2012 rankings , Seattle levou o pacote no Smart 

economia e do governo inteligente rankings enquanto vindo em segundo atrás de Washington, 

DC, na categoria Smart People. Seattle é também o lar de muitas inovações, sustentabilidade e 

da casa para o Instituto de Pós-Graduação Bainbridge , um dos principais do programa de 

mestrado do mundo dedicada à inovação e empreendedorismo sustentável. Sustentáveis 

Seattle e Soluções Climáticas são bons exemplos de organizações locais focada na promoção do 

desenvolvimento sustentável.  

 

Além de projetos básicos e trabalho indicador do Seattle Sustentável, eles também girado para 

fora uma iniciativa chamada a Iniciativa Felicidade , que visa medir o nível de felicidade locais , 

algo que é considerado ser um objetivo central dos programas de cidade inteligente. 

 

Songdo, Coreia do Sul 

http://www.fastcoexist.com/1680967/the-top-10-smartest-cities-in-north-america
http://www.bgi.edu/
http://sustainableseattle.org/
http://sustainableseattle.org/
http://climatesolutions.org/
http://www.happycounts.org/
http://www.fastcoexist.com/3018098/a-new-way-to-measure-happiness-finds-the-true-happiest-countries-in-the-world
http://www.fastcoexist.com/3016965/the-10-happiest-cities-in-america
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Songdo, na Coreia do Sul, é um exemplo de aerotrópole, expressão usada pelos urbanistas para 

designar as cidades planejadas que crescem em torno de um aeroporto. O projeto de criação 

começou em 2003 e ganhou agilidade a partir de 2009, quando um programa de estímulos a 

investimentos foi lançado pelo governo local. O slogan de Songdo é “A três horas e meia de um 

terço da população mundial”.  

O jornal britânico The Guardian a classificou como a primeira cidade inteligente do mundo. 

Ainda em fase de construção, Songdo deve ser concluída em 2018, segundo estimativas oficiais. 

Desde 2011, no entanto, o lugar já vem sendo povoado. Em 2013, a população era de 67 000 

habitantes.  

A expectativa é que até 2020 sejam 250 000 moradores. O planejamento levou em consideração 

várias opções de mobilidade e a disseminação de espaços verdes. Sensores subterrâneos 

detectam as condições de tráfego e reprogramam os semáforos sempre que necessário. Um lago e 

um canal abastecidos com água do mar mantêm a umidade sem sacrificar a água potável e 

também são usados como via de transporte para táxis aquáticos.  

 

Há, ainda, 25 quilômetros de ciclovias para os adeptos do transporte sobre duas rodas. Um 

sistema pneumático de gestão de resíduos se espalha por toda a cidade – o que praticamente 

elimina a necessidade de coleta de lixo e alivia o trânsito. 
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Copenhague, Dinamarca 

 
 
A capital dinamarquesa é bicampeã no ranking de cidades inteligentes da Europa, elaborado pela 

revista Fast Company, uma das mais respeitadas publicações sobre inovação do mundo. Não é 

para menos. De lá vem um dos melhores exemplos de redução das emissões de carbono de todo 

o planeta.  

Em relação a 2005, quando o conceito de carbono zero passou a fazer parte das ações do governo 

local, Copenhague reduziu 21% das emissões. Atualmente, a cidade emite, em média, 2 milhões 

de toneladas per capita de carbono por ano. O objetivo é diminuir ainda mais a emissão até 2025, 

chegando a 1,16 milhão de toneladas per capita anuais.  

 

Para atingir a meta, todos os novos edifícios precisam ser construídos segundo regras de 

sustentabilidade. Também ajuda o fato de, em Copenhague, metade da população de pouco mais 

de meio milhão de pessoas usar bicicletas para chegar ao trabalho, segundo dados oficiais. A 

cidade possui um amplo sistema de aluguel de bicicletas equipadas com GPS. Recentemente, 

elas começaram a receber sensores que detectam a qualidade do ar e ainda permitem aos usuários 

receber informações em tempo real sobre congestionamentos. 

 

Toronto 
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Toronto continua a ser um líder no Canadá em várias frentes. Como outras grandes cidades nesta 

lista, Toronto continuou seu compromisso com a densificação inteligente com sua transformação 

em curso da sua zona ribeirinha anteriormente contaminada. Em colaboração com a IBM, 

Waterfront Toronto lançou a primeira fase de newblueedgeca para permitir que os residentes têm 

web em tempo real e acesso móvel a informações e congestionamento de trânsito relatórios, 

informações de transporte público, clima local e notícias, bem como, na num futuro próximo, os 

dados de energia e água de consumo. 

 

Calgary, Canadá 

http://newblueedge.ca/
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Nas duas últimas décadas, Calgary passou a ter 15% das sedes corporativas de seu país, a maior 

percentagem de escritórios centrais per capita do Canadá. Ademais demonstrou sua inteligência 

explorando sua situação e recursos para fazer negócios lógicos e tomar decisões de 

desenvolvimento. Não será somente por seu ar limpo, senão também por sua destreza comercial 

que contribuirá a seu sucesso nas próximas décadas. 

 

Capítulo 2 – Smart City e a Sustentabilidade 
 

2.1 – Como as Smart Cities Contribuem para o Desenvolvimento das Cidades Sustentáveis 

A sustentabilidade global é um dos grandes desafios a ser enfrentado no século XXI, sendo o 

desenvolvimento sustentável amplamente entendido.  As cidades são o palco onde a dimensão 

social, econômica e ambiental se convergem com mais intensidade.  Frente à esses desafios, 

concepções de cidades são crescentemente estudadas, destacando-se: cidades inteligentes e 

cidades sustentáveis.  

A cidade sustentável é possível, pode ser reinventada. Mas seria "ingênuo pensar que as 

inovações tecnológicas do século XXI propiciarão maior inclusão social e cidades mais 

democráticas, por si sós".  
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A s cidades - que se tornaram "a maior pauta do planeta" - "terão de se reinventar", quando nada 

porque já respondem por dois terços do consumo de energia e 75% da geração de resíduos e 

contribuem decisivamente para o processo de esgotamento de recursos hídricos, com um 

consumo médio insustentável de 200 litros diários por habitante. "Cidades sustentáveis são 

cidades compactas", dizem os autores, que estudam vários casos, entre eles os de Montreal, 

Barcelona e São Francisco. E propõem vários caminhos, com intervenções que conduzam à 

regulação das cidades e à reestruturação produtiva, capazes de levar à sustentabilidade urbana. 

 

2.2 - O Papel da Sociedade na Smart City 

Quando assistimos a filmes de ficção, que falam do futuro do planeta Terra, comumente vemos 

nossas cidades retratadas com prédios extremamente altos, de um arquitetura ultramoderna e 

arrojada, com automóveis que voam à sua volta e robôs que executam as tarefas domésticas e 

braçais. Neste cenário, todas as necessidades básicas foram satisfeitas e o homem se dedica a 

atividades mais nobres.  

 

Como a exploração do Universo, por exemplo. Outra possibilidade, radicalmente oposta, mas 

explorada com a mesma frequência pela indústria do cinema, retrata cidades superpopulosas, 

devastadas pela poluição do ar, com escassez de energia e de recursos naturais, sujas e violentas, 

enfim, um ecossistema falido, onde não há lugar para a esperança. Longe de serem somente 

obras de ficção, os dois cenários podem ser interpretados como antecipações de uma realidade 

não tão distante assim, e de um futuro que se avizinha.  

 

Qual deles queremos? Em que direção estamos caminhando? Como será viver na Terra daqui a 

50, 100 anos? As respostas dependem das escolhas que fazemos hoje. O desafio do futuro da 

humanidade já foi lançado, assim como o das cidades onde queremos viver. E as respostas já 

estão sendo buscadas. Há apenas 100 anos, somente 10% da população mundial vivia em 

cidades. Hoje somos mais de 50% da raça humana, e até 2050, seremos mais de 75%. O século 

XXI assiste ao surgimento das megacidades, aglomerados urbanos gigantescos, alguns com mais 

de 10 milhões de habitantes.  

Nada menos que dois terços do consumo global de energia e aproximadamente 75% de todo o 

lixo e resíduos que produzimos vêm das cidades, que, para completar, geram 80% das emissões 

de gases que causam o efeito estufa. 
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Cenário de contradições dramáticas, as megacidades expõem o melhor e o pior que a 

humanidade é capaz de gerar. É nas megacidades que acontecem as maiores transformações, 

gerando uma demanda inédita por serviços públicos, matérias-primas, produtos, moradia, 

transportes e empregos. Mas, se por um lado elas criam as condições propícias para o 

desenvolvimento econômico, por outro estimulam o surgimento das mega favelas – estima-se 

que dois em cada três habitantes estejam vivendo em favelas ou sub habitações –, da violência 

urbana em níveis alarmantes, do desemprego em larga escala. A maioria das megacidades são 

palco de graves problemas socioambientais, decorrentes da falta de investimentos maciços em 

infraestrutura e saneamento.  

 

Paradoxalmente, em um planeta cada vez mais digital e virtual, nunca se buscou tanto o encontro 

físico, e as cidades nunca foram tão atrativas quanto agora. Em resumo, as cidades tendem a 

crescer cada vez mais e seus problemas também. O papel da sociedade na smart city vai muito 

além do que pensamos, precisamos da colaboração de todos. 

 

2.3 – O Objetivo das Smart Cities para a Sociedade 

Retomando um fato anteriormente mencionado, tem-se que o conceito de Smart City ainda não 

está claro no meio científico, administrativo ou empresarial e é essencial que haja a consolidação 

de um conceito único. Entretanto, para alcançar esse conceito é preciso, primeiramente, entender 

o contexto na qual foi concebida esta nova forma de se relacionar com a cidade. Para tal 

contextualização, utilizar-se-ão as tendências observadas nos últimos anos ou décadas, não só 

relacionadas a demografia e aspectos sociais, mas principalmente ao avanço tecnológico no qual 

se fundamentam as Smart Cities.  

 

Por volta de 475 a.C., na Grécia, foi definido o primeiro modelo de urbanização propriamente 

dito, no qual a cidade passou a ser regularmente dividida. Tal formato foi difundido por 

Hippodamus de Mileto, filósofo e arquiteto considerado por muitos historiadores como o pai do 

planejamento urbano. Nessa época, a cidade apresentava um traçado ortogonal, denominado 

plano hipodâmico. Entre suas teorias, Hippodamus pregava que, em cidades com mais de 10 mil 

habitantes, deveria haver uma divisão entre classes (artesã, agrícola e guerreira) e o território 

teria partes com funções definidas.  

 

Uma delas seria reservada a propriedades particulares, outra teria domínio público e a terceira 

seria consagrada aos deuses. Assim, dentro dessas zonas haveria setores residenciais, o porto 
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comercial e o militar, a ágora (local que caracterizava o centro das atividades da polis grega) e os 

santuários. Outro modelo de cidade a ser considerado no histórico da urbanização é o romano. 

Seu traçado teve origem nos acampamentos militares, dando à cidade romana uma forte 

característica relacionada à defesa, reforçada muitas vezes por muros que circundavam seu 

território.  

 

Além disso, um fator inserido neste modelo foi o da convivência civil, na forma de uma praça 

especial que concentrava os equipamentos públicos e o lazer da época, como circos, anfiteatros e 

termas. Posteriormente, na Idade Média, as cidades passam a funcionar sob uma nova ordem: o 

sistema feudal. Nele, tomou força uma sociedade estamental, baseada na obrigação servil e com 

a presença integral da religião na sociedade, sob a atuação do clero.  

 

A cidade medieval era fortificada e localizada em locais de difícil acesso, provocando o 

isolamento dos feudos. Devido a isso, seu traçado muitas vezes era espontâneo e condicionado 

pela irregularidade da topografia local, embora o padrão radiocêntrico de ruas secundárias fosse 

um dos mais comuns. No século XV, com o Renascimento, o urbanismo se direciona à 

organização geométrica ideal do território, com predominância da regularidade, simetria e de 

proporções rígidas entre as vias e praças (ABIKO et al., 1995). Na ocasião, a paisagem urbana 

adquiriu um formato de tabuleiro e foi fruto do exercício intelectual para ocupação dos grandes 

espaços vazios com a realização de programas de colonização e urbanização. Quanto aos 

aspectos físicos, a cidade renascentista pouco foi modificada na transição para a cidade barroca.  

 

Nesta, também eram prezadas a harmonia geométrica e a uniformidade, mas com foco na 

grandeza e na perspectiva monumental. Por outro lado, há o surgimento das grandes cidades e as 

capitais políticas ganham importância diferenciada, concentrando os instrumentos políticos do 

Estado nacional e extinguindo a cidade soberana. No século XIX, com a Revolução Industrial, 

houve um grande incremento populacional.  

 

A cidade industrial foi desenvolvida principalmente com a ampliação de bairros ocupados por 

operários e a ausência de um sistema capaz de controlar de forma eficaz a mudança acelerada do 

metabolismo urbano. Assim, a cidade tornou-se cada vez mais compactada devido à construção 

de novos edifícios e o adensamento populacional se intensificou, tornando o congestionamento e 

a insalubridade fatores marcantes da época.  
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Desde o início do século XX, novas formas de organizar as cidades passaram a ser propostas 

com foco na reparação dos efeitos do adensamento populacional e da poluição das fábricas. 

Entre os modelos que fizeram parte desta evolução, é possível destacar a Cidade Jardim de 

Ebenezer Howard (1903) que imaginava a construção de pequenos núcleos urbanos no campo 

conectados por canais e a Cidade Radiante de Le Corbusier (1930) que, ao contrário da primeira, 

apostava na expansão vertical ao invés de horizontal, por meio de altos edifícios rodeados de 

espaços verdes.  

 

Dando sequência ao avanço do planejamento urbano, a cidade teve sua dimensão expandida para 

além de seus limites territoriais. A cidade moderna passou a fazer parte 8 de um conjunto maior: 

a Região Metropolitana. Ademais, nesse momento, entrou em vigor o urbanismo racionalista, 

que promoveu o zoneamento funcional da cidade.  

 

Posteriormente, novas questões foram consideradas como princípios chave para a organização da 

cidade. Por exemplo, a preocupação com a migração pendular, tratada no modelo de 

“Megagregação” de Jean Gottmann (1961) com a solução da rede de transportes feita na escala 

de regiões, não apenas de cidades ou comunidades. É interessante mencionar também a visão 

“Psicogeográfica” apresentada por Kevin Lynch em seu livro A imagem da Cidade (1960), na 

qual a experiência do usuário ao interagir com a cidade era o foco do desenho urbano. Essa 

inovadora concepção da experiência do usuário é, hoje, um fundamento básico para o 

desenvolvimento de programas e conteúdos na rede. 

 

Paralelamente ao planejamento urbano e, mais precisamente, embasando-o, a transição 

demográfica global intensificou a urbanização de uma forma sem precedentes, como 

mencionado previamente neste trabalho. A forte migração para as cidades decorreu da 

transformação da antiga economia baseada na agricultura para uma de grandes indústrias, 

serviços e tecnologias (OMS, 2014). A Organização Mundial de Saúde divulga os seguintes 

números: há um século atrás, 2 de cada 10 pessoas residiam em áreas urbanas; em 1990, menos 

de 40% da população global estava nas cidades; em 2010, a proporção de moradores em cidades 

ultrapassou 50% e, segundo a projeção feita, essa porcentagem chegará a 70% em 2050 (OMS, 

2014). Como se tratam de porcentagens globais, devem ser consideradas as discrepâncias entre 

países, já que o nível de urbanização atual já ultrapassou 84% no Brasil (IBGE, 2014) e a 

situação é similar em muitos países. O grau de urbanização em quatro continentes (América do 
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Norte, América Latina, Europa e Oceania) é mais alto do que a média mundial de 52%, em 2014. 

Os Gráficos 1 e 2 abaixo permitem uma melhor visualização da informação. 

 

Evolução da Urbanização 
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20%
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Gráfico 1 
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Gráfico 2 

 
Esses dados deixam muito clara a crescente demanda pelo ambiente urbano. Da mesma forma, 

são números que prometem uma pressão muito grande sobre as infraestruturas que não estiverem 

adaptadas a este crescimento e consequentes dificuldades de acomodação e atendimento da 

população por serviços no ambiente urbano. 
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Fugindo completamente do planejamento tradicional, de porcentagens e previsões demográficas, 

as novas tecnologias são um subsídio imprescindível para o modelo de cidade proposto pela 

Smart City, já que toda a estrutura que motiva o conceito smart está nas comunicações pela rede, 

na chamada Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC). Esta criação só foi possível após 

séculos de desenvolvimento, desde o telégrafo, telefone, rádio e primeiros computadores até as 

máquinas mais modernas com capacidade de se comunicar via Internet. 

 

A Internet é, ao mesmo tempo, um mecanismo de disseminação de informações, uma rede com 

capacidade de transmissão global e um meio de colaboração e interação 20% 40% 50% 70% 

1910 1990 2010 2050 Evolução da Urbanização Mundial Grau de Urbanização 40% 46% 66% 

71% 79% 81% 52% África Ásia Oceania Europa América Latina Ámerica do Norte Grau de 

Urbanização por Continente Grau de Urbanização Média Mundial 10 entre indivíduos e 

computadores, independentemente da localização geográfica dos agentes. 

 

 Ela foi criada durante as disputas da Guerra Fria, na qual os Estados Unidos e a então União 

Soviética se engajaram não apenas em conflitos indiretos, mas também em uma corrida 

tecnológica. Após o lançamento do satélite soviético Sputnik em 1957, foi formada dentro do 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos a ARPA (Advanced Research Project Agency), 

cujo objetivo seria tornar o país o líder em tecnologia que pudesse ser aplicada no campo militar. 

O resultado foi uma enorme quantia de dinheiro dedicada a universidades e pesquisadores com 

capacidade de desenvolver tecnologias de interesse estratégico. 

 

Na década de 1960, houve uma série de estudos prevendo a criação de uma rede de 

computadores que pudesse transmitir mensagens entre aparelhos distantes, no entanto, é difícil e, 

possivelmente, errôneo precisar em um nome quem foi o responsável por tal desenvolvimento. O 

fato é que, em 1969, quatro computadores de universidades diferentes foram conectados, 

originando a inicial ARPANET, entre as seguintes escolas: Universidade da Califórnia Los 

Angeles, Universidade de Stanford, Universidade da Califórnia Santa Bárbara e a Universidade 

de Utah. 

Em 1972 houve a primeira apresentação pública do feito na ICCC (International Computer 

Communication Conference). Em 1973, foi feita a primeira conexão internacional da 

ARPANET, ao ser implantado um nó da rede da Universidade de Londres, na Inglaterra. Nesta 

mesma década, foram criados os conceitos básicos da rede, como o protocolo de comunicação 
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TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), usado como padrão para a 

transmissão de dados até hoje. 

 

A década seguinte já contou com uma enorme expansão do conceito de rede de computadores, 

visto que muitas redes paralelas à ARPANET existiam ao redor do mundo. Além disso, no final 

da década de 1980 e início de 1990, o então Engenheiro de Software do CERN (Organização 

Europeia para a Pesquisa Nuclear) Sir Tim BernesLee criou algumas das tecnologias mais 

importantes até hoje para a Internet: a World Wide Web (WWW), a linguagem de marcação 

HTML (HyperText Markup Language), a URL (Uniform Resource Locator) e o protocolo HTTP 

(HyperText Transfer Protocol). A decisão de tornar estas tecnologias abertas ao público em 1993 

foi um fator extremamente importante para a evolução da Internet . 

 

Outros dois acontecimentos indiretamente relacionados foram fundamentais para a hegemonia da 

Internet na sociedade atual: a criptografia de dados e o computador 11 pessoal. Segundo Ralph 

Merkle (2011), criador da criptografia de chave pública, a criptografia nada mais é do que o 

envio de uma mensagem secreta de tal forma que, caso o inimigo a intercepte, ele não conseguirá 

descobrir seu significado. No âmbito da Internet, esse conceito é essencial para a segurança que 

permite o usuário confiar dados pessoais a um site e, principalmente, é a base do e-commerce. O 

segundo fato destacado, que tem como precursores Steve Jobs, Steve Wozniak e Bill Gates, foi 

uma quebra do paradigma que se tinha até a década de 1970 de que computadores só eram 

interessantes para grandes empresas e universidades. Sem a popularização das máquinas para uso 

pessoal, a Internet não teria tido um impacto tão grande na comunicação e disseminação de 

informações. 

 

No final da linha do tempo da Internet está um conceito abordado diversas vezes por 

pesquisadores que estudam as Smart Cities: a Web 2.0. Este termo foi criado pela empresa 

americana de comunicação O’Reilly Media, amplamente respeitada na área tecnológica, 

designando uma nova era de comunicações interpessoais na Internet. A grande evolução que 

inspirou o nome para esse novo período foi a liberdade de divulgação de conteúdo, o chamado 

compartilhamento de informações e arquivos, por meio de redes sociais, blogs e sites pessoais. 

Até então, a Internet era um local no qual a informação chegava pronta, vinda de sites 

universitários, jornais ou revistas. Esta quebra de paradigma mudou completamente o modelo de 

negócios na Internet, permitiu uma intensa troca entre pessoas e ideias e trouxe a participação do 
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usuário nas decisões, o que será importantíssimo na concepção dos laboratórios cívicos de Smart 

Cities. 

 

Desde o início do Século XXI, o mundo vivenciou o fenômeno explosivo da Internet, com um 

aumento de quase sete vezes da quantidade de usuários entre 2000 e 2013, como pode ser visto 

no Gráfico 3, que extrapola o valor esperado para 2014 também. Ainda assim, o número previsto 

para 2014, que se aproxima dos três bilhões, representa menos da metade da população mundial, 

estimada pela ONU em 2013 como 7,2 bilhões de pessoas. Isso quer dizer que podemos esperar 

um grande aumento do alcance da Internet futuramente, com taxas de crescimento que não 

devem diminuir tão cedo. 

 

 

 
Gráfico 3 

 
 
Além desse avanço na Internet como um todo, uma das tendências mais relevantes no contexto 

da Smart City foi o aumento exponencial do fluxo de dados via aparelhos móveis, como 

smartphones e tablets. Pode-se fazer tal afirmação em razão da mobilidade e da possibilidade de 

conexão constante que estes aparelhos proporcionam, permitindo que o usuário tenha informação 

atualizada e a todo o momento sobre as condições da cidade. Sem mencionar o fato de que, com 



20 
 

os aparelhos atuais, as pessoas têm em mãos um GPS (Global Positioning System) para 

posicioná-las em relação aos outros elementos ao seu redor, dando estimativas de tempo, o 

traçado de rotas e localizando informações que podem ser interessantes para elas naquele local.  

 

Por essa ser uma tendência muito mais recente do que a Internet por si só, o Gráfico 4 abaixo 

contempla o tráfego global de dados móveis dos anos de 2010 a 2013, fazendo um prognóstico 

do cenário até 2018. 

 

 

 
Gráfico 4 

 
 
Em novembro de 2012, o tráfego móvel global atingiu a marca de 13% do tráfego total da 

Internet, saindo do patamar de 1% apenas três anos antes. Neste mesmo ano, na Índia, o tráfego 

da chamada mobile Internet ultrapassou o valor da Internet de Desktop. 

 

Alguns outros conceitos mais recentes também fundamentam o discurso dos pesquisadores ao 

falar de Smart Cities, por isso, é importante defini-los desde já. 
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• Computação da Nuvem, definida pela empresa IBM como “a entrega de recursos 

computacionais demandados, desde aplicações até data centers, pela Internet, baseando-

se no pagamento por uso.” 

• Open Data, que nada mais é do que a defesa de que dados deveriam ser disponibilizados 

para o público sem restrições de direitos autorais ou outras formas de controle. 

• Aplicativo é um software cujo objetivo é auxiliar o usuário a desempenhar uma 

determinada tarefa ou função e está usualmente relacionado ao processamento de dados. 

• Web Semântica, por sua vez, é extensão dos princípios da Web de documentos para os 

dados, permitindo o acesso e conjugação de dados de origens diferentes, pois eles não 

estariam mais presos a determinadas aplicações (HERMAN, 2009). 

• Internet of Things (IoT) é um conceito de um futuro no qual todos os objetos poderão ser 

conectados em rede, onde o mundo físico se tornará um grande sistema de informações. 

• Crowdsourcing é uma ideia de negócios na qual se usa a inteligência coletiva para 

realizar determinada tarefa, permitindo ao empreendedor que adota essa forma de 

colaboração ter uma maior quantidade de pessoas pensantes contribuindo no projeto e se 

familiarizar mais com a mente dos consumidores. 

• Big Data é um termo que surgiu por volta de 2005 que designa o conjunto de dados 

criado pela sociedade digital a todo momento, tendo como características o volume, a 

velocidade e a variedade e possibilita fazer análises de grande importância econômica, 

gerencial e comercial quando minera-se corretamente a piscina de dados. 

 

Em resumo, a participação tecnológica na construção deste novo ambiente urbano pode ser 

descrita como Carlo Ratti, diretor do Senseable City Laboratory do MIT, o fez. Ele destaca a 

comunicação auxiliada por banda larga, Wifi2 e cabos de fibra ótica como responsável pela 

maior quantidade e acessibilidade a smart phones e tablets e comenta como sites federais 

estão cada vez mais transparentes.  

 

2.3 - Confronto e Conceitos 

Na busca de conceitos formulados por vários pesquisadores, percebeu-se a existência de 

diferentes visões a respeito da natureza das Smart Cities e de quais seriam os elementos mais 

importantes dentro deste contexto. Isso justifica-se não apenas por diferentes opiniões, mas pelo 

distinto embasamento teórico que estes estudiosos possuem, havendo urbanistas, engenheiros, 

especialistas em banco de dados ou em redes de comunicações, integrantes da administração 

pública, acadêmicos ou empregados do setor privado, etc. 
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Para o melhor entendimento dos conceitos propostos, eles serão divididos segundo o foco, ou até 

mesmo o princípio que originou a concepção. Foram estabelecidas quatro categorias de conceito, 

como: tecnologia, sociedade, planejamento urbano e administração pública. Enfatiza-se o fato de 

que cada conceito contém essas quatro esferas mescladas em seu conteúdo, a diferença está na 

perspectiva pela qual se observam os demais aspectos. 

 

Perspectiva tecnológica, este primeiro grupo de conceitos expõe a tecnologia como o elemento 

primordial das cidades inteligentes, o motor deste cenário inovador. Em geral, os teóricos com 

esta visão consideram a TIC como uma infraestrutura essencial, no entanto, aqueles que não 

pertencem a esta categoria enxergam esta infraestrutura como um instrumento apenas, não como 

o foco da análise. A percepção desta sutil diferença será facilitada ao longo da discussão dos 

conceitos. 

 

A empresa americana IBM, por exemplo, se posiciona afirmando que a Smart City é a integração 

entre os princípios de interconexão, instrumentação e inteligência. As mesmas três palavras são 

usadas por Harrison et al. (2010) para descrever a cidade inteligente e explicar o significado 

intrínseco a elas. Enquanto isso, a empresa Accenture mostra na Figura 3 que a Smart City é uma 

plataforma aberta e interoperacional com funcionalidade de infraestrutura inteligente conectando 

as várias esferas que compõem a cidade. 

 

 
 

Gráfico 5 
A instrumentação permite a captura de dados em tempo real usando todo tipo de sensores e 

medidores conectados em rede. A interconexão tem o papel de integrar esses dados em uma 

plataforma computacional para que eles ganhem significado e possam ser utilizados nos diversos 
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serviços urbanos. A inteligência se refere à inclusão de técnicas analíticas complexas, 

modelagem de dados, otimização de processos e visualização de resultados para que melhores 

decisões operacionais possam ser tomadas. 

 

Percebe-se com a explicação que se trata de uma visão fundamentada na influência da tecnologia 

sobre os sistemas urbanos. Em momento algum é destacado o papel do usuário ou a 

imperatividade em atender às suas necessidades, ainda que este objetivo esteja subentendido. O 

mesmo ocorreu ao não mencionar-se a ação administrativa por trás da implementação da 

tecnologia ou a concepção dos sistemas em função da dinâmica da cidade. 

 

2.3.1 - Perspectiva do Planejamento Urbano - 23 

A segunda categoria escolhida considera a perspectiva de que a cidade é a entidade que sofrerá 

mudanças e, portanto, que a sua dinâmica e a sua complexidade devem ser os fatores principais a 

serem levados em consideração na criação da Smart 17 City. É a visão da arquitetura e que 

corrobbora a ideia do urbanista Jaime Lerner (2008) de que as cidades são organismos que 

respondem aos estímulos que sofrem. É possível ver a Smart City, também do ângulo da 

arquitetura, como uma cidade que dá inspiração, compartilha cultura, conhecimento e vida, 

motivando os habitantes a criar e prosperar em suas vidas. Similarmente, para Steventon & 

Wright (2006, apud ANDERLE & JUNIOR, s.d), uma cidade é inteligente quando gera 

ambientes interativos e traz a comunicação para o mundo real, por intermédio das TIC. Nesse 

caso, existem duas correntes: a primeira se fixa na relação orgânica entre os elementos da cidade 

e na opinião de que eles não podem funcionar separadamente; a segunda se firma no estímulo 

que a cidade instiga nos usuários e acredita que isto pode ser alcançado por meio das novas 

tecnologias e novas formas de comunicação. Nota-se que não são ideias excludentes, mas são 

formas distintas de abordar a mesma questão. 

 

2.3.2 - Perspectiva Social 

A terceira perspectiva abordada fala principalmente da centralização do indivíduo, do cidadão, 

no processo de tornar a cidade mais inteligente. A centralização existe tanto no posicionamento 

do cidadão como principal agente de transformação quanto na concentração de esforços para 

atender às necessidades do mesmo. Esta última opção está relacionada à ideia apresentada 

quando falou-se de Kevin Lynch, a respeito da experiência do usuário, que prega a concepção 

dos 18 sistemas de forma que o usuário tenha a melhor e mais eficiente experiência possível, de 

acordo com o objetivo do sistema em questão. 
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2.3.3 - Perspectiva da Administração Pública 

A última categoria estudada é a da visão governamental, isto é, da instituição que coordenará a 

transição das cidades atuais para as Smart Cities. Logo, os conceitos correspondentes sugerem a 

intenção de gerenciar a estrutura de TIC e os efeitos que tal tecnologia pode surtir sobre as 

diversas esferas urbanas. A preocupação administrativa se estende desde a influência sobre a 

economia e o comércio até os serviços prestados à população, como saúde, educação e 

transportes. 

Sob o entendimento apresentado, tem-se que a Smart City ocorre quando há o uso de tecnologias 

inteligentes de computação para consolidar componentes críticos da infraestrutura e serviços da 

cidade (administração pública, educação, saúde, segurança, propriedade, transporte e outros) de 

forma mais inteligente, interconectada e eficiente. Em prol de seus cidadãos, ela monitora e 

integra todas as suas infraestruturas básicas, como estradas, metrôs, aeroportos, rede de água, 

telecomunicações, etc. 

 

Capítulo 3 – Smart City nos Dias Atuais  
 

3.1 - Smart City no Brasil 

3.1.2 – Estado de São Paulo 

3.1.2.1 – São Paulo-Capital 

  
Gráfico 7 

Ciclovia da Avenida Paulista. São Paulo é referência em mobilidade integrada, segundo o ranking 
 

Com população de aproximadamente 12 milhões de habitantes, a segunda colocada no Ranking 

Geral foi a cidade de São Paulo (SP), com 29,36 pontos. A metrópole também liderou no 
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segmento de Mobilidade, que considerou aspectos como transporte urbano (indicadores de 

transporte coletivo, idade da frota e meios de transporte público de massa), acessibilidade 

(rampas de acesso para cadeirantes e ciclovias) e conectividade (do município a outros, nos 

modelos intermunicipal rodoviário e aéreo).  

 

Segundo o prefeito da capital paulista, Fernando Haddad, o conceito de cidade está em gradual 

transformação para os moradores. “Para avançar nessa questão foi preciso reconhecer que São 

Paulo sofreu, ao longo das décadas, uma privatização de seus espaços, que gerou um impacto 

muito negativo na vida urbana. A cidade, que deveria ser um lugar de encontro, passou a ser um 

espaço de isolamento.  

 

Nesse sentido, a aprovação do novo Plano Diretor Estratégico, em 2014, foi fundamental para 

iniciar um processo de transformação mais profunda. Ele orienta o desenvolvimento da cidade 

nos próximos 15 anos e prevê a revisão da Lei de Zoneamento”, explica Haddad, que também 

enfatiza que outra prioridade do Plano Diretor é retomar o equilíbrio entre habitação, mobilidade 

e emprego. 

 

3.1.2.2 – Caetano do Sul  

 

                                 

Gráfico 9 
Praça dos Estudantes, em São Caetano do Sul 
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Ainda no Ranking Geral de Cidades Inteligentes e Conectadas, a melhor colocada na faixa 

populacional de 100 a 500 mil habitantes foi São Caetano do Sul (SP), que também alcançou o 

primeiro lugar no segmento Segurança. Na categoria com até 100 mil habitantes, Nova Lima 

(MG) foi a campeã.  

 

Demais Segmentos - Além do Ranking Geral, a pesquisa inédita contemplou outras subdivisões 

como Urbanismo, Energia, Saúde, Educação, Empreendedorismo e Governança. O segmento 

Urbanismo contemplou quesitos como leis sobre zoneamento ou uso e ocupação do solo, 

operação urbana consorciada, código de obras, vias pavimentadas, entre outras. A cidade 

de Maringá (PR) foi a ganhadora da categoria, seguida por Ribeirão Preto e São José dos 

Campos (SP).  

 

Em Energia foram avaliadas perdas sobre a energia injetada, domicílios com energia de fonte 

diferente de distribuidoras, produção de energia em usinas de energia eólica, produção de energia 

em usinas de UFV em operação e iluminação pública. Atendendo estes requisitos, Pirassununga, 

no interior paulista, ganhou a melhor colocação, seguida de Quirinópolis (GO) e Tauá (CE). Na 

categoria Saúde, a cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, foi a melhor colocada nos 

indicadores de leitos por habitante e por internação, índice de desempenho do SUS, médicos por 

habitantes, cobertura populacional da Equipe de Saúde da Família e número de concluintes do 

setor de saúde. 

 

3.1.3 – Estado de Minas Gerais 

3.1.3.1 - Belo Horizonte 

 
Gráfico 8 
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Terceira no ranking geral 
Belo Horizonte classificou-se como a melhor opção no segmento de Meio Ambiente 

 
Reconhecida como uma cidade que possui parte de seus sistemas integrados, a capital de Minas 

Gerais, Belo Horizonte, faturou a terceira colocação no ranking geral. Somando pontuação de 

28,91, a capital mineira classificou-se como a melhor opção no segmento de Meio Ambiente.  

 

O prefeito do município, Marcio Lacerda, acredita que, nos últimos anos, Belo Horizonte tem 

sido protagonista de ações e políticas públicas que contemplam áreas estratégicas para um 

crescimento sustentável e para melhorias significativas da qualidade de vida. “São investimentos 

em áreas como a saúde, mobilidade, educação, meio ambiente, tecnologia e urbanismo. E tudo o 

que tem sido feito tem como base o Planejamento Estratégico BH 2030, elaborado em 2009 e 

que vem sendo permanentemente aperfeiçoado. Trata-se de um conjunto de seis grandes 

objetivos estratégicos que a cidade está perseguindo em direção ao futuro desejado por todos os 

seus moradores”.  

 

3.1.4 – Estado de Santa Catarina 

3.1.4.1 - Florianópolis 

 
Gráfico 10 

Florianópolis ficou com a primeira colocação no indicador Educação 
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Em Santa Catarina, ficou com a primeira colocação no indicador Educação, que entre vários 

índices aferiu a oferta e a qualidade nos diferentes níveis, de profissionais com nível de educação 

superior. Já na categoria Empreendedorismo, o ranking considerou informações como apoio ao 

desenvolvimento de empresas e negócios, através de pólos tecnológicos, incubadoras de 

empresas e Sebrae, sendo a vencedora a cidade de Brasília (DF).  

 

O melhor resultado em Governança ficou para Curitiba, no Paraná, e considerou o 

desenvolvimento econômico e o cuidado e zelo social e ambiental. Inédito, o Ranking tem como 

objetivo identificar fatores relevantes para o crescimento sustentável dos municípios e apontar as 

cidades brasileiras com maior potencial de desenvolvimento.  

 

A pesquisa mapeou cerca de 700 cidades para poder classificar as 50 mais desenvolvidas em um 

ranking geral, além de duas subdivisões: a primeira por faixa populacional - até 100 mil 

habitantes, de 100 mil a 500 mil e acima de 500 mil habitantes - e, a segunda subdivisão, por 

segmento, que apontou as cinco melhores nos quesitos mobilidade, urbanismo, economia, meio 

ambiente, energia, tecnologia e inovação, saúde, segurança, educação, governança e 

empreendedorismo. 

3.1.5 – Estado do Paraná 

3.1.5.1 - Curitiba 

 

Gráfico 11 
O BRT constrói uma cidade conectada 
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Para apoiar a visão de uma cidade sustentável e conectada, Lerner, então prefeito da cidade, 
compreendeu a necessidade de um sistema de transporte de alta capacidade, mas reconheceu 
também a necessidade de afastar-se das tendências do planejamento em transportes que eram 
dominantes nas cidades do mundo desenvolvido.  
 
Incapaz de aportar um sistema debaixo do solo, como metrô, Lerner decidiu “metronizar” o 
ônibus. A cidade priorizou os ônibus, permitindo-os se mover com rapidez e mais eficiência – 
introduziu corredores exclusivos para ônibus troncais, projetou uma rede de ônibus 
alimentadores e, em 1982, introduziu as “estações-tubo”, com ônibus maiores e com pré-
pagamento. 
 
Estes elementos são o núcleo do que mais tarde viria a ser chamado de Bus Rapid Transit (BRT). 
Desde sua época como prefeito, a cidade cresceu com o trabalho de Lerner, criando uma rede 
integrada de transportes, a qual foi expandida também para a região metropolitana. O conceito 
BRT também se espalhou por todo globo terrestre, com 168 cidades operando linhas BRT que 
transportam mais de 31 milhões de pessoas todos os dias. 
 
3.1.5.1.1 - Expandindo Parques e Espaço Público para um Futuro mais Verde. 
Com o intuito de expandir as áreas verdes e evitar a expansão urbana, o Plano Piloto de Curitiba 
nos anos 60 reservava áreas para parques, especificamente em áreas sujeitas a inundações, e 
criou um cinturão verde em volta da cidade. Meio século depois, a cidade inteira está lucrando 
com 16 parques, 14 florestas e mais de mil espaços públicos verdes, muitos dos quais são 
dedicados a celebrar a história multicultural do país. A visão de Lerner para a cidade teve um 
grande papel no crescimento da área verde de 1 metro quadrado para 52 metros quadrados por 
habitante, uma mudança que tornou Curitiba a terceira cidade mais verde do mundo em 2007, 
mais uma vez, realizando esta reflexão essencial além dos padrões estipulados por cidades 
desenvolvidas.  
 
Por exemplo, enquanto ampliar áreas verdes era uma prioridade, a cidade não era capaz de arcar 
com custos de serviços de manutenção e queria evitar espaços não planejados. Para combater 
este problema, a cidade introduziu ovelhas que comeriam a grama e produziriam esterco para os 
fazendeiros locais. Como a simples solução de deixar as ovelhas no pasto, outra das intervenções 
sustentáveis também estavam ocultas em plena vista.  
 
3.1.5.1.2 - Transformando Lixo em Oportunidade 
Durante seu primeiro mandato como prefeito de Curitiba, Lerner criou um programa de 
reciclagem voltado a tornar o lixo valioso. O programa “Lixo que não é Lixo – a troca verde”, a 
ideia do programa era que lixo e papel reciclável poderiam ser trocados por passes de transporte 
público, por notebooks para estudantes ou por comida. O programa de trocas trouxe às 
populações de baixa renda acesso a emprego no centro, refeições de mais qualidade, e também 
permitiu aos estudantes o acesso aos recursos educacionais que eles precisavam. Só os 62 bairros 
mais humildes da cidade trocaram 11,000 toneladas por quase um milhão de passes de ônibus.  
 

http://brtdata.org/#/location
http://bit.ly/QVcwRk
http://www.dac.dk/en/dac-cities/sustainable-cities/all-cases/green-city/curitiba-the-green-capital/?bbredirect=true
http://www.dac.dk/en/dac-cities/
http://grist.org/article/cities3/
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O programa tem servido como o exemplo perfeito de como utilizar recursos de forma criativa 
para ajudar a trazer maior sustentabilidade para uma cidade e uma melhor oportunidade para os 
moradores de uma cidade.  
 
3.1.6 – Estado do Rio de Janeiro 

3.1.6.1 – Rio de Janeiro 

 
Gráfico 6 

 

O desenvolvimento urbano na cidade do Rio de Janeiro é uma realidade que salta aos olhos, com 

grandes projetos e investimentos focados no princípio do espaço público útil, democrático, 

acolhedor e seguro. Partindo dessa premissa, avançamos no conceito de cidade integrada, 

valorizando bairros que antes se encontravam fora do eixo mais turístico do Rio e, 

principalmente, conectando-os a outras regiões e aos próprios cariocas. Além de chancelar 

nossas decisões e mostrar que estamos no caminho certo, o Ranking é um estímulo à busca de 

novas soluções e aprimoramento das existentes. 

 
 
3.6.2 – Búzios 

3.6.2.1 - Implantação da Smart City em Buzios, Rio de Janeiro 

A composição de um projeto que envolve a estruturação de uma Cidade Inteligente deve ser 

dividida em etapas e com um planejamento estratégico. Essa organização torna-se de suma 

importância para que a execução do projeto possa ser realizada com aproveitamento e sucesso.  

 

Desta forma, os estudos iniciais envolvidos para o desenvolvimento do projeto reúnem questões 

que envolvem a análise sobre os locais possíveis para sua implementação, definição dos 
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objetivos e metas, bem como a organização fundamental para a realização efetiva do 

empreendimento, no qual pode ser citada a divisão do projeto em áreas que estarão interligadas.  

 

A escolha de uma cidade responsável por sediar o projeto envolve o estudo estrutural da mesma, 

tanto em relação à aplicação das tecnologias, quanto suas questões físicas e geográficas 

favoráveis, possibilitando a realização do projeto e o alcance de metas. 

 

A cidade de Búzios envolve alguns benefícios dados por sua infraestrutura, podendo citar a 

grande visibilidade turística da cidade, expandindo um reconhecimento não apenas no cenário 

nacional, assim como no meio internacional, além de sua pequena extensão territorial, entendido 

como um benefício para a utilização de veículos elétricos e como uma oportunidade de abranger 

a cidade como um todo e beneficiar grande parte dos consumidores.  

 

Outros aspectos importantes envolvem uma observação técnica em relação à mesma, como por 

exemplo, a existência de pontos já automatizados e o potencial existente para aproveitamento 

solar e eólico devido às condições climáticas favoráveis da cidade.  

 

Em síntese, o projeto  objetiva atender 10.363 clientes, sendo 13 industriais, 1.518 comerciais e 

serviços públicos e 8.832 residenciais, contando também com uma previsão de instalação de 25 

pontos de automação, além da utilização de 3 linhas de média tensão (15 kV), com 67 km de 

circuitos, 450 transformadores de média/baixa tensão e tendo como previsão de consumo de 55 

GWh/ano. 

 

A elaboração do projeto Cidade Inteligente Búzios envolve a busca por alguns objetivos que se 

destinam a incentivar o desenvolvimento tecnológico e sustentável no Brasil e até mesmo na 

América Latina, visando também a melhoria de serviços relativos ao setor de distribuição de 

energia. Esses objetivos envolvem:   

• Desenvolver a primeira cidade inteligente da América Latina.    

• Contribuir para a evolução da regulação brasileira sobre Smart Grids por meio da 

verificação empírica dos benefícios obtidos com esta tecnologia em solo nacional. 

• Testar tecnologias para futuras aplicações na Área de Concessão da Ampla, buscando 

oportunidades de melhorias técnicas e econômicas com benefícios reais para o cliente e 

para empresa.     
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Para desenvolvimento deste projeto, foram definidos oito blocos de trabalho, de forma a 

englobar as áreas necessárias para a elaboração e expansão do mesmo. Os oito blocos foram 

nomeados como:   

 1. Comunicação com clientes e Sociedade 

 2. Medição Eletrônica Inteligente    

 3. Telecomunicações e Sistemas   

 4. Automação de Rede      

 5. Veículos Elétricos    

 6. Iluminação Pública Eficiente     

 7. Edifícios Inteligentes       

 8. Geração Distribuída 

 

 

3.6.2.1.1 - Comunicação com clientes e Sociedade 

Para que o projeto seja implantado com o máximo de eficiência e eficácia, é necessário o 

entendimento da cultura, dos hábitos e da percepção da população envolvida. Sendo assim, uma 

análise aprofundada sobre os impactos sociais decorrentes do projeto, bem como da imagem da 

empresa frente a seus clientes, onde essa observação se torna extremamente necessária.  

 

Além disso, tal entendimento deve ser integrado a um plano de comunicação e marketing que 

visa o esclarecimento de possíveis dúvidas, à divulgação dos benefícios resultantes das melhorias 

de rede e das diversas tecnologias empregadas na cidade inteligente, e à sensibilização das partes 

interessadas. 

 

Neste contexto, o objetivo é a identificação dos principais atores públicos interessados no projeto 

e a execução de ações que disseminem os conceitos e atributos atrelados às inovações 

implementadas. Os clientes serão então mantidos informados e convidados a participar 

ativamente da construção de uma cidade inteligente e sustentável. Deste modo, além de inserções 

de publicidade e marketing, serão desenvolvidas práticas para orientar a sociedade acerca do 

consumo consciente de energia elétrica e recursos naturais, e incentivar o desenvolvimento de 

fóruns de discussão sobre a questão da sustentabilidade e meio ambiente. 

 

3.6.2.1.2. Medição Eletrônica Inteligente    
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Algumas atividades já desenvolvidas pelo bloco trouxeram repercussões notórias e importantes 

para o projeto Cidade Inteligente, podendo ser citado a disponibilização para o público de três 

bicicletas elétricas na praça Santos Dumont com o objetivo de demonstrar para a população local 

e visitantes a tecnologia de geração distribuída, no qual, de acordo com as velocidades atingidas 

pelas bicicletas, as mesmas geravam energia que acendiam o totem localizado na praça. 

. 

3.6.2.1.3. Telecomunicações e Sistemas   

Outras atividades relevantes foram à inauguração do posto do ECOAMPLA que visa 

proporcionar à população uma maneira ecológica e sustentável de gerenciar os resíduos 

produzidos em suas casas e comércios, bem como a inauguração da Rede Wi-Fi na Rua das 

Pedras e a abertura do Centro de Monitoramento/Lagoa com o intuito de aglomerar em um só 

lugar, espaços para pesquisa, reunião e demonstração das novas tecnologias desenvolvidas e que 

serão aplicadas ao projeto. 

 

3.6.2.14. Automação de Rede      

Representa o maior interesse do projeto “Cidade Inteligente Búzios”, pois é aquele que atinge de 

modo mais específico o objetivo de empregar processos inteligentes na solução de problemas 

relativos à geração e ao consumo de energia elétrica no Brasil.  

 

A linha de ação do bloco consiste em promover na região de Búzios a troca dos medidores 

eletromecânicos de energia por medidores eletrônicos. Esses novos medidores possibilitam a 

implantação de medidas tais como a tarifa horária e o controle remoto de demanda, bem como o 

desenvolvimento de geração distribuída ao viabilizar o processo de medição bidirecional.  

 

A implantação da tarifa horária é uma tentativa de aliviar o problema do horário de ponta no 

setor elétrico brasileiro. Com a tarifação horária, o custo da energia é diferenciado ao longo do 

dia, sendo mais caro durante o período em que a demanda é maior (entre 18h e 21h), estimulando 

a distribuição do consumo de energia ao longo dos períodos onde este insumo é mais barato. 

Assim, é esperada a redução do pico de demanda, a qual contribui para postergação de 

investimentos em ampliações da rede e/ou do parque gerador, reduzindo os custos das 

concessionárias de energia e consequentemente contribuindo para a modicidade tarifária. 

 

3.6.2.1.5. Veículos elétricos                                                                                                                                                
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A atividade ao qual este bloco é responsável abrange inicialmente o desenvolvimento de uma 

frota com quatro veículos, dez bicicletas e um barco, todos movidos à energia elétrica. Além da 

frota, serão pesquisados dispositivos para gerenciamento inteligente do processo de 

carregamento das baterias associadas, sendo projetadas tomadas de corrente urbana inteligente 

que permitam conectar o veículo de forma segura evitando possíveis acidentes e fraudes, além da 

aplicação da tecnologia V2G (vehicle-to-grid) em modo demonstrativo.  

 

Em paralelo a esta pesquisa, pretende-se analisar o impacto da integração e interação dos 

veículos elétricos, bem como assegurar o controle inteligente de suas cargas e controle do 

armazenamento dentro do conjunto da Cidade Inteligente, segundo as especificações funcionais 

definidas.  

 

Vislumbra-se estudar também, sistemas de micro armazenamento dos veículos nos sistemas 

elétricos atuais, os benefícios e seus impactos na rede. Em um primeiro momento pretende-se 

disponibilizar para estudos: quatro veículos, sendo um Palio e três modelos REVA-I; duas 

bicicletas elétricas, uma fixa e outra para percorrer Búzios fazendo leituras de bateria; e três 

pontos de recarga lenta espalhados por Búzios, sendo o principal localizado no Centro de 

Monitoramento.  

 

Incluindo no projeto de veículos elétricos, pode ser encontrado o trabalho que está sendo 

desenvolvimento a respeito dos barcos elétricos. Este estudo envolve principalmente a 

implantação de barcos movidos à energia elétrica para mobilidade na cidade de Búzios.                          

Estas embarcações são conhecidas em Búzios como aquatáxis e utilizam atualmente derivados 

de petróleo como combustível, poluindo as praias onde a concentração dessas embarcações é 

elevada, devido tanto ao eventual vazamento de combustível e resíduo da queima do mesmo 

quanto às dificuldades de reabastecimento uma vez que não existem postos marítimos adequados 

para estas embarcações. Em outras palavras, os tripulantes fazem uso de galões para 

reabastecimento das embarcações, colocando em risco a própria vida em conjunto dos riscos 

ambientais envolvidos.  

 

Neste contexto encontra-se a grande motivação para a procura da solução destes problemas que 

envolvem tanto impactos ambientais como para os que usufruem estes meios para transporte.  
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O desenvolvimento de barcos elétricos, mais econômicos e menos poluentes que os atuais 

movidos a combustíveis fósseis, também possibilita a agregação de valor por meio do uso de 

soluções sustentáveis e ambientalmente corretas. Assim, além destes barcos, está previsto no 

projeto a instalação de eletropostos para abastecimento dos mesmos, sendo estes postos 

localizados nas praias, facilitando assim a logística.  

 

Outra vertente do bloco é a construção de catamarãs utilizando fontes renováveis de energia para 

suprimento das cargas elétricas existentes nestas embarcações. Mais especificamente, o catamarã 

a ser desenvolvido apresentará um aerogerador de eixo vertical acoplado à sua estrutura. O 

projeto visa aplicar o catamarã à pesca na região de Búzios, gerando melhorias aos pescadores 

que poderão ampliar a capacidade de armazenamento de seus produtos ao utilizar espaços no 

barco antes ocupados com galões de combustível. 

 

3.6.2.1.6. Iluminação Pública Eficiente                                                                                                

Este bloco busca desenvolver um sistema inteligente de iluminação pública, que permita a 

identificação de falhas nos postes, assim como o controle dos níveis de luminosidade, podendo 

aumentar nas horas de maior utilização, e diminuir nas horas de menor utilização, além de 

assegurar que as luzes irão acender e apagar nas horas corretas, assim como integrá-las a um 

sistema de controle de demanda para atestar a sustentabilidade, a estabilidade da rede de 

fornecimento elétrico e a integração de uma ferramenta eficaz na telegestão da iluminação 

pública e exterior. Os novos postes são implementados com a tecnologia LED, visto que essas 

luminárias atingem um fluxo luminoso semelhante à produzida pelas lâmpadas de vapor de 

sódio, mas possuem um consumo de energia inferior.  

 

Este bloco de pesquisa aplicado ao projeto Cidade Inteligente Búzios torna-se de grande valor, 

visto que os postes tradicionais utilizados são uma grande fonte de consumo de energia elétrica 

(50-60% da energia elétrica que os municípios consomem), podendo obter com estes estudos a 

possibilidade do desenvolvimento de uma ferramenta pioneira de gestão dos pontos de 

iluminação pública, assim como dos contadores que se encontram nos quadros de iluminação.  

 

A atividade de análise deste bloco propõe não apenas a implementação em laboratório, mas 

realizando o estabelecimento de três quadros de iluminação na cidade de Búzios para a obtenção 

dos dados necessários para demonstrar os prós e contras desses sistemas e permitir a aquisição de 

experiência na implantação dessas novas soluções.  
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Neste contexto, a Iluminação Pública Inteligente busca meios eficientes de aproveitamento da 

energia sem prejudicar os moradores da região, através da pesquisa baseada nas características 

temporais e até mesmo do público alvo, entendido por todas as pessoas que passam pela cidade. 

 

3.6.2.1.7. Edifícios Inteligentes   

Consiste em um projeto de adaptação das moradias de uma região de Búzios para recebimento, 

controle e verificação das características do sistema de geração distribuída, diretamente com um 

consumidor. Essa adaptação consiste na automação de tomadas e equipamentos eletroeletrônicos 

da residência, possibilitando o monitoramento e eventual controle do consumo desses 

equipamentos, promovendo conforto, segurança e eficiência energética para toda a população 

atingida.  

 

Além da automação residencial, existe também o projeto de instalação em residências situadas 

em uma área carente de Búzios, um sistema de fossas bioenergéticas. Neste sistema, os resíduos 

orgânicos da residência são armazenados, produzindo biogás através da decomposição 

anaeróbica dos resíduos orgânicos acumulados. Este gás pode então ser utilizado como 

combustível para acionamento de um gerador a gás para produção de energia elétrica. A casa 

então passaria a produzir parte de sua própria energia, com o excedente podendo ser repassado 

ao sistema elétrico da concessionária.  

 

3.6.2.1.8. Geração Distribuída    

O principal objetivo deste bloco de trabalho é a integração dos sistemas de micro geração de 

energia renováveis e armazenamento com a rede de distribuição em baixa tensão.  

 

Para realização deste trabalho, está prevista a instalação de três módulos de geração distribuída, 

em unidades diferentes com potência instalada entre 5 kW e 20 kW. Como projeção inicial é 

esperado um total de 30 kW sendo 24 kW em geração fotovoltaica e 6 kW em unidades eólicas.  

 

A configuração de cada geração distribuída poderá ser somente com geradores fotovoltaicos ou 

eólicos, ou os dois conjugados, cuja definição será feita de acordo com a localização de cada 

imóvel, considerando a fonte de energia disponível (radiação solar ou vento). Os sistemas 

quando mistos serão interligados em corrente contínua, que estariam conectados a um conjunto 

de baterias.  



37 
 

 

Este módulo de armazenamento que estará conectado a instalação elétrica do imóvel, através de 

um conversor DC/AC que por sua vez estará conectado a rede de distribuição de baixa tensão, 

pelo medidor de energia. As potências dos geradores e armazenadores serão definidas na 

elaboração do projeto que estará baseado no tipo do imóvel escolhido, considerando a demanda 

de consumo do mesmo onde poderão ser definidos sistemas que supram integralmente ou 

parcialmente a demanda máxima de cada unidade consumidora.  

 

Uma das avaliações propostas com a finalidade de um retorno econômico de investimento é a 

energia armazenada ser utilizada nos horários de ponta quando a energia é mais cara, verificando 

inclusive a possibilidade de carregamento dos acumuladores pela rede elétrica inclusive, nos 

horários fora da ponta.  

 

Outra avaliação será o fornecimento de energia dos geradores à rede de baixa tensão, nos 

horários onde o imóvel não esteja consumindo toda a energia disponível nos geradores. Esta 

energia passaria pelo medidor bidirecional, onde seria avaliado o que foi consumido pela rede e 

o que foi fornecido a mesma. Esta energia entregue a rede de distribuição seriam proveniente 

somente dos geradores, sem utilizar os acumuladores. O objetivo é verificar todos os benefícios e 

problemas identificados nesta interligação do sistema de geração com a rede, a fim de encontrar 

o melhor caminho para a expansão deste projeto.  

 

Estão envolvidos no desenvolvimento deste projeto: os tipos de geradores, equipamentos de 

conversão e interligação, sistemas de proteção e isolamento entre a rede e a geração, sincronismo 

de frequências e tensão entre sistemas, medidor de energia bidirecional e monitoramento de todo 

o sistema. 

 

Conclusão 
O projeto Smart Cyti  visa trazer  novas tecnologias, conceitos, solução de problemas atuais no 

setor de distribuição, incentivar o pensamento sustentável na sociedade. Smart City terá como 

benefícios diversas oportunidades, impulsionar o desenvolvimento industrial e as áreas de 

pesquisa e desenvolvimento, tendo em vista a participação de diversas universidades neste 

projeto, bem como de outras instituições.  
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Este artigo descreve alguns detalhes dos oito blocos referenciais para implantação do projeto. 

Tem-se o enfoque aos benefícios recebidos pela cidade e cita questões que envolvem a 

sustentabilidade, incorporação das energias renováveis, melhora no setor de distribuição como 

um todo devido ao investimento das novas tecnologias e um maior incentivo à eficiência 

energética, devido à possibilidade de redução nos gastos de consumo de energia através do 

controle feito de forma interativa e em tempo real.  

 

Na perspectiva da malha elétrica, sinaliza-se no projeto a implantação de uma rede flexível, 

altamente automatizada e totalmente integrada sobre os aspectos de controle, em consequência 

da implantação de um de centro de monitoramento que viabiliza a possibilidade de diagnóstico 

de problemas e reparos que poderão ser feitos de forma eficiente devido aos investimentos feitos 

na malha. Outro benefício na rede elétrica será do novo conceito tarifário permitido através dos 

medidores inteligentes. 
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Introdução 
Visando o pensamento sobre o RH dentro da empresa suas devidas funções e a relação interna da 

empresa e externa com clientes, sua estrutura, função. 

 

Serão abordados o que é o RH e as funções do mesmo, a qualidade de vida, a diferença entre chefe 

e líder como a alimentação influencia na produtividade do funcionário, como o RH se chama hoje, a 

teoria X e Y entre diversos outros. 

 

Capítulo 1 - O que e o RH e quais as suas funções?  
O RH, sigla que significa Recursos Humanos teve sua origem a partir de 1990, denominada 

era da informação onde essa passou a cruzar o mundo em frações de segundo. Com isso, a 

competitividade entre as organizações aumentou ainda mais nesse cenário mundial e o 

conhecimento ficou sendo mais importante que o capital financeiro. Hoje o RH é conhecido como 

gestão de pessoas que tem como função e/ou como objetivo auxiliar na administração das 
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organizações. Como exemplo, a gestão de pessoas pode auxiliar no recrutamento de novos 

funcionários verificando se os mesmos estão aptos para exercer a função no caso de uma possível 

promoção, pode também ajudar no treinamento de funcionários capacitando-os para uma nova 

função, pode ser usado para motivar os funcionários, etc.  

1.1 - Impacto do Rh na empresa 

O profissional de gestão de pessoas quando começa a exercer sua função em uma empresa 

que antes não tinha ninguém, acaba tendo um grande impacto já que dentre as competências deste 

profissional não estão somente as já citadas, mas também conhecer as necessidades e expectativas 

de cada funcionário visando um crescimento do próprio funcionário e também da empresa. A 

empresa que coloca o RH apenas como um departamento qualquer está muito enganada nesse 

quesito, já que ele que moldura a empresa estrategicamente. 

 

1.2 - Departamento pessoal x RH 

Existe uma grande diferença entre RH atual denominada gestão de pessoas e departamento pessoal. 

Enquanto o Departamento Pessoal tem como função a parte burocrática da empresa, o RH se 

responsabiliza pelas funções acima citadas (demissão de funcionários, contratação, seleção, 

motivação, entre várias outras). 

 

Junto a essas funções a gestão de pessoas pode usar de certos testes para verificar se o funcionário 

realmente tem perfil para assumir aquele cargo ou função> Dentre essas ferramentas está o 

“coaching, ferramenta que utiliza técnicas diversas visando o crescimento do “coachee” pessoa que 

está fazendo um processo de coaching. 

 

 Durante o processo de coaching são realizadas várias sessões que podem ser colocadas como 

“consultas”, através das quais busca-se o aprimoramento do indivíduo tanto na parte pessoal, quanto 

na parte profissional. Atingindo esse objetivo acredita-se que o mesmo terá uma maior 

produtividade. 

 

1.3 - Chefe x Líder  

Atualmente fala-se muito na diferença entre o líder e o chefe dentro de uma organização, explicarei 

através de duas imagens:  
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Através das imagens é possível perceber a principal diferença entre essas duas lideranças, enquanto 

o chefe diz “faça” o líder diz “vamos fazer”; ou seja, o líder sente-se parte do grupo e dele participa, 

colocando como dever ajudar sua equipe. O chefe faz o oposto, coloca-se em um patamar acima dos 

seus funcionários (equipe) tratando-os com uma fiscalização muito intensa e assim, não os motiva. 

Desmoraliza-os em vez de motivá-los e faz com que sua equipe tenha medo, fazendo com que erros 

sejam mais comuns já que no exemplo do líder este confia nos seus funcionários e assume a 

responsabilidade junto a eles deixando o trabalho mais fácil e solidário com todos da equipe. 
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1.4 - Tópicos do RH - 6 
 

 

 

Essa imagem traz a referência dos valores dos profissionais de RH:  

• Trabalhar em equipe: Saber lidar com a personalidade e os valores do indivíduo alheio. 

• Melhorar os processos: Aperfeiçoar cada vez mais o método de fazer as coisas. 

• Compromisso com o cliente: Dar a devida importância ao cliente seja ele um cliente interno 

ou externo. 

• Flexibilidade: como citado acima não ser um chefe ser flexível de acordo com a necessidade 

de cada um. 

• Diversidade de produtos: Ter uma gama vasta de produtos com o objetivo de suprir qualquer 

demanda 

• Aprendizado e desenvolvimento: Nunca parar de aprender e se desenvolver pessoalmente e 

profissionalmente. 

 

Os conflitos dentro da Gestão de Pessoas são bastante comuns, um bom exemplo é o sistema que a 

empresa usa como forma de trabalho. Eu já presenciei um conflito desses onde uma pessoa que nem 

fazia parte do quadro de funcionários ao ver um problema na empresa acabou aconselhando as 

pessoas como resolver o problema. O que era um problema de sistema onde cada área da empresa 

usava um sistema diferente e a solução óbvia seria integrar o sistema, porém uma das partes não 

sabia como fazer isso. Assim, sabendo da situação esta pessoa que acompanhava de fora o que 

estava acontecendo começou a se envolver com o assunto e acabou através de um diálogo dando 

dicas para a solução definitiva do caso, que foi montar um sistema desde sua programação básica 

até o sistema final onde o mesmo compreendia a demanda de cada setor implantada nesse mesmo 

sistema. 

 

 Esse tipo de problema atualmente está sendo considerado um problema cada vez mais 

comum já que os sistemas estão ficando cada vez mais complicados e pessoas não envolvidas com o 

assunto ficam cada vez mais dependentes de profissionais da área. 
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 Este caso nos mostra que em algumas ocasiões as pessoas tentam achar a solução dentro de 

suas empresas quando a mesma pode estar do lado de fora, seja ela em uma consultoria ou através 

da ideia de um amigo.  
 

 

 
 

 
1.5 - Teoria X e Y 
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 Douglas McGregor nasceu em Detroit em 1906, morreu com 58 anos de vida, partilhou suas 

ideias sobre o indivíduo com Maslow. Formado em psicologia especializou-se em comportamento 

humano criou a teoria X e Y. 

 

 A teoria X e Y, conhecida também como teoria da motivação são duas teorias opostas, que  

tem como tópico principal o estudo da personalidade e comportamento dos funcionários, que na 

maioria das vezes não sabem que tem esse comportamento.  Em uma delas o funcionário é 

desleixado e não gosta de trabalhar tornando-se um encosto dentro da empresa. O outro é o oposto, 

gosta de ter responsabilidades e tem o seu rumo em busca dela dentro da empresa. 

 

 Mais detalhadamente a Teoria X também chamada por McGregor de “Hipótese da 

mediocridade das massas” tem o preconceito de falar que os empregados têm uma aversão ao 

trabalho, as responsabilidades e as tarefas a eles propostas. Para que essas pessoas produzam seria 

sempre necessário algum reforço sendo ele um reforço positivo ou negativo. Entre os positivos 

podemos citar elogios, reconhecimentos monetários, e  entre os negativos estão as sanções 

disciplinares, punições, advertências, etc. 

 

.  

Na teoria Y os empregados são pessoas altamente competentes, responsáveis e criativas, que 

gostam de sua função e o fazem como um hobby, não como uma obrigação para manter esses 

empregados motivados e necessários propor a eles novos desafios e dar a eles mais 

responsabilidades na medida do possível. Sabendo agora o que é a teoria X e Y podemos definir 

que o indivíduo caracterizado na teoria X tem sua motivação no menor esforço, necessitando assim 

uma maior atenção por parte do seu gestor, já o indivíduo na personalidade Y tem sua motivação no 

máximo esforço sendo assim necessita uma maior participação nas responsabilidades dentro da 

organização. 
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Capitulo 2- A alimentação influencia na saúde do funcionário  

Neste capitulo abordaremos sobre um fator que causa muita dúvida nas áreas organizacionais, 

afinal, a alimentação influi na produtividade dos funcionários ou não? De acordo com a professora 

de Nutrição Dulce Terezinha Oliveira da Cunha Sim, já que uma alimentação equilibrada e fonte de 

vida, indispensável para promoção e além de tudo isso auxilia na manutenção e recuperação da 

saúde de todos. Ainda de acordo com ela podemos dizer que o empregado que trabalha na empresa 

X não é apenas uma ferramenta para obtenção de lucro e sim um cidadão da mesma (devemos ter a 

ideia de uma sociedade organizacional o que é diferente de uma organização virando lucro), por 

outro lado você ter uma alimentação adequada não significa estar inserido em um ambiente 

organizacional de qualidade para seu desenvolvimento. 

 

 

Pesquisas indicam uma intensa relação entre a alimentação e os acidentes de trabalho, estes podem 

ser:  

• Acidentes Registrados – corresponde ao número de acidentes cuja Comunicação de 

Acidentes do Trabalho – CAT foi cadastrada no INSS. Não são contabilizados o reinício de 

tratamento ou afastamento por agravamento de lesão de acidente do trabalho ou doença do 

trabalho, já comunicados anteriormente ao INSS. 

• Acidentes Típicos – são os acidentes decorrentes da característica da atividade profissional 

desempenhada pelo acidentado. 

• Acidentes de Trajeto – são os acidentes ocorridos no trajeto entre a residência e o local de 

trabalho do segurado e vice-versa. 
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• Acidentes Devidos à Doença do Trabalho – são os acidentes ocasionados por qualquer 

tipo de doença profissional peculiar a determinado ramo de atividade constante na tabela da 

Previdência Social. 

• Acidentes Liquidados – corresponde ao número de acidentes cujos processos foram 

encerrados administrativamente pelo INSS, depois de completado o tratamento e 

indenizadas as sequelas. 

• Assistência Médica – corresponde aos segurados que receberam apenas atendimentos 

médicos para sua recuperação para o exercício da atividade laborativa. 

• Incapacidade Temporária – compreende os segurados que ficaram temporariamente 

incapacitados para o exercício de sua atividade laborativa. Durante os primeiros 15 dias 

consecutivos ao do afastamento da atividade, caberá à empresa pagar ao segurado 

empregado o seu salário integral. Após este período, o segurado deverá ser encaminhado à 

perícia médica da Previdência Social para requerimento do auxílio-doença acidentário – 

espécie 91. No caso de trabalhador avulso e segurado especial, o auxílio-doença acidentário 

é pago a partir da data do acidente. 

• Incapacidade Permanente – refere-se aos segurados que ficaram permanentemente 

incapacitados para o exercício laboral. A incapacidade permanente pode ser de dois tipos: 

parcial e total. Entende-se por incapacidade permanente parcial o fato do acidentado em 

exercício laboral, após o devido tratamento psicofísico-social, apresentar sequela definitiva 

que implique em redução da capacidade. Esta informação é captada a partir da concessão do 

benefício auxílio-acidente por acidente do trabalho, espécie 94. O outro tipo ocorre quando 

o acidentado em exercício laboral apresentar incapacidade permanente e total para o 

exercício de qualquer atividade laborativa. Esta informação é captada a partir da concessão 

do benefício aposentadoria por invalidez por acidente do trabalho, espécie 92. 

 

O trabalho quando está com a falta ou excesso de nutrientes em seu organismo tem menos atenção 

ao trabalho e tem uma deficiência em sua coordenação tanto de seus movimentos tanto da sua 

iniciativa quanto de seus movimentos, também há uma relação entre uma relação em relação a 

robustez dos empregados já que funcionários mais robustos não se acidentavam muito e quando 

ocorria não era tão grave.  

 

Segundo Lúcia Elias Fabri a alimentação dos funcionários deve consistir em três tipos de salada, 

prato principal com algumas opções, guarnição e sobremesa dando preferência aos alimentos 

funcionais como por exemplo arroz integral, castanha entre outros. Sempre evitando frituras que 

causam deficiência ao metabolismo e pode causar doenças.  
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Outra variável que influencia no indivíduo é a pratica de atividade física que ele tem como rotina e 

deve ser realizada para garantir a qualidade da alimentação para o funcionário. Para uma boa 

alimentação vai aqui algumas dicas de acordo com a Sociedade Brasileira de Alimentação e 

Nutrição (SBAN): 

 1. Coma diversos tipos de alimentos em pelo menos três refeições diárias: café da manhã, 

      almoço e jantar. 

 2. Use alimentos locais, como arroz, feijão, farinha, pão e leite, como base de suas refeições. 

 3. Coma sempre frutas e verduras da época. 

 4. Use carnes, sal e açúcares, em quantidades moderadas. 

 5. Diminua o consumo de gorduras animais. 

 6. Tome, diariamente, bastante água. 

 7. Prepare sempre a alimentação com bastante higiene. 

 8. Mantenha o seu peso, controlando a ingestão de alimentos e fazendo exercícios físicos. 

 9. Faça das refeições um encontro agradável. 

 10. Coma melhor e gaste menos. 

 

 



13 
 

Colocando em números agora, a má alimentação no trabalho pode causar até 20% da produtividade 

no trabalho relacionando com o capitulo um, o gestor novamente deve interferir para: 

 1. Verificar qual é o problema do funcionário 

 2. Indicar uma possível solução 

 3. Obter a informação do feedback sobre a possível solução (deu certo ou não) 

 

 

Estes são os sintomas que os funcionários podem apresentar caso tenham algum distúrbio alimentar 

dentro do ambiente organizacional, estes problemas podem ser causados pela alimentação, mas 

também podem ser causados pela má gestão por isso mais uma vez o gestor ou administrador 

responsável pelos funcionários deve estar atento aos possíveis problemas envolvidos como cada um 

de seus empregados prestando contas a cada um deles. 
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2.1 - É Necessário um Nutricionista no Âmbito Organizacional? 

Um nutricionista pode proporcionar grandes retornos para a organização porem não são todas as 

organizações que podem ter este custo, então não e obrigatório a presença de um nutricionista na 

empresa. 

 

Se a empresa já for grande o suficiente para arcar com o custo de um funcionário o mesmo trará 

vários benefícios a ela, alguns já ditos a ela acima como maior produtividade após ajudar os 

colaboradores da empresa. 

 

Na maioria dos casos colaboradoras e colaboradores não estão felizes com o corpo que tem seja 

devido ao sobrepeso ou a “falta” de massa muscular, para isso a nutricionista conversara com a 

pessoa e definira metas para que a mesma possa atingir seu objetivo final. 

 

Capitulo 3 - Cuidando da Saúde Mental e Física 
Neste capitulo discutiremos sobre a qualidade de vida do funcionário em relação ao seu trabalho, 

mas enfim o que é qualidade de vida, como melhoramos este aspecto e porquê e tão importante para 

nós. 

 

Qualidade de vida e o índice que tem como objetivo mostrar o nível das condições básicas e 

suplementares do ser humano, essa preocupação com a qualidade de vida começou em 1950 através 

de uma abordagem sócio técnica. Apenas 10 anos depois iniciativas foram tomadas vindas dos 

cientistas e impulsos tomados com a função de buscar melhores formas de organizar o trabalho com 

o objetivo de diminuir ao máximo os efeitos negativos na saúde e no bem-estar dos trabalhadores. 
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Na década de 70 surge um movimento em prol da qualidade de vida no trabalho com um grande 

foco nos EUA devido a globalização (Competitividade mundial e o grande modelo de gestão no 

Japão para o benefício dos empregados). 
 
“De acordo com Rodrigues (1994, p.76), a qualidade de vida no trabalho tem sido 
uma preocupação do homem desde o início de sua existência com outros títulos em 
outros contextos, mas sempre voltada para facilitar ou trazer satisfação e bem-estar 
ao trabalhador na execução de sua tarefa”. 

 

Agora falaremos da qualidade total, qualidade total é uma técnica usada na administração sendo ela 

formada por um conjunto de programas, ferramentas e métodos para obtenção de bens e serviços 

com a meta de satisfazer a exigência e a satisfação do cliente. 

 

A qualidade total teve bastante influência para o desenvolvimento da qualidade de vida no trabalho, 

pois das práticas anunciadas pelo sistema de controle da qualidade total, têm-se algumas que devem 

ser destacadas para melhor análise da influência, tais como: 

• Maior participação dos funcionários nos processos de trabalho, ou seja, uma tentativa de 

eliminação da separação entre planejamento execução, promovida principalmente pelos 

sistemas tayloristas e fordistas; 

• Descentralização das decisões; 

• Redução de níveis hierárquicos; 

• Supervisão democrática; 

• Ambiente físico seguro e confortável; 

• Além de condições de trabalho capazes de gerar satisfação; 
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• Oportunidade de crescimento e desenvolvimento pessoal. 

 

Agora voltaremos ao assunto da motivação já que a mesma está diretamente ligada à qualidade de 

vida no trabalho, sendo assim para atingir o patamar e a meta e necessário criar um ambiente de 

trabalho propicio a boas relações tanto entre a própria equipe tanto entre chefe e equipe, e também 

importante estar bem com ele mesmo. 

 
Segundo Weiss, (1991, p.32) “As pessoas trabalham por recompensas. Essas não 
precisam ser tangíveis, como dinheiro. Podem ser intangíveis, como no caso de 
deixar um funcionário ser líder de um grupo”. 

 

Os fatores humanos que influenciam sobre a motivação humana são:  

• Trabalho em grupo; 

• Reconhecimento, 

• Segurança e integração ao grupo; 

• Necessidades fisiológicas; 

• Necessidade de segurança material; 

• Necessidades sociais; 

• Necessidade do ego; 

• Necessidade de auto realização 

 
Marisa Eboli é doutora em Administração pela Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP), onde 
ministra a disciplina Educação Corporativa, Gestão do Conhecimento e da 
Aprendizagem Organizacional na pós-graduação (mestrado e doutorado) e o 
módulo sobre educação corporativa em programas de MBA da FIA-FEA/USP. É 
autora de vários artigos sobre educação corporativa, gestão por competências, 
gestão do conhecimento, cultura e modernidade nas organizações. Atua como 
palestrante e consultora de empresas, tendo proferido palestras sobre educação 
corporativa em eventos nacionais e internacionais. 
 

Quando escrevi minha tese de doutorado sobre Modernidade na Gestão de Bancos (FEA/USP, 

1996), discuti o tema modernidade estimulada pela noção superficial predominante que a vê apenas 

em suas dimensões mais concretas: prosperidade econômica e utilização de tecnologias. 

Dificilmente ela é concebida como um processo complexo, dinâmico e multidimensional, 

envolvendo aspectos culturais, políticos, sociais, administrativos, econômicos e tecnológicos.  

 

Do ponto de vista da dimensão cultural, numa sociedade moderna a combinação entre liberdade e 

responsabilidade, a noção de ética, a valorização do ser humano e a preocupação com o futuro são 
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valores centrais. Sob a ótica da dimensão política é a afirmação da democracia e o alargamento do 

mundo da decisão. Em termos sociais, é uma sociedade que favorece o fortalecimento do sujeito, ou 

seja, do ator social. No que se refere à administração, uma sociedade realmente moderna define 

clara e adequadamente seus objetivos, estratégias, metas e elabora projetos para alcançá-los; 

envolve, portanto, planejamento. Na esfera econômica visa à prosperidade e ao lucro, mas também 

à distribuição de renda e à redução da pobreza. E finalmente, com relação à dimensão tecnológica, 

pressupõe disponibilidade e utilização de tecnologia de ponta e inovação constante, mas deve 

associar universo técnico e cultural, ou seja, é a tecnologia a serviço dos valores e da criatividade 

humana, e não o contrário. 

 

Alguns referenciais teóricos ficam tão fortemente consolidados na nossa estrutura de pensamento 

que, em frente das situações inusitadas da vida, eles reaparecem instantaneamente. 

 

Acompanhando o redemoinho das atuais crises no Brasil e no mundo, às vezes me dá vontade de 

me isolar de toda essa confusão. Alienar-me mesmo… Ou, como se dizia na década de 70: “Largar 

tudo e ir vender tererê em Arembepe (BA)!” 

 

E foi num desses momentos que me lembrei de uma visita que fiz há anos a uma comunidade que 

vive no “isolamento” da civilização moderna: o povo Amish, na Pensilvânia (EUA). 

 

Provavelmente você, leitor, já conheceu o modo de vida dos Amish retratado nos filmes “A 

Testemunha” ou “Graça e Perdão”. Os Amish começaram sua história em 1525, na Suíça. São 

descendentes dos grupos deanabatistas (do grego -“rebatizados”), que romperam com católicos e 

protestantes. Eram contra o batismo de crianças, acreditando que a religião deveria ser uma escolha 

pessoal e consciente, portanto a ser feita na fase adulta. Por isso, foram perseguidos, fugindo para a 

América do Norte. A primeira família lá chegou em 1737 e se estabeleceu na Pensilvânia. 

 

A maioria fala um dialeto alemão conhecido como “Alemão da Pensilvânia” (em inglês: 

Pennsylvania Dutch). Em 1990, havia 179 comunidades Amish no mundo. Em 2012, já eram 456 – 

cada uma com, em média, 20 a 35 famílias, de acordo com os pesquisadores Donald Kraybill, 

Steven Nolt e David Weaver-Zercher, no livro The Amish Way (“O caminho Amish”). 

 

Preferem viver afastados do restante da sociedade e as justificativas para essa crença estão na 

Bíblia. Não prestam serviços militares, não pagam seguridade social e não aceitam qualquer forma 

de assistência do governo. São adeptos do estilo de vida simples, do distanciamento da tecnologia 
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moderna, preferindo dirigir carroças a carros. Acreditam que a tecnologia moderna é um obstáculo 

para o convívio familiar. 

 
 

 

Para eles, o telefone é o contato direto com o lado de fora da comunidade. Mas, de acordo Joseph 

Donnermeyer, sociólogo da Universidade Estadual de Ohio, que estuda os Amish, isso está 

mudando. “O telefone é um símbolo de como eles têm sido afetados pelo seu próprio crescimento 

populacional”, explica. Como esse aumento tem levado muitas famílias a morar em locais distantes, 

seus líderes abriram algumas exceções e começaram a permitir outros meios de comunicação para 

mantê-las unidas. 

 

Ainda segundo Donnermeyer, a industrialização do campo está tomando o lugar de pequenos 

fazendeiros, fazendo com que vendam suas propriedades. Assim, os Amish adquirem novas 

propriedades e têm mais espaço para crescer e, embora prefiram o isolamento rural, não estão só no 

campo. É cada vez maior o número deles se estabelecendo em serrarias, lojas de móveis, tipografias 

e agências de turismo. 

 

Isso gerou novas necessidades comerciais, que também tornaram inevitável a absorção seletiva de 

certas tecnologias, como a do telefone, ainda que com restrições (foram mantidos fora das casas). 

Calculadoras e lanternas impulsionadas por baterias ou energia solar também são permitidas. Usar a 

energia da rede elétrica pública, porém, é proibido. Basicamente, o que define se uma tecnologia 

pode ou não ser usada é o impacto que ela gerará nos lares e nos valores da comunidade. 

A educação das crianças Amish é feita por escolas da própria comunidade e conta com um conselho 

de pais que seleciona os professores mais dedicados. 

 

http://empowerbr.com.br/wp-content/uploads/2015/02/os-amish-e-nos-marisa-eboli-2.jpg
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Também são extremamente cuidadosos com alimentação e culinária, que costuma ser muito 

apreciada por outros segmentos da sociedade americana, por utilizarem ingredientes e produtos 

orgânicos, frescos e saudáveis de alta qualidade por um preço mais baixo dos praticados na 

tradicional cadeia alimentícia. São frios queijos, doces, geleias, especiarias, alimentos a granel, 

macarrão, frutas secas, conservas, sorvetes, tortas, dentre outras tentações. Também comercializam 

uma vasta seleção de remédios homeopáticos, utensílios de cozinha, brinquedos infantis, livros de 

receitas, artigos religiosos, colchas, lençóis, itens de decoração para casa, lanternas de querosene 

etc.…Tudo produzido por eles com muito capricho! 

 

Existem Amish ricos e pobres, afirma Wesner. Mas as casas e roupas seguem o mesmo padrão de 

simplicidade. A grande diferença é que, embora seja capitalista em seus negócios, a comunidade 

Amish se ajuda. Os mais ricos contribuem com quantias maiores quando há pessoas em 

necessidade. 

 

Relembrando as dimensões da modernidade para analisar a comunidade Amish, será que eles são 

tão atrasados assim, como sempre o associamos ao seu estilo de vida utilizando carroças? Ou será 

que no âmbito de sua micro sociedade não conseguiram muito mais equilíbrio entre as dimensões 

cultural, política, social, administrativa, econômica e tecnológica? Será que não é uma modernidade 

http://empowerbr.com.br/wp-content/uploads/2015/02/os-amish-e-nos-marisa-eboli-3.jpg
http://empowerbr.com.br/wp-content/uploads/2015/02/os-amish-e-nos-marisa-eboli-4.jpg
http://empowerbr.com.br/wp-content/uploads/2015/02/os-amish-e-nos-marisa-eboli-6.jpg
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seletiva, mas planejada e inclusiva? Escolhem até onde vão se tornar mais modernos, contemplando 

o bem-estar coletivo; até onde vão incorporar novas tecnologias, mas tais decisões estão sempre 

subordinadas à dimensão cultural (princípios, crenças e família). Também são muito prósperos 

economicamente, mas tais objetivos subordinam-se aos seus valores e à preocupação com o futuro 

de sua gente. 

 

Raymundo Faoro definiu com brilhantismo a distinção entre modernidade e modernização, ao dizer 

que “o caminho que leva à modernidade é o mesmo no qual trafega a cidadania: essa via, que só os 

países modernos, e não modernizadores, percorrem não tem atalhos”. 

 

Não me vejo obviamente me convertendo em Amish, mas me pergunto: quando será que nós aqui 

no Brasil viveremos numa sociedade plenamente moderna? 

 

Porque certamente nossa modernidade é seletiva, pois há uma seleção de quem pode participar ou 

não dos bens trazidos pela modernidade, mas ela é desordenada e excludente. 

 

 

Esta imagem mostra que sempre devemos sempre ter um equilíbrio entre o tempo de trabalho e a 

vida pessoal a não ser que queiramos nos tornar os famosos workaholic, devido ao desequilíbrio 

entre essas duas partes são desenvolvidas as doenças ocupacionais. 

 

3. Cuidado com a saúde mental e física 
O cuidado com a saúde mental e física dos colaboradores por parte das organizações nunca foi tão 

importante. É por meio da prevenção que as empresas evitam as chamadas doenças ocupacionais. 
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Elas são originadas por meia da condição de trabalho desempenhada pelo profissional e até mesmo 

por situações pessoais do indivíduo que podem atrapalhar a atividade do dia a dia. 

 

Doenças que desencadeiam exclusivamente em função do trabalho podem ser decorrentes de riscos 

químicos ou físicos. A intoxicação por metais pesados e a silicose (doença profissional mais antiga 

que se conhece e que se desenvolve em pessoas que inalaram pó de sílica durante muitos anos) são 

exemplos de enfermidades deste tipo. 

 

Existe um grupo de doenças do trabalho que podem ocorrer na população em geral, mas que surgem 

com muito mais frequência em determinados tipos de atividade profissional. A LER (Lesão por 

Esforço Repetitivo) e o DORT (Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho), por exemplo, 

são comuns em trabalhadores de teleatendimento, assim como os transtornos mentais são 

recorrentes em funcionários do setor comercial, financeiro e hospitalar – segmentos que exigem 

muito do profissional e causam estresse mais facilmente. 

 

No Brasil, até os anos 60, a única medida tomada perante os profissionais era com relação a 

acidentes do trabalho. A preocupação com doenças ocupacionais começou a ser tratada com mais 

seriedade em meados dos anos 70, onde a classe de médicos do trabalho começou a surgir em 

grande número por conta da demanda. O crescimento da indústria no país fez com que 

enfermidades relacionadas a agentes físicos, como ruídos, radiações e poeiras, ou decorrentes de 

agentes químicos, como solventes e benzeno, fossem cada vez mais frequentes. Nesta época, as 

doenças mais comuns eram decorrentes destes fatores e a maioria de indenizações provinham desta 

natureza. 

 

Quando a informática começou a se instalar nas empresas brasileiras, já no início dos anos 80, 

começaram a surgir outros tipos de doença como a Tenossinovite (atrito excessivo do tendão que 

liga o músculo ao osso), relacionada a riscos ergonômicos e de postura. Já em 2000, as doenças de 

caráter psicossociais ficaram em evidência com a incidência de diversos transtornos mentais – o 

profissional foi cada vez mais exigido, incompatibilizando o exercício da função com a capacidade 

do cérebro e comportamento humano. 

 

“As causas físicas, químicas e biológicas são mais fáceis de serem evitadas de acordo com os 

mecanismos de proteção e prevenção coletiva, como exaustão, ventilação e isolamento. Com o 

advento do avanço das tecnologias houve um declínio de ocorrências vindas desta natureza”, 

aponta Dr. Mario Bonciani, vice-presidente da Associação Nacional de Medicina do 
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Trabalho (ANAMT). Para ele, a busca constante pelo aumento da produtividade bate de frente com 

a prevenção de adoecimentos como a LER/DORT. “Doenças deste caráter obrigam mudança de 

função, redução de exigência do trabalhador e alteração da conduta da organização perante seus 

colaboradores como um todo”, afirma. 

 

Existem dados estatísticos levantados pela Previdência Social que mostram que determinadas áreas 

desencadeiam mais certos tipos de doenças ocupacionais do que outras. No setor hospitalar, por 

exemplo, a incidência de LER/DORT, tuberculose, doenças de coluna e transtornos mentais são 

comuns. 

 

A empresa deve estar atenta aos mecanismos que existem na medicina e nas avaliações de ambiente 

de trabalho. Existem os recursos preventivos, que é a análise ergonômica – avalia as condições 

físicas do local -, e o exame médico, que também serve como ferramenta de prevenção. “Muitos 

médicos do trabalho encaram este exame como mera burocracia para a fiscalização do Ministério do 

Trabalho. Acho um erro brutal, pois o empresário está pagando pelo serviço e o médico deveria 

executar uma análise de qualidade com foco no tipo de adoecimento esperado no quadro daquela 

organização”, opina o vice-presidente da ANAMT. 

 

A prevenção de doenças ocupacionais pode ser exercida tanto para a empresa como para o 

trabalhador. São medidas simples, mas, que se usadas de forma correta, podem livrar muitos 

trabalhadores de diversos problemas de saúde. 

 

O profissional passa uma grande parcela da vida na empresa, então é necessário que tenha boas 

condições físicas e psíquicas de trabalho. “No campo das doenças mentais, é muito comum o 

descuido das pessoas. É um fator, à primeira vista, imperceptível, mas quando entram em um 

quadro depressivo, podem até acusar um cenário de irreversibilidade. Assumir um ritmo de trabalho 

agressivo é muito comum entre jovens, que pensam que são indestrutíveis”, relata Dr. Mario. 

 

3.1 - Legislação 

A legislação trabalhista mudou muito nos últimos anos no sentido de impor um limite no ritmo de 

trabalho em determinadas atividades – vide o tele atendimento, com o uso de pausas e utilização 

dos recursos da ergonomia. Porém, é a legislação previdenciária que tem dado grande contribuição. 

A Previdência Social alterou, em julho de 1997, o pagamento de um tributo chamado Seguro de 

Acidente de Trabalho, em que foi incluso um aumento de até 100% desta taxa para empresas que 
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não possuem condições devidas de trabalho. Já para aquelas que possuem ótimas condições, é feita 

a redução de 50% do mesmo tributo para a organização. 

 

3.2 - A Saúde das Empresas está no CTI 

A assistência médica subsidiada para funcionários e dependentes, um dos itens mais corriqueiros 

dos pacotes de benefícios oferecidos pelas companhias, está colocando o mundo empresarial numa 

encruzilhada. Garantir o plano de saúde é uma das práticas de recursos humanos mais difundida e 

um item decisivo de atração e retenção de talentos. O benefício é muito valorizado pelos 

funcionários. 

 

No Brasil, país no qual o sistema de atendimento público não comporta a demanda da população, 

vincular-se a um plano empresarial sempre foi uma alternativa bem mais atraente do que pagar, do 

próprio bolso, um plano privado.  

 

O problema que assombra as empresas é que a assistência médica está se tornando um benefício 

financeiramente insustentável. Diferente do plano individual, que tem o reajuste determinado pela 

ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), o reajuste do plano empresarial é feito da 

negociação entre a empresa e a operadora, sendo que o preço sobe conforme a frequência de 

utilização do benefício pelos funcionários. 

 

Outro problema é que a inflação médica tende a se manter acima da inflação média, o que torna o 

financiamento da saúde um dos grandes desafios deste século. 

 

Esse cenário significa que as empresas poderão deixar de subsidiar a assistência médica dos 

funcionários num futuro próximo? Dificilmente isso acontecerá, mas tudo indica que a saúde vai se 

transformar num dos mais desafiadores itens de controle de custos para as empresas. As 

companhias precisam administrar os custos relacionados à saúde da mesma maneira que 

aprenderam a controlar seus custos operacionais. 

 

Uma opção que vem sendo incorporada por empresas, na tentativa de controlar os gastos, é a 

coparticipação. Nela, a empresa divide com o colaborador o custo da utilização do plano. 

 

Há também como implementar um sistema de autogestão, em que a própria empresa fica 

responsável por gerir o benefício. Porém, essa opção só vale para empresas grandes, pois haverá a 
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necessidade de controlar a sinistralidade, ter fôlego para sustentar internações ou atendimentos de 

urgência, entre outros custos não previsíveis. 

 

Em ambos os casos há exemplos de empresas que conseguiram reduzir custos sem deixar de atender 

às necessidades dos colaboradores. 

 

A adesão aos programas de qualidade de vida do plano de saúde também é uma opção viável para a 

redução dos custos. Essa iniciativa faz bem para a saúde da empresa e do funcionário, já que 

diversos estudos revelaram que os programas baseados em incentivos causam mudanças no 

comportamento dos trabalhadores e impactam, diretamente, no negócio da empresa. 

 

Um estilo de vida impróprio pode desencadear uma série de doenças crônicas –cardiovasculares, 

cânceres, diabetes, entre outras– que interferem, diretamente, na capacidade de produzir e 

aumentam a limitação das pessoas doentes em suas atividades de trabalho e lazer. 

 

Essas doenças provocam grande pressão sobre os serviços de saúde pelo aumento das taxas médias 

de permanência em hospitais, crescimento do número de pacientes residentes (permanência maior 

que 90 dias) e aumento do consumo de materiais e medicamentos. 

 

As próprias empresas poderiam investir em programas de qualidade de vida, com foco na prevenção 

e na manutenção da saúde dos seus funcionários, proporcionando, consequentemente, uma redução 

na utilização dos planos. 

 

Esse tipo de iniciativa é raro. Estimativas apontam que 80% das companhias não têm nenhum 

programa estruturado na área e estão mais expostas ao crescimento dos gastos com saúde e aos 

impactos negativos desse benefício em seus resultados. Entretanto, há uma parcela pequena de 

organizações agindo nesse sentido. 

 

O incentivo à não hospitalização, direcionado aos pacientes que não precisam permanecer em 

ambiente hospitalar, também é uma alternativa para o controle dos gastos. A internação hospitalar é 

a principal despesa das operadoras de planos de saúde –quase 50% são gastos com esse serviço. 

 

A atenção domiciliar mostrou-se uma alternativa eficaz para o tratamento de pacientes crônicos, 

pois quanto mais tempo um paciente permanece internado, especialmente nos casos dos idosos, 

mais elevado é o risco de infecções hospitalares e maior é a sua chance de ser novamente internado. 
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Infelizmente, muitas empresas ainda veem os programas de benefícios, seja ele da própria 

companhia ou da operadora do plano de saúde, como uma forma de diminuir o custo, visando o 

próprio lucro. Essa distorção da realidade pode prejudicar um setor fundamental para o nosso país. 

Portanto, as iniciativas, sejam elas quais forem, constituem um importante passo rumo à melhoria 

da qualidade do cuidado dos serviços de saúde. 

 

3.3 - Cardiologista do HCor alerta: alimentação saudável reduz risco de doenças cardíacas em 

até 80% 

Em todo o mundo, estima-se que as doenças cardiovasculares (DCV) representam a primeira causa 

de morte. Uma verdadeira epidemia cardiovascular vem sendo gradativamente instalada nos países 

em desenvolvimento, incluindo o Brasil. Uma das melhores formas de evitar o aumento dessas 

doenças é por meio da prevenção, incluindo o hábito da alimentação saudável. 

 

De acordo com o cardiologista e clínico geral do HCor, Dr. Abrão Cury, uma alimentação 

equilibrada e saudável pode ajudar em dois grandes problemas que podem levar às doenças do 

coração: o colesterol alto e a hipertensão. “O controle da ingestão de gordura é essencial para 

manter adequados os níveis de colesterol sanguíneo. E, por isso, o consumo de alimentos de origem 

animal deve ser diminuído, em especial, no consumo de carnes gordurosas como costela, cupim, 

picanha, maminha e pernil”, esclarece Dr. Cury, do HCor. 

 

A gordura trans também é prejudicial, pois tem como característica aumentar o colesterol ruim e 

diminuir o colesterol bom no sangue.  A principal fonte na dieta é a gordura vegetal hidrogenada, 

utilizada no preparo de sorvetes cremosos, chocolates, pães recheados, molhos para salada, 

sobremesas cremosas, biscoitos recheados, alimentos com consistência crocante 

(nuggets,croissants, tortas), bolos industrializados, margarinas duras e alguns alimentos produzidos 

em redes de “fast-foods. 

 

Porém existem alguns alimentos que possuem gorduras que exercem um papel contrário, agindo na 

redução dos níveis de colesterol e dos triglicérides, entre elas se destacam os ácidos graxos 

poliinsaturados (ômega-3) encontrados em óleo vegetais como soja, canola e linhaça, e em peixes 

de águas frias (sardinha, salmão, etc). “Neste grupo de gorduras saudáveis também temos os ácidos 

graxos poliinsaturados (ômega-6) que estão nos óleos vegetais de soja, milho e girassol. Entretanto 

estes alimentos devem ser consumidos com moderação, devido ao alto valor calórico”, explica 

Juliana Dantas, nutricionista do HCor. 
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Segundo a nutricionista do HCor, as fibras também atuam na redução do colesterol sanguíneo. 

Existem dois tipos de fibras: as solúveis, representadas pelas frutas, aveia, cevada e leguminosas 

presentes no feijão, grão de bico, lentilha e ervilha, e as insolúveis, representadas pelo trigo, grãos e 

hortaliças. “As fibras insolúveis não atuam sobre o colesterol sanguíneo, mas aumentam a saciedade 

e auxiliam na redução da ingestão calórica e consequentemente do peso corporal”, pondera Juliana 

Dantas. 

 

   Para o cardiologista do HCor, o controle do sódio na dieta também é muito importante, por isso 

alguns cuidados devem ser tomados para evitar o aumento da pressão arterial. É importante evitar a 

adição de sal aos alimentos, usar temperos naturais como ervas aromáticas, alho e cebola, evitar 

molhos e caldos prontos, bem como os produtos industrializados, enlatados, congelados e 

embutidos. “O consumo do álcool também deve ser evitado, pois ele tem efeito sobre os 

triglicérides sanguíneos e sobre a pressão arterial, sendo prejudicial à saúde do coração”, esclarece 

Dr. Abrão Cury. 

 

Cardiologista e Nutricionista do HCor listam os alimentos “amigos do coração” e os “vilões do 

coração”: 

 

3.3.1 - Alimentos “Amigos do Coração”: 

Chocolate: o chocolate amargo, em pequenas quantidades, pode reduzir o risco de um ataque 

cardíaco por diminuir a tendência de coagulação das plaquetas, processo responsável por obstruir os 

vasos sanguíneos. Os flavonóides presentes no chocolate são capazes de reduzir o colesterol ruim 

(LDL) e podem impedir a arteriosclerose, processo degenerativo que provoca a obstrução 

progressiva das artérias; 

 

Alho: o alimento impede que o colesterol grude nas paredes das artérias. O ideal é consumir até três 

dentes crus por dia; 

 

Cebola: assim como o chocolate, a cebola diminui a formação de placas de gordura que causam a 

obstrução dos vasos sanguíneos. O resultado desse entupimento é a arteriosclerose, processo de 

endurecimento das artérias, capaz de levar ao infarto. A quantidade recomendada é de meia cebola 

crua por dia; 
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Peixes: o ideal é o consumo de peixes grelhados ou assados, de preferência acompanhados de 

molhos leves, arroz, purês, etc. O ômega 3, presente nos peixes, atende dois requisitos fundamentais 

para o coração bater a todo vapor: aumenta o HDL, o colesterol bom, e reduz o ruim, o LDL; 

 

Laranja, morango, kiwi e goiaba: esse time de frutas possui um ingrediente essencial ao coração: 

vitamina C, um poderoso antioxidante que também reforça a parede das artérias, por combater a 

formação das malfadadas placas de gordura; 

 

Abacate: assim como o azeite de oliva, esta fruta é rica em gordura monoinsaturada, que ajuda a 

aumentar os níveis do colesterol bom, o HDL, e despachar o colesterol ruim do sangue; 

 

Tomate: rico em licopeno, ele tem propriedades antioxidantes capazes de livrar as artérias do 

colesterol inimigo (LDL); 

 

Feijão, banana e couve: o segredo desses alimentos está em serem boas fontes de vitaminas do 

complexo B. Elas auxiliam no controle das taxas de homocisteína no sangue, um aminoácido tão 

relacionado aos problemas cardíacos que pode indicar tendências ao infarto; 

 

Fibras: presentes na aveia, feijão, cereais, maçã, goiaba e cenoura, as fibras solúveis facilitam a 

remoção do colesterol ruim (LDL) do corpo. 

 

3.3.2 - Os vilões do coração: 

Gorduras: as gorduras saturadas facilitam o aumento dos níveis de colesterol ruim (LDL) no 

sangue e estão presentes na manteiga, no óleo de coco e na banha. Já os ácidos graxos trans., 

também relacionados a doenças cardiovasculares, aparecem em alimentos de origem vegetal, como 

as margarinas; 

 

Açúcar: o excesso de açúcar na circulação ameaça o equilíbrio dos componentes sanguíneos, além 

de ferir a camada interna dos vasos, elevando o perigo de depósitos de gorduras nos canais de 

circulação; 

 

Sal: seis gramas é a dose máxima recomendada de consumo diário de sal. Acima disso há riscos 

para o coração, sobretudo de hipertensão arterial. Nos hipertensos, a pressão alta causa lesões nas 

paredes dos vasos; 
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Álcool: o consumo do álcool em excesso também pode obstruir nossas artérias. A bebida aumenta 

os níveis de triglicérides no sangue e, assim, cresce o perigo desta gordura entupir os vasos 

sanguíneos, junto a moléculas de colesterol e provocar um ataque cardíaco. 

 

A preocupação com o plano de saúde empresarial é um fato para empresas de diversos tamanhos, 

algumas delas ainda tentam achar outros meios para diminuir os custos e consequentemente 

aumentar seu lucro ao final do período. 

 

 Nesta outra notícia e possível mais claramente perceber a relação entre os alimentos seus 

benefícios ou malefícios para o coração e consequentemente afetando a qualidade de vida deste 

funcionário na sua rotina dentro e fora da área de trabalho, sendo assim e importante como já dito 

antes prestar atenção no triangulo de vivencia (trabalho, alimentação, esportes).  

 

Conclusão   
Através desse trabalho e possível concluir que o RH tem uma grande parcela de responsabilidade 

dentro das empresas, dentre as mais variadas, estão a supervisionar os funcionários para que os 

mesmos não tenham problemas e tentar evita-los ao máximo. Caso eles ocorram soluciona-los no 

menor tempo possível para que o problema não afete a organização. O RH é importante já que 

dentro da empresa fora o fato da solução de conflitos o Rh pode promover o trabalho em equipe, 

oferecer e aplicar desenvolvimento e aprendizado contínuo, continuar melhorando os processos da 

empresa e acima de tudo manter a relação empresa cliente. 

 

Em relação a alimentação no ambiente organizacional ela faz diferença sim, principalmente dentro 

do ambiente de trabalho onde as pessoas precisam estar bem tanto se compararmos com a 

organização com a equipe e com ela mesma. Por outro lado, não é necessário um nutricionista 

dentro da organização a não ser que a mesma possa bancar este custo que é opcional. 

 

Enfim o RH tem muitas funções sendo que a maioria delas está ligada ao bem-estar das pessoas, ou 

seja, ele está diretamente ligado a qualidade de vida externa e interna de uma empresa, sendo assim, 

o RH deve ser uma área onde deve estar alguns talentos da empresa para o bom funcionamento da 

mesma. 
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Introdução 

Há uma ideia de felicidade que pertence ao senso comum e é compartilhada pela esmagadora 

maioria das pessoas; Felicidade é ter saúde, amor, dinheiro etc.  Além disso, a ideia de felicidade 

não é uma coisa recente. Com certeza, ela acompanha o ser humano há muito tempo e faz parte de 

sua história. 

 

A filosofia rompeu valores e procurou estabelecer orientações para que o homem procurasse a 

felicidade. 
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Então o que seria a tal felicidade?  Seria talvez a medida do prazer na proporção da vida e para 

atingi-la, o homem precisaria deixar de lado as ilusões e os desejos, e alcançar a serenidade, sendo 

que filosofia seria, portanto, o instrumento que possibilitaria esse processo. 

 

Felicidade é o estado de quem é feliz, uma sensação de bem-estar e contentamento, que pode 

ocorrer por diversos motivos, dentre eles o aumento de suas riquezas e conhecimento. Devido à 

natureza inquieta do homem e da sua existência, o homem tem que manter a sua vida pelo seu 

próprio esforço com os valores que o homem precisa, valores como riqueza e conhecimento, e esses 

valores não lhe são dados automaticamente, como um presente da natureza, mas precisam ser 

descobertos e atingidos pelo seu próprio raciocínio e trabalho. 

 

Conclui-se então que a verdadeira felicidade não pode ser obtida através da busca de caprichos 

irracionais, mas que na sociedade aberta cada indivíduo é livre para escolher a sua maneira de viver, 

o que inclui tentar buscar a felicidade via alternativas irracionais. Entretanto, a verdadeira felicidade 

só é possível ao homem racional, ou seja, aquele que tem valores racionais, aspira apenas objetivos 

racionais e só consegue encontrar alegria em ações racionais. 

 

Capítulo 1 - O que é Dinheiro? 
Em termos estritamente econômicos, moeda é tudo aquilo que pode ser usado para concluir 

transações econômicas, e gerar renda. Seguindo esta prévia definição, podemos entender que a 

moeda age como meio de troca na sociedade, senda assim, um meio básico para que um indivíduo 

possa atuar em um mercado, ou seja, quando ele vende seu produto, ele receberá moeda em troca 

pelo produto vendido, e por consequência, terá moeda para comprar aquilo que for de seu desejo.

  

Milênios de desenvolvimento caminham conosco quando caminhamos com uma moeda em nosso 

bolso. Lá atrás, no início das civilizações eram as próprias mercadorias que serviam de parâmetro 

de troca, ou seja, você produzia algodão, eu produzia trigo, então nós trocávamos mercadorias. 

Houve um tempo em que as trocas de mercadorias eram feitas sem nenhum tipo de referência 

externa de valor, ou seja, se uma pessoa produzia algodão, e outro trigo, elas trocavam suas 

mercadorias, e a equivalência entre elas era negociada a cada transação à medida que as transações 

comerciais foram se intensificando este modelo de transação econômica se tornou inviável, e então 

algumas mercadorias passaram a fazer o papel de moeda, como o sal e o gado.  

 

Conforme o passar do tempo, a moeda foi evoluindo, de forma que tínhamos inicialmente a moeda-

mercadoria, já citada no parágrafo anterior, moeda metálica até chegarmos ao modelo de moeda 
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presente nos dias de hoje, o papel-moeda ou moeda fiduciária, para os quais não existe garantia 

física sustentando o valor da moeda, de forma que sua aceitação se deve à imposição legal do 

governo presente no território de circulação da moeda. 

  

Ao longo da história, a moeda foi construindo como sua única função social o fato de apenas 

proporcionar às pessoas tudo aquilo que lhes era de extrema importância para suas necessidades 

básicas e sobrevivência, agregando muito tempo depois como função social a inclusão social de um 

indivíduo em um determinado grupo social por meio da aquisição de uma série de bens materiais e 

imateriais com, na maioria das vezes, um enorme valor agregado. 

 

Hoje em dia, a moeda, ou dinheiro, não cumpre sua função social de forma exclusiva, para cada 

indivíduo. Tendo em vista as reservas monetárias dos países ao redor do mundo, podemos entender 

que a função social proposta não é apenas cumprida pelo dinheiro em posse de um indivíduo, mas 

sim em conjunto com as posses do Estado, sociedade a qual aquele individuo pertence, uma vez que 

é o próprio estado que fornece as condições básicas de sobrevivência para indivíduo, tal qual 

infraestrutura de forma geral.  

 

A partir deste raciocínio, podemos entender como os indivíduos são diretamente afetados pela 

relação de posse de moeda/dinheiro em uma determinada sociedade, e como essa mesma relação 

cria um estado de felicidade e bem-estar. 

 

Esta relação entre o desenvolvimento de uma sociedade, proporcionado diretamente pela reserva 

monetária de um país e o estado de felicidade de seus habitantes é estudado por uma área da 

economia chamada “economia da felicidade”. 

 

Na tabela abaixo, podemos verificar a relação entre que a renda anual familiar e nível de felicidade 

de um cidadão americano, segundo um estudo realizado pela universidade de Michigan. 
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Este estudo ilustra a relação entre a renda anual e os níveis de felicidade de um indivíduo. Podemos 

perceber que segundo este estudo, os níveis de felicidade aumentam conforme a renda anual deum 

indivíduo, de forma que 21% das pessoas que possuem renda anual em torno dos 10 mil dólares 

consideram-se infelizes. Em contrapartida, as pessoas que possuem renda anual maior que meio 

milhão de dólares por ano consideram-se absolutamente felizes. 

1.1 - O que é Felicidade? 

Segundo o dicionário “tal”, o termo “Felicidade” é “o estado de quem é feliz, uma sensação de 

bem-estar e contentamento” (substituir texto entre aspas pela definição original do dicionário 

Aurélio.) 

 

Em contrapartida à definição de sentimento, a felicidade pode ser entendida como um momento 

durável de satisfação, onde o indivíduo se sente plenamente feliz e realizado, um momento onde 

não há nenhum tipo de sofrimento.  

 

A felicidade é formada por diversas emoções e sentimentos, que pode ser por um motivo específico, 

como um sonho realizado, um desejo atendido, ou até mesmo pessoas que são conhecidas por 

estarem sempre felizes e de bom humor, em que não é necessário nenhum motivo específico para 

elas estarem em um estado de felicidade. 
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Felicidade na Filosofia, diversos filósofos estudaram e analisaram a felicidade. Para o Grego 

Aristóteles, a felicidade diz respeito ao equilíbrio e harmonia praticando o bem; para o também 

grego, Epícuro, a felicidade ocorre através da satisfação dos desejos; Pirro de Élis também 

acreditava que a felicidade acontecia através da tranquilidade. Para o filósofo indiano Mahavira, a 

não violência era um importante aliado para atingir a felicidade plena.  

 

Os filósofos chineses também pesquisaram sobre a felicidade. Para Lao Tsé, a felicidade poderia ser 

atingida tendo como modelo a natureza. Já Confúcio acreditava na felicidade devido à harmonia 

entre as pessoas. 

 

Segundo o ponto de vista da psicologia, o psiquiatra Sigmund Freud defendia que todo indivíduo é 

movido pela busca da felicidade, mas essa busca seria uma coisa utópica, uma vez que para ela 

existir, não poderia depender do mundo real, onde a pessoa pode ter experiências como o fracasso, 

portanto, o máximo que o ser humano poderia conseguir, seria uma felicidade parcial. 

 

1.2 - A Relação entre Dinheiro e Felicidade 

A poderosa economia de mercado se fortalece cada vez mais com produção e consumo de bens que 

vão muito além das necessidades básicas de cada pessoa e dessa forma o desenvolvimento dos 

níveis de bem-estar e felicidade de cada pessoa passa a ser questionado de forma individual no 

sentido de “ter” e não “ser”. 

Como cidadãos comuns de um mundo globalizado, investimos boa parte de nosso tempo buscando 

conhecimento e qualificação para um trabalho de maior valor para uma participação social mais 

significante e afirmação maior de nosso valor como pessoas.  

 

O fato de dizer que o dinheiro traz felicidade torna-se muito subjetivo. Para uns o dinheiro pode 

colaborar com a felicidade, mas em outros casos a felicidade não é alcançada mesmo tendo 

adquirido uma renda melhor. 

 

Se o dinheiro realmente traz felicidade devemos primeiramente descobrir o que é a felicidade para 

nós; A resposta depende de cada pessoa, pois podemos ter um conceito diferente sobre felicidade. 

 

 Existem pessoas que alcançam uma renda que propicia a elas fazerem tudo o que desejam, mas 

nem sempre encontram a paz necessária de que precisam. Constroem uma carreira, levantam 

empresas, viajam pelo mundo, mas não possuem uma boa qualidade psicológica, não se sentem 
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plenas e acabam desenvolvendo estresse, ansiedade, nervosismo e depressão tornando-se assim 

infelizes. 

 

Existem outras pessoas que não possuem uma renda alta, suprem suas necessidades, lutam por 

aquilo que acreditam, possuem estabilidade emocional e consideram-se felizes. 

 

Poderia o bem-estar da população de um país ser medido somente pela sua produção anual de bens 

e serviços (PIB) ou devemos levar em conta outros fatores? Quando começamos a pensar sobre essa 

questão, algumas perguntas surgem naturalmente. Como medir bem-estar? Qual a relação entre 

dinheiro e felicidade? Como se comporta a felicidade ao longo da vida? 

 

A questão que surge logo de início é como (e se) podemos medir felicidade.  

 

Grande parte dos estudos sobre felicidade usa medidas subjetivas (autodeclaradas) de bem-estar 

para mensurar a felicidade de uma pessoa. Mas, será que podemos comparar a felicidade de pessoas 

diferentes? Há evidências cada vez mais seguras de que há muita informação relevante nas medidas 

subjetivas de felicidade. Por exemplo, pessoas que se dizem mais felizes tendem a cometer menos 

suicídios e tem menos reações físicas a situações de estresse. Assim, podemos usar medidas 

subjetivas de bem-estar para analisar os determinantes da felicidade. 

 

Um primeiro ponto importante é que existem diferentes conceitos de felicidade. Pesquisadores tem 

buscado diferenciar pelo menos dois aspectos. Um deles é a alegria com que uma pessoa vive no 

seu dia a dia, ou seja, os seus “momentos felizes”, em contraposição aos momentos de estresse, 

raiva e tristeza. Outro conceito de felicidade é o de “satisfação com a vida”, que reflete mais a 

avaliação da pessoa com relação à sua vida como um todo, com o que ela conseguiu atingir até 

aquele momento. Mas, afinal, o dinheiro compra que tipo de felicidade? 

 

Acréscimos de renda acima de determinado nível não aumentem a probabilidade de as pessoas 

desfrutarem dos momentos que trazem mais prazer, como estar com os amigos e desfrutar do lazer. 

Pode ser também que os aumentos de renda, apesar de provocarem o aumento de satisfação pessoal 

associada ao status, tragam consigo situações de estresse e incapacidade de saborear os pequenos 

prazeres da vida.  

 

Desse modo, é importante separar o que as pessoas pensam a respeito de sua própria vida do quanto 

elas realmente aproveitam os momentos felizes. 



8 
 

 

É possível alguém ter dinheiro e ser infeliz, como é possível, também, alguém não ter dinheiro e ser 

feliz. A frase “dinheiro não traz felicidade”, muito usada, é uma forma de dizer que o dinheiro, 

sozinho, não tem capacidade de curar os males do corpo e da alma. Isto é, alguém extremamente 

infeliz e perturbado pode possuir montanhas de dinheiro, sem que isso mude seu estado negativo. 

 

Dinheiro, ou qualquer outro símbolo de riqueza ou prosperidade, não tem o poder de nos fazer feliz. 

Esse poder é nosso. É a maneira como vinculamos nossa felicidade a estes símbolos, que dá a eles 

poder de influência em nosso estado emocional e, consequentemente, em nossa vida. 

 

A maneira pela qual o dinheiro entra em sua vida que vai fazer você se sentir feliz ou não, e não o 

dinheiro em si. Se o dinheiro entra em sua vida através de um trabalho que lhe dá prazer e 

felicidade, você vai querer guardá-lo. Vai usá-lo para adquirir coisas que se tornem símbolos de 

felicidade e realização, e com isso se tornará cada vez mais feliz, e se o dinheiro que possui vem da 

perda de uma pessoa amada, de um trabalho que não gosta, da venda de um objeto ou bem que lhe 

trazia memórias desagradáveis, é bem provável que não queira ficar com ele. E irá gastá-lo mais 

rápido do que imagina. E tudo aquilo que adquirir continuará lembrando a você essas mesmas 

emoções. Esse tipo de atitude fará você perpetuar esses sentimentos desagradáveis, relembrando a 

todas as pessoas de seu convívio a maneira pela qual adquiriu essas coisas. 

O dinheiro leva à autonomia, mas não acrescenta bem-estar ou felicidade na vida de uma pessoa, o 

dinheiro não traz felicidade, pelo contrário, o dinheiro é solução para muitos problemas, porém, não 

é um fator que determine a permanência da felicidade. 

 

Capítulo 2 – A Economia da Felicidade 
Segundo Carol Graham, a economia da felicidade é o estudo quantitativo e teórico da felicidade, e 

da evolução positiva ou negativa do bem-estar, da qualidade de vida, da satisfação de vida e de 

conceitos relacionados, normalmente combinando a economia com outros campos como a 

psicologia e a sociologia. Trata normalmente de indicadores relacionadas com a felicidade que 

devem ser maximizados em vez de riqueza, rendimento ou lucro. O campo tem crescido 

substancialmente desde o final do século XX, por exemplo com o desenvolvimento de métodos, 

pesquisas e índices para medir a felicidade e conceitos correlacionados. 

 

Para os economistas suas conclusões têm sido descritas como um desafio, é difícil comparar a 

felicidade de uma pessoa com a de outra. Podendo ser especialmente difícil comparar a felicidade 
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em culturas diferentes. Amostras de dados entre nações e ao longo do tempo demonstram padrões 

consistentes nos determinantes da felicidade. 

 

A felicidade é normalmente medida usando medidas subjetivas - por exemplo, inquéritos auto-

relatados - e/ou medidas objetivas. Uma das permanentes preocupações tendo sido a precisão e 

estatística das respostas das pessoas aos inquéritos sobre felicidade.  

 

São muitas vezes usadas medidas objetivas tais como esperança de vida, rendimento e educação em 

conjunto ou em vez da felicidade relatada subjetivamente, no pressuposto de que geralmente geram 

felicidade, o que plausivelmente possa não ser necessariamente o caso. Os termos qualidade de vida 

ou bem-estar são usados frequentemente para abranger estas medidas mais objetivas. 

 

A Economia da Felicidade investiga os fatores por trás da felicidade das pessoas, usando não apenas 

conceitos e ferramentas da economia, mas também da sociologia, da ciência política, e, 

especialmente, da psicologia. Os estudos em Economia da Felicidade são fundamentalmente 

empíricos e baseados em pesquisas de opinião sobre o nível de felicidade das pessoas, a relação 

entre as características econômicas, sociais e demográficas, entre outras, e o nível de felicidade 

reportado pelos entrevistados é analisado estatisticamente, para que se compreenda o que torna 

alguns indivíduos mais felizes do que outros. 

Compreendendo o que torna os cidadãos mais felizes, uma análise cuidadosa dos resultados das 

pesquisas em Economia da Felicidade pode prescrever mudanças em algumas políticas públicas, 

com a cautela de não sugerir uma atuação paternalista por parte do Estado. Vários dos serviços que 

um governo busca prover aos seus cidadãos, principalmente em países democráticos, já são serviços 

que se relacionam com o nível de felicidade e bem-estar das pessoas, como os serviços de saúde. 

Por outro lado, a Economia da Felicidade traz insights de áreas que estão ligadas à felicidade dos 

indivíduos e onde ainda há espaço para atuação do governo. 

 

2.1 - Fatores Econômicos da Economia da Felicidade 

Naturalmente, as pesquisas em Economia da Felicidade analisam como variáveis econômicas 

afetam o bem-estar subjetivo “felicidade” dos indivíduos, dando particular atenção à influência da 

renda e do emprego na felicidade, bem como a desigualdade e a inflação. 

 

2.1.1 – Renda 

De fato, encontrou-se em vários estudos uma correlação positiva entre renda e felicidade.  
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No entanto, os estudos demonstram que mais do que a renda absoluta, o que importa para a 

satisfação das pessoas é a renda relativa, baseada na comparação com alguns grupos específicos 

próximos do indivíduo.  

 

Verificou-se também que a influência do dinheiro na felicidade é cada vez menor à medida que a 

renda cresce. Assim, a relação entre renda e felicidade é não linear, com as pesquisas confirmando, 

por outro lado, que a pobreza é uma importante fonte de infelicidade. 

 

O nível de bem-estar subjetivo nos países ricos tende a ser maior do que nos países pobres, mas, 

entre países em um mesmo patamar de renda, a variação nos níveis de felicidade não se 

correlaciona com a renda, o que ocorreria tanto entre países ricos quanto entre países pobres. 

 

Também os estudos em Economia da Felicidade que focam na comparação em nível individual 

encontraram limites para o efeito da renda sobre a felicidade.  As pesquisas mostram que, na média, 

pessoas com renda maior têm um nível de bem-estar subjetivo também maior. Entretanto, o impacto 

da renda adicional no nível de felicidade diminui à medida que a renda aumenta.  

 

Há uma preocupação nesses estudos em resolver o problema da direção da causalidade entre renda e 

felicidade, já que uma possibilidade para explicar a correlação entre as variáveis, é de que 

indivíduos mais felizes tendem a possuir características que levam a uma renda maior. 

 

 A solução de parte dos estudos em Economia da Felicidade foi analisar o efeito de variações na 

renda não associadas ao trabalho, e, portanto, não associadas a características pessoais dos 

indivíduos, como o recebimento de heranças e de prêmios de loteria. Outras variáveis 

independentes controladas nesses estudos incluem idade, escolaridade, emprego e gênero, entre 

outras. 

 

A felicidade é mais afetada pela posição relativa da renda do que pela renda absoluta de um 

indivíduo. O economista brasileiro André Lara Resende reflete nessa linha: “não é a riqueza 

absoluta, mas a riqueza relativa que importa. Não nos basta ser apenas ricos, mas, sim, mais ricos 

do que nossos pares”.  No mesmo sentido, Kahneman explica que a relação entre satisfação e renda 

depende de pontos de referência estabelecidos pelos próprios indivíduos. Os grupos de comparação 

incluem a família, colegas de trabalho e outras pessoas com a mesma faixa etária e escolaridade do 

indivíduo. 
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Da psicologia vem um conceito que explica o porquê de ganhos de renda nem sempre trazerem 

ganhos proporcionais em bem-estar. Não apenas os indivíduos se comparam, mas também se 

“adaptam” a seus níveis de renda.  

 

Lyubomirsky define “adaptação hedônica” como “o processo psicológico pelo qual as pessoas se 

acostumam com um estímulo positivo ou negativo, de forma que os efeitos emocionais do estímulo 

são atenuados ao longo do tempo”. Assim, mais renda não traria mais felicidade porque as pessoas 

se acostumariam com a renda maior. Algumas pesquisas sugerem que o efeito da adaptação 

eliminaria entre 60 e 80% do efeito da renda no bem-estar.  

 

Dessa forma chegamos à “teoria dos níveis de aspiração”, que explica de maneira mais ampla a 

ligação entre renda e felicidade. Frey e Stutzer, explicam que “De acordo com a teoria dos níveis de 

aspiração, o bem-estar individual é determinado pela distância entre aspiração e realização”. Dessa 

forma, tanto a noção sobre a renda relativa e o processo de comparação entre os indivíduos quanto à 

ideia de adaptação hedônica em relação à renda anterior fazem parte de uma teoria mais ampla, a 

dos níveis de aspiração.  Frey conclui que, juntos, os dois processos fazem os indivíduos buscarem 

aspirações maiores. Seria esta teoria a explicação para o Paradoxo de Easterlin. 

 

Entretanto, a relação entre renda e felicidade é não linear, e a renda tem sim efeitos significativos 

em níveis menores de renda. Para Kahneman, ser pobre torna uma pessoa miserável e ele ressalta 

ainda que a pobreza extrema amplifica os efeitos e de outros infortúnios da vida. Em particular, 

doenças são muito piores para os muito pobres. Já Frey, afirma que a noção de que as pessoas em 

países pobres são mais felizes porque vivem em condições mais naturais e menos estressantes é um 

mito.  

 

2.1.2 – Desemprego  

Com a importância da renda sobre a felicidade relativizada, focamos a atenção para outra variável 

econômica que tem impacto devastador nos níveis de satisfação individual: o desemprego.  

 

Frey ressalta que a forte influência negativa do desemprego no bem-estar subjetivo é uma das 

descobertas mais robustas da Economia da Felicidade e que as pessoas nessa condição se tornam 

“muito infelizes”.  

 

Clark e Oswald observaram que nada diminui mais o bem-estar individual do que o desemprego, 

nem mesmo uma situação de divórcio ou separação. 
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 O custo individual é, a princípio, a perda de renda. Em compensação, esses indivíduos também têm 

mais tempo livre, que pode ser despendido com mais lazer. Entretanto, o que os estudos indicam é 

que mesmo quando controlada a mudança de renda, o bem-estar individual é afetado negativamente 

de maneira significativa pelo desemprego. 

 

Como antes, também na relação entre desemprego e felicidade existe o desafio de se determinar a 

direção da causalidade. Afinal, pessoas infelizes podem ter uma atuação inferior no mercado de 

trabalho e essas características indesejáveis poderiam levar ao desemprego. Como no caso da renda, 

experimentos naturais foram usados para solucionar esse problema, isto é, fatos exógenos que 

levaram a situação de desemprego, que não têm relação com características individuais, alheia a 

vontade do indivíduo, um exemplo é o desemprego causado pelo fechamento de uma fábrica. 

 

Segundo Frey, se a queda de bem-estar não é explicada pela mudança de renda nem pela seleção de 

pessoas que já eram infelizes, o desemprego possui custos não financeiros, sendo o principal o 

“custo psicológico”. 

 

2.1.3 – Inflação  

De acordo com Frey, o estudo da felicidade encontra que a inflação sistemática e marcadamente 

reduz o bem-estar individual reportado.  

 

Como a experiência brasileira ensina, o autor ressalta que as pessoas precisam despender muitos 

esforços em se informar sobre a alta de preços esperada, e também em se proteger dela. Do 

histórico brasileiro com a inflação também sabemos que a renda real dos mais pobres é a que mais é 

corroída, visto que a pobreza extrema é um determinante importante da infelicidade dos indivíduos. 

No entanto, consideram o efeito da inflação na felicidade substancial, mas não tão grande.  

 

2.1.4 – Desigualdade  

Ao contrário das pesquisas sobre o efeito da renda, do desemprego e da inflação na felicidade, as 

pesquisas sobre o efeito da desigualdade não levam a uma conclusão consensual. Observam-se 

impactos diferentes de acordo com o país pesquisado. A diferença seria explicada por percepções 

diferentes em relação às possibilidades de ascensão social e das convicções acerca da origem da 

desigualdade. 

 

2.1.5 – Consumo  
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A Economia da Felicidade também analisa o papel do consumo na satisfação das pessoas, o 

dinheiro é valorizado pelo status que gera, mas principalmente porque permite a aquisição de mais 

bens materiais e serviços. No entanto, vários conceitos da psicologia desafiam a ideia de que mais 

consumo gera mais bem-estar. 

 

Nesse sentido, André Lara Resende critica a ênfase dada a esse consumo: Já não faz mais sentido 

associar desenvolvimento exclusivamente ao crescimento e ao aumento do consumo material. O 

economista considera que, ultrapassado um determinado nível de renda, a qualidade de vida não 

está mais necessariamente associada ao consumo material. Para ele, as políticas públicas devem ser 

revistas para que se alcance o bem-estar. Esta revisão não implica a escolha por menos crescimento, 

mas por mudança na composição do produto, um aumento do peso dos serviços, concluindo que as 

indústrias do setor de serviços liderarão o crescimento no futuro. 

 

Boa parte das pesquisas citadas até agora se utilizam de dados amostrais de países desenvolvidos, 

de modo que é oportuno discutir as aplicações desses estudos ao caso brasileiro. Como os resultados 

das pesquisas se relacionam com os indicadores brasileiros de renda, desemprego, inflação e com a 

realidade da desigualdade e do consumo. 

 

A análise conjunta dos resultados das pesquisas e da realidade brasileira indica que, por enquanto, a 

Economia da Felicidade tem pouco a acrescentar ao debate de política econômica do país. Neste 

debate, as principais forças políticas concordam que a renda ainda deve crescer, a desigualdade 

diminuir e que o atual nível da inflação é desconfortável.  

 

Talvez as maiores contribuições da Economia da Felicidade para o caso brasileiro sejam em outras 

políticas públicas e modelos institucionais. 

 

2.2 - Fatore não econômicos 

A Economia da Felicidade estuda também, além dos fatores econômicos, a influência de fatores não 

econômicos no nível de satisfação das pessoas. Destaca-se o efeito, sobre a felicidade, de boas 

instituições, de uma mobilidade urbana eficiente, de um modelo urbano que dê prioridade a 

convivência, e da boa saúde física, entre outros.  

 

2.2.1 - Instituições 

De maneira ampla, instituições são entendidas como os mecanismos que moldam o comportamento 

dos indivíduos. Assim, em ciências sociais, o termo “instituições” tem uma acepção particular e não 
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deve ser confundido, por exemplo, com órgãos públicos. Muitos pesquisadores descobriram efeitos 

importantes de boas instituições no bem-estar subjetivo. 

 

Frey conclui que as “instituições democráticas aumentam o bem-estar das pessoas 

consideravelmente”. Uma parte importante deste efeito se daria na utilidade processual, conceito 

muito difundido na Economia da Felicidade que explicaria o efeito desse e também de outros 

fatores na satisfação individual. De maneira diversa da utilidade concebida na teoria econômica 

tradicional, em que predomina a importância de resultados, a utilidade processual contempla a 

satisfação que decorre das situações que levam a um resultado, e não apenas a que decorre do 

resultado. No caso da democracia, por exemplo, existiriam ganhos porque o processo democrático 

traria como resultado decisões mais próximas das preferências das pessoas e também porque os 

cidadãos gostam de participar do processo. 

 

Outras instituições importantes verificadas pelos estudos incluem honestidade, eficiência, ausência 

de corrupção e a existência de um Estado de Direito, além de mecanismos de participação 

democrática mais direta. 

 

2.2.2 - Mobilidade urbana 

O estudo da felicidade mostra também que existe uma forte relação negativa entre o tempo gasto no 

percurso casa-trabalho e os níveis de felicidade. O resultado é observado mesmo quando são 

controladas outras variáveis, como a renda. 

 

Stutzer e Frey, ao observarem a relação, a definiram como o paradoxo do deslocamento casa-

trabalho. Eles argumentam que, apesar de para a maioria das pessoas tal deslocamento ser um fardo 

mental e físico, na teoria econômica o tempo gasto com o percurso seria apenas mais uma decisão 

racional tomada pelos indivíduos. De acordo com o prescrito pela Economia Regional e pela 

Economia Urbana, não deveria haver falta de utilidade em morar longe do trabalho, já que, em 

contrapartida, haveria ganhos de utilidade, por meio de um custo de vida menor ou de um emprego 

com remuneração maior. 

 

Entretanto, a observação empírica foi de encontro com a teoria, e, mantidas outras variáveis 

constantes, o nível de bem-estar individual é negativamente afetado pelo tempo gasto com a 

viagem, verificando-se assim o paradoxo.  
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As perdas de bem-estar ocorreriam porque, além de estar associado a um maior custo financeiro, 

um tempo maior no deslocamento casa-trabalho implica menor tempo de lazer. Os efeitos negativos 

do deslocamento casa-trabalho não se limitam, porém, apenas aos aspectos financeiro e de lazer. 

Associam-se um maior tempo no trajeto casa-trabalho a problemas de pressão sanguínea, angina, 

dores crônicas, ansiedade e raiva, além de problemas cognitivos. Entre as condições que causam 

reações físicas e emoções negativas estão o desconforto com a temperatura, a existência de 

multidões, barulho e poluição. Todas são características notórias do transporte público nas grandes 

cidades do país.  

 

As descobertas sobre o efeito do deslocamento casa-trabalho no bem-estar têm implicações para a 

sociedade e ele defende que um transporte melhor para a força de trabalho está entre as maneiras 

relativamente eficientes de elevar o bem-estar da população. 

 

2.2.3 - Modelo urbano 

A inserção em comunidades é um dos principais fatores relacionados à felicidade para a Psicologia 

Positiva. 

 

 Para Frey existe na Psicologia Positiva um reconhecimento de que as pessoas e experiências 

integram um contexto social. Comunidades positivas como a igreja ou a família são consideradas 

fatores importantes para alcançar a felicidade. Assim, um desenho urbano que privilegie a 

convivência e dê espaço a essas comunidades contribuiria positivamente para o bem-estar 

individual. Espaços públicos que permitam a convivência agradável geram cidadãos mais felizes, 

bem como aquisições de experiências tendem a deixar os indivíduos mais felizes do que aquisições 

materiais.  

 

Fortes conexões sociais, como as decorrentes de organizações recreativas e cívicas são essenciais 

para o bem-estar psicológico e o resultado sugere que as políticas públicas devam permitir que os 

cidadãos tenham essas experiências, inserindo assim no cotidiano das comunidades parques, trilhas 

e assim por diante, que promovam experiências que produzam satisfação real. 

 

2.2.4 – Saúde  

Um importante aspecto ligado à felicidade e que é diretamente afetado por políticas públicas é o 

estado de saúde de um indivíduo. Alguns pesquisadores defendem que, por conta da adaptação 

hedônica, algumas condições de saúde não influenciam tanto os níveis de bem-estar, que seria mais 

afetado por condições que retém de forma quase permanente a atenção do doente. No entanto, todos 
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concordam que pelo menos alguns estados de saúde têm forte efeito permanente sobre a satisfação 

com a vida. Ainda, muitos pesquisadores apontam a relevância da saúde mental para o bem-estar 

individual. 

 

2.3 - Outros Fatores 

O estudo da felicidade encontrou ainda a influência de outros fatores não econômicos no nível de 

bem-estar subjetivo. Entre eles estão, positivamente, o voluntariado e o convívio social, e, 

negativamente, a insegurança, a degradação ambiental, a discriminação e a publicidade. 

 

2.3.1 - Iniciativas pelo Mundo 

Vários países e organismos têm dado uma atenção maior tem sido dada aos indicadores de bem-

estar. Um exemplo foi a criação, pelo ex-presidente francês Nicholas Sarkozy, da Comissão para a 

Mensuração da Performance Econômica e do Progresso Social, liderada pelos vencedores do 

prêmio Nobel em Economia Joseph Stiglitz e Amartya Sem, e que contou com a participação 

também de outros acadêmicos ilustres, como Daniel Kahneman, James Heckman e Kenneth Arrow, 

Angus Deaton, Alan Krueger e Cass Sunstein. A Comissão estudou os limites do PIB como um 

indicador desempenho econômico e como poderiam ser produzidos outros indicadores relevantes de 

progresso social. 

 

Na mesma linha, em 2011, a Assembleia Geral da ONU aprovou unanimemente a Resolução 

65/309, convidando os países membros a medir a felicidade de seus cidadãos e a usar os dados para 

orientar suas políticas públicas. Na Resolução, a ONU coloca a busca da felicidade como um 

objetivo humano fundamental, reconhece que o objetivo da felicidade e a sua aspiração encarna o 

espírito dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 

 

Os países já contam também com um padrão internacional para a mensuração do bem-estar: a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) publicou, em 2013, 

documento oficial com diretrizes técnicas orientando os países em como mensurar o bem-estar 

subjetivo. 

 

2.3.2 - Felicidade Interna Bruta como objetivo 

A mais conhecida iniciativa internacional, entretanto, é a do Reino do Butão, que já nos anos 70 

colocou como objetivo de o país aumentar a “Felicidade Interna Bruta”, aludindo ao Produto 

Interno Bruto (PIB).  No entanto, a visão mais dominante na Economia da Felicidade é que, em vez 
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disso, os resultados das pesquisas devem servir de insumos adicionais no debate político, não 

devendo o Estado se comprometer em maximizar um indicador de felicidade. 

 

A Economia da Felicidade traz novas informações empíricas para a discussão política sobre 

determinadas políticas, como visto no caso da mobilidade urbana. Projetos de mobilidade urbana 

tendem a ser priorizados por conta de suas vantagens, como o incremento da produtividade na 

economia ou o combate à poluição, e preteridos quando outras políticas são consideradas 

preferenciais, como quando o governo estimula a compra de carros ou subsidia o preço da gasolina. 

Neste exemplo, o estudo da felicidade traz mais um elemento para o debate: a descoberta robusta de 

que uma mobilidade urbana eficiente contribui diretamente para melhorar o bem-estar da 

população. O caso ilustra como os achados do estudo da felicidade podem ser incorporados pela 

esfera governamental sem que o governo necessariamente busque maximizar um indicador de 

felicidade. 

 

Para Frey, em uma democracia, o desenho constitucional permite que os cidadãos “revelem suas 

preferências e forneçam aos políticos (o governo) o incentivo para torná-las realidade”, concluindo 

que a maximização de um indicador de felicidade não respeita esse processo. Os cidadãos podem 

distorcer o resultado das pesquisas respondendo a elas de maneira estratégica, em vez de sincera; e 

o governo pode dar mais importância para políticas populistas que elevem o indicador, ainda que 

elas não sejam sustentáveis, ou alterar a metodologia do indicador de maneira que lhe seja benéfica. 

Assim, a discussão remeteria à chamada “Lei de Goodhart”, que afirma que, quando uma medida 

passa a ser um objetivo, ela não é mais uma boa medida do que se está avaliando. 

 

Capítulo 3 - O Paradoxo de Easterlin 
O paradoxo de Easterlin é um conceito-chave em economia da felicidade. É assim designado a 

partir do seu autor, o economista e professor da University of Southern Califórnia Richard Easterlin, 

que analisou os fatores que contribuem para a felicidade de uma nação. 

 

 De acordo com a Universidade de Kent, o paradoxo explica que, "rendimentos elevados têm 

correlação com felicidade, mas, a longo prazo, não existe correlação entre o aumento do rendimento 

e o aumento da felicidade". 

 

Easterlin descobriu a partir deste estudo, que dentro de um determinado país as pessoas com 

rendimentos mais elevados eram mais provavelmente propensas a relatar que são felizes. No 

entanto, nas comparações internacionais, a média do nível de felicidade reportada não acompanhava 
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estritamente o aumento do rendimento nacional per capita, pelo menos para os países com 

rendimentos suficientes para satisfazer as necessidades básicas. Da mesma forma, embora o 

rendimento per capita tenha aumentado constantemente nos EUA entre 1946 e 1970, a média da 

felicidade reportada não apresentou nenhuma tendência de longo prazo e declinou entre 1960 e 

1970.  

 

A principal crítica do paradoxo em relação aos governos em relação às políticas públicas, é a de 

que, uma vez satisfeitas as necessidades básicas, a política não devia centrar-se no crescimento 

económico do PIB, mas antes no aumento da satisfação na vida ou felicidade nacional bruta (FNB). 

No ano de 2003, a fim de colocar a prova o paradoxo, os economistas Ruut Veenhoven e Michael 

Hagerty publicaram uma análise baseada em várias fontes de dados, e concluíram que não há 

paradoxo, e que os países ficam de fato mais felizes com o aumento do rendimento.  

 

Em 2008, os economistas Betsey Stevenson e Justin Wolfers, ambos da University of Pennsylvania, 

publicaram uma reavaliação do paradoxo de Easterlin usando novas fontes de dados de séries 

temporais. Concluiram tal como Veenhoven e outros, que, ao contrário do que afirma Easterlin, os 

aumentos em valores absolutos do rendimento estavam associados a aumentos da felicidade média, 

tanto para pessoas individuais como para países no seu conjunto. Descobriram uma relação 

estatística entre felicidade e o logaritmo do valor absoluto do rendimento, o que sugere que a 

felicidade aumentava mais devagar do que o rendimento, mas não se alcançava nenhum "ponto de 

saturação". 

 

 O estudo proporcionava prova de que o rendimento em valor absoluto, adicionalmente ao 

rendimento em termos relativos, determinava a felicidade. 

 

Em 2010 Easterlin publicou dados relativos a uma amostra de 37 países confirmando o paradoxo o 

que foi imediatamente contestado por Wolfers. 

 

Em 2012, num relatório preparado para a ONU, Richard Layard, Andrew Clark e Claudia Senik 

salientaram que outras variáveis acompanham a variação da riqueza, incluindo a confiança social, e 

que estas, e não o rendimento, podem gerar grande parte da associação do PIB per capita com o 

bem-estar. 

 

Em 2015, os psicólogos Thomas Gilovich e Amit Kumar publicaram um estudo que demonstrava 

que compras experienciais (tais como férias, concertos e refeições fora de casa) tendem a trazer 
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felicidade mais duradoura do que compras materiais." Eles concluíram que era assim porque 

"comparadas com bens possuídos, as experiências são menos propensas a adaptação. 

 

Conclusão 
Neste trabalho acadêmico, foi abordado o tema “Relação entre dinheiro e felicidade, que tratou a 

respeito da forma como o dinheiro influencia direta e indiretamente na felicidade dos indivíduos de 

uma nação. Através destas relações descritas neste artigo, podemos entender como os elementos 

presentes no nosso dia-a-dia, tal qual infraestrutura, estado de saúde e níveis de renda influenciam 

em nossos níveis de felicidade, sejam eles subjetivos ou não. 

 

Concluo, portanto, que, a partir dos elementos supracitados neste trabalho, que a renda, em suma é 

o fator que tem a maior e mais direta influência sobre os níveis de felicidade de um indivíduo; 

embora haja outros fatores que em conjunto constituam boa parte da influência para com a 

felicidade de uma pessoa.  

 

A relação entre dinheiro e felicidade se constitui não necessariamente por meio da aquisição de 

bens materiais, mas sim pela aquisição de “experiências”, como por exemplo viagens, passeios e 

etc.; constituindo assim uma das maiores críticas ao paradoxo de Easterlin.  

 

O conceito de felicidade é totalmente subjetivo, cada um de nós é um indivíduo, e por isso, singular. 

A felicidade é tão pessoal quanto nós mesmos. 
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