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Introdução 
A crise hídrica é tratada como uma crise global, ela é disseminada, principalmente, pelo mau uso 

dos recursos hídricos, seja pelo desperdício, consumo ineficiente e poluição. Define-se ainda que 

entre os aspectos que tendem a agravar o cenário de escassez estão as alterações climáticas e a 

destinação de água para a produção de biocombustíveis, potencial fonte de energia com mercado 

ascendente. Com base nos fatos apresentados, destaca-se que entre as causas que intensificam o 

cenário de escassez estão: o alto nível de degradação da qualidade da água alcançado nos últimos 

anos; o crescimento exponencial da demanda, devido ao rápido aumento demográfico e as 

irregularidades de distribuição hídrica quando comparadas às necessidades de  consumo.  

 

O Brasil é um dos países mais ricos em recursos hídricos e abriga 12% de toda a água potável do 

mundo. Esse precioso líquido, porém, não se distribui de maneira uniforme pelo território nacional. 

Cerca de 72% das reservas encontram-se nos rios da Região Norte, que reúne menos de 5% da 

população nacional. Em 2013, enquanto os nordestinos pediam chuva, as populações ribeirinhas dos 

rios da Bacia do Amazonas torciam para que parasse de chover. No Amazonas, 26 municípios 

declararam situação de emergência, incluindo a capital, Manaus.No Sudeste, os desafios ligados à 

água são de outro tipo, relacionados às grandes metrópoles e à falta de planejamento e manejo 

adequado, pois, para se tornarem potáveis para uso humano, as águas precisam passar por um 

processo de tratamento. Como resultado, temos uma conta difícil de fechar. Mas, mesmo em lugares 

em que há abundância, muitas vezes a população não recebe água tratada.  

 

Tal como no Nordeste brasileiro, há diversos pontos do mundo em que a escassez hídrica é motivo 

de êxodo da população e alvo de políticas públicas. Em termos globais, a oferta de água corre o 

risco de entrar numa crise profunda, pressionada cada vez mais pelo crescimento demográfico, 

pelas mudanças climáticas, pela contaminação de fontes e pelo desperdício. A crise é menos uma 

questão de insuficiência real, e mais de mau gerenciamento do uso dos recursos hídricos. A falta de 

água afeta não só a saúde humana, mas também o desenvolvimento socioeconômico da sociedade e 

o rumo das relações entre nações.  

 

A região metropolitana de São Paulo é uma das que enfrenta problemas hídricos desde 1930, 

quando começaram as medições nos sistemas de reservatórios fornecedores de água. A situação é 

pior no sistema Cantareira, cujo nível bate sucessivos recordes negativos desde o início do ano. 

Responsável pelo abastecimento de 8,8 milhões de pessoas – quase a metade da população da 

Grande São Paulo – o Cantareira opera com o volume útil esgotado desde julho. A retirada de água 

do sistema só continuou porque, em maio, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
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Paulo (Sabesp) começou a bombear água do chamado volume morto. A utilização inédita da reserva 

técnica, que fica abaixo das comportas das represas, fez o nível do reservatório subir a 18,5%.  

 

A qualidade de vida, saúde e desenvolvimento da população dependem intimamente da qualidade e 

disponibilidade da água. Além disso, é necessário que esse recurso seja analisado como um bem 

renovável, porém finito, visto que o suprimento de água fornecido pela natureza está próximo de ser 

superado pela quantidade demandada para mover a sociedade atual. Isso porque, apesar de a 

superfície da Terra ser constituída por três quartos de água, somente uma quantidade ínfima desta é 

útil para a população, isto é, a maior parcela desse recurso encontra-se em formas de difícil acesso 

ou sob condições que exigiriam o gasto de muitos recursos financeiros e energéticos para torná-la 

passível para atender as necessidades da sociedade moderna. 

 

Existem propostas para garantir a oferta de água a todos, entre as soluções apontadas estão algumas 

ações para evitar a continuidade da crise e outras apenas para mitigar os efeitos de secas e conflitos 

já percebidos em determinados locais do mundo. Adiciona-se o fato de que qualquer ação para o 

combate a essa crise silenciosa e de caráter mundial deve envolver todos os níveis sociais e 

econômicos da sociedade, isto é, povos e governos, ricos e pobres e, parte do princípio, de que a 

tomada de consciência sobre a importância da água e sua valoração como um bem limitado é a 

primeira ação a ser tomada é  importante também considerar a água como um recurso essencial e 

insubstituível para assegurar a sobrevivência da vida na Terra, tornando o resultado desse cálculo 

mais igualitário. Segundo especialistas, a solução passa por ações como o controle de uso das 

reservas, monitoramento constante do meio ambiente, planejamento urbano eficiente, investimentos 

em cisternas, construção de poços e de infraestrutura de distribuição de água tratada. 
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Capítulo 1 - A Crise Hídrica   

 

1.1 - O Que é Crise Hídrica?  
 A expressão crise de água no Brasil vem sendo utilizada pela grande mídia para referir-se ao 

conjunto de acontecimentos que levou à escassez de água no país — não no território nacional por 

inteiro, mas sim em algumas localidades, especialmente na região Sudeste — e ao risco de extensão 

desse problema para outras regiões.   

 

Mas se há muita água disponível no Brasil, por que está faltando água?  

 Para entender a questão da escassez de água no Brasil, é preciso primeiro entender algumas 

questões geográficas concernentes ao território nacional.  

 

Em primeiro lugar, embora o país possua as maiores reservas de água por unidade territorial do 

planeta, é preciso destacar que elas estão desigualmente distribuídas no espaço geográfico 

brasileiro. A região Norte, notadamente a Bacia do Rio Amazonas, é aquela que possui a maior 

concentração de água no país, tanto pelo rio em questão quanto pela presença do Aquífero Alter do 

Chão, o maior em volume d'água.  

 

Em segundo lugar, é preciso entender a questão demográfica. A maior parte da população brasileira 

não reside nos pontos onde a água encontra-se disponível de forma mais abundante, pois há uma 

concentração populacional muito elevada nas regiões Sudeste e Nordeste, respectivamente. 

Curiosamente, são essas as regiões cujos estados possuem os maiores históricos de secas e escassez 

de água ao longo do tempo.  

 

Esse panorama contribui consideravelmente para o problema em questão, haja vista que a 

exploração dos recursos hídricos da Amazônia é totalmente inviável em virtude dos grandes custos 

de transporte e também pelos iminentes impactos naturais, que podem comprometer as reservas de 

água então disponíveis.  

  

Há cerca de duas décadas, os ambientalistas têm alertado para o fato de a água doce ser um recurso 

escasso em nosso planeta. Neste começo de 2015, o Sudeste do Brasil tem uma clara percepção 

dessa realidade, em função da seca que o assola. Outras regiões ou Estados do Brasil, como o 

Nordeste, já vivenciam o problema há muito tempo, e até o Amazonas e o Pantanal têm sofrido, 

esporadicamente, com a estiagem. Além da questão climática, os especialistas apontam outros 
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culpados para o problema da falta de água: os governos e os cidadãos de um modo geral. Por isso, 

muita gente tem dito que um dos pontos positivos da seca atual é aprendermos com ela e 

começarmos a tratar com mais cuidado a água de que dispomos e nossos recursos hídricos.  

   

 Crise Hídrica é a escassez de água em determinado local, e é motivada por fatores naturais que 

podem ou não estarem relacionados com a gestão publica, embora o Brasil seja o país com a maior 

quantidade de água per capita do mundo, a sua disponibilidade é má distribuída ao longo do 

território, sendo isso um grande fator para ocorrências de secas. Todavia, é justamente onde existem 

menos reservas de água no país que reside a maior parte da população e também onde acontece a 

maior parte das atividades econômicas – industriais, comerciais e agrícolas. Assim, os sistemas de 

abastecimento ficam cada vez mais sobrecarregados, tornando-se vulneráveis a qualquer grande 

seca que ocorra. E ela ocorreu.  Com um problema grave de seca e também de gestão dos recursos 

naturais, o país vem apresentando níveis baixos em seus reservatórios em épocas do ano em que 

eles costumam estar bem mais cheios, sendo um exemplo, o reservatório do Sistema Cantareira.    

  

Embora a falta de água no Brasil tenha acontecido em outros períodos recentes e anteriores, com 

destaque para algumas áreas da região Nordeste, a crise hídrica que se instalou a partir do ano de 

2014 é considerada a mais grave de todas em razão do grande número de pessoas atingidas. São 

Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os Estados mais atingidos por essa crise no abastecimento 

de água. A região mais afetada foi a paulista, que vive em alerta desde fevereiro deste ano, quando 

o nível do Sistema Cantareira, que abastece atualmente 6,5 milhões de pessoas na Grande São 

Paulo, começou a cair. Antes, o reservatório sustentava nove milhões de lares (2,5 milhões 

passaram a ser atendidos por outros sistemas).  

 

São Paulo a cidade mais habitada e também a região mais populosa do país passou a conviver com 

uma delicada situação de escassez nos seus principais reservatórios de abastecimento, levando a um 

inevitável racionamento de água.  Diante do cenário em que a escassez hídrica atinge 11% da 

população mundial, o Brasil passou a viver,  os primeiros grandes focos daquilo que pode ser a 

maior crise hídrica de sua história.  A Unesco (entidade da ONU voltada para a educação, a ciência 

e a cultura) declarou que as perspectivas são preocupantes, estimam que, se as políticas em relação 

à água não mudarem, 1,8 bilhão de pessoas estarão vivendo em zonas muito secas e dois terços da 

humanidade estarão sujeitos a alguma restrição no acesso à água em 2025.  
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1.2 - Quais suas causas? 

 Para gerar energia, é preciso água. Para distribuir água, é preciso energia. Os  dois  
recursos limitam-se mutuamente – e os dois estão se esgotando. Há uma saída? 

MICHAEL E. WEBBER 
 

 A crise decorre de décadas de mau comportamento em relação ao uso da água e do solo, e também 

de uma relação cultural equivocada que nós, brasileiros, temos com os recursos naturais. Vivemos 

uma cultura de abundância de água. Ninguém pensa em seca em região de Mata Atlântica, que é 
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uma área de abundância de rios, cachoeiras e florestas. Mas viemos perdendo as florestas, por meio 

do uso do espaço urbano de forma completamente desordenada.  

 

 A resposta para a crise que estamos passando é a combinação de diversos fatores como, o 

crescimento populacional, a expansão do consumo associada à melhoria dos padrões de vida, 

mudanças alimentares, aquecimento do planeta, as irregularidades nas distribuições geográficas, o 

desperdício localizado em toda parte do globo e mau gerenciamento estão aumentando as pressões 

sobre o abastecimento local e mundial de água. Essas variáveis passam por mudanças rápidas e 

muitas vezes imprevisíveis.  

 

A população mundial cresce aceleradamente. O crescimento demográfico não significa apenas mais 

torneiras, descargas sanitárias e chuveiros nas residências. Significa, principalmente, que as 

sociedades precisam gerar mais energia e produzir cada vez mais, tanto no campo quanto nas 

fábricas. Os cálculos indicam que precisaremos de 60% a mais de energia vindas de hidrelétricas e 

de outras fontes renováveis.  

O desenvolvimento industrial e agropecuário é hoje responsável pelo consumo de 90% de toda água 

usada pela humanidade. E, quanto mais rica é uma população, maior é o consumo de água por 

pessoa, tanto no uso doméstico quanto por meio de sua alimentação e seu modo de vida. Com mais 

gente, prevê-se que, em 2030, a demanda por comida aumentará em 50% em todo o planeta.  

  

Outras causas da crise da água também devem ser lembradas, tais como: 

• a degradação dos rios e reservas de água; 

• a remoção de boa parte da vegetação que tinha como função auxiliar a infiltração da água 

das chuvas nos solos, proteger os mananciais e cursos d'água e atuar na evaporação para 

garantir a continuação do ciclo da água; 

• a falta de chuvas, com índices de precipitação muito abaixo da média; 

• a má gestão dos recursos hídricos, que tornou o abastecimento muito dependente do Sistema 

Cantareira (que abastece a maior parte da Região Metropolitana de São Paulo); entre outros 

fatores. 

 

1.3 – Qual a importância da Água?  

Conforme descrito na lei  Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997. 

Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: 

I    - a água é um bem de domínio público; 

II   - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

http://alunosonline.uol.com.br/biologia/ciclo-agua.html
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.433-1997?OpenDocument
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III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a    

      dessedentação de animais; 

 

O Brasil é um país privilegiado no que diz respeito à quantidade de água. Tem a maior reserva de 

água doce da Terra, ou seja 12% do total mundial. Sua distribuição, porém, não é uniforme em todo 

o território nacional. A Amazônia, por exemplo, é uma região que detém a maior bacia fluvial do 

mundo. O volume de água do rio Amazonas é o maior de todos os rios do globo, sendo considerado 

um rio essencial para o planeta.   

 

Com base nisso, podemos entender a importância desse recurso para que lhe possa ser dado seu 

devido valor. A existência de vida no planeta somente foi possível após o aparecimento da água, 

nesse sentido, quando falta água, a vida está ameaçada, uma vez que a água é a fonte de vida do 

planeta. A água é provavelmente o único recurso natural que tem a ver com todos os aspectos da 

civilização humana, desde o desenvolvimento agrícola e industrial aos valores culturais e religiosos 

arraigados na sociedade. É um recurso natural essencial, seja como componente bioquímico de 

seres vivos, como meio de vida de várias espécies vegetais e animais, como elemento representativo 

de valores sociais e culturais e até como fator de produção de vários bens de consumo final e 

intermediário. Se hoje os países lutam por petróleo, não está longe o dia em que a água será 

devidamente reconhecida como o bem mais precioso da humanidade.  

  

Portanto, preservar os cursos de água e usá-la de forma sustentável é a grande preocupação da 

sociedade responsável, o uso consciente da água é necessário, tanto para a qualidade de vida hoje 

como para a sobrevivência das futuras gerações.  

 

Capítulo 2 - Crise Hídrica e Sociedade  
 

2.1 - Como a Sociedade é Influenciada? 

Devido à crise a sociedade é influenciada, por bom senso ou obrigatoriamente a tomarem medidas 

preventivas ou que ajudem a minimizar o gasto. Sendo elas medidas tradicionais ou então 

questionamentos diários sobre seu uso, como por exemplo; tomar sempre banho com um balde de 

água embaixo, ou captar água da máquina de lavar, para depois reutilizar aquela água para outros 

usos que não precise de água potável. (usar, por exemplo, para descargas na privada.)  

 

Também é sempre bom se questionar quando vai usar a água: eu realmente preciso usar água para 

isso? Eu não posso, por exemplo, usar um álcool gel para limpar minha mão ao invés de colocar 
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debaixo da torneira? Ou então a criação de alguns projetos, ou atos básicos como a “cota do xixi”, 

onde só se aciona a descarga depois de três usos do vaso sanitário. Isso tanto no trabalho, como em 

casa, são medidas de adaptação do seu dia-a-dia que permitem ser possível  viver com menos água. 

 

O risco de racionamento tem preocupado tanto a população quanto as empresas que se instalam na 

regiões. Empresas como a Ambev, responsável pelas principais marcas de cerveja no Brasil, e até a 

Coca Cola, cuja produção necessita de milhares de litros de água por dia, direcionaram a sua 

produção principal para outras regiões. A Coca, desde 2013, quando a ameaça começou a se 

agravar, investiu em um parque fabril na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Um investimento de 

580 milhões, segundo a prefeitura da cidade. Partes dos investimentos da marca já estão 

funcionando na nova instalação. 

 

 A crise hídrica em São Paulo não está só criando os transtornos domésticos do dia a dia. 

Economicamente, São Paulo também tem prejuízos observando a situação do abastecimento nos 

pais. “Dada a representatividade de São Paulo na composição do PIB nacional, já é possível estimar 

uma queda na ordem de 0,8% na economia, prevê o professor de Economia do Insper, Otto Nogami. 

“Se o governo não começar a agir agora, podemos esperar que o crescimento encolha ainda mais”, 

completa. Para se ter uma idéia, a seca que atingiu os Estados Unidos no verão de 2012 - a mais 

severa e mais longa dos últimos 25 anos - causou uma recessão de 0,2 ponto do crescimento da 

economia americana no segundo trimestre daquele ano.  

 

Segundo Nogami, com a queda do PIB há um impacto direto na taxa de juros, impedindo que os 

preços caiam e dando início, assim, a uma reação em cadeia, que atinge desde o empresariado até o 

consumidor final. Se a seca persistir, Nogami alerta, ainda, que os estados podem ter de recorrer ao 

racionamento de energia, uma vez que não haverá água suficiente para alimentar as usinas 

hidrelétricas que fornecem a maior parte da eletricidade do país. 

 

Como resposta à escassez de água nos cinco reservatórios que compõem o Sistema Cantareira, um 

dos maiores do mundo, o governo paulista adotou algumas medidas: 

• Bônus de 30% na conta de água para quem reduzir em 20% o consumo; 

• Redução da pressão de água no sistema de encanamento, o que na prática resultou em 

interrupção do fornecimento de água em certos horários e regiões; 

• Redução na entrega de água aos municípios que compram água da Sabesp; 

Aumento da retirada de água de outros mananciais, para compensar a redução da retirada do 

Cantareira. 
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As medidas diminuíram o consumo em aproximadamente 9 metros cúbicos por segundo, 

quantidade suficiente para abastecer quase 3 milhões de pessoas. No entanto, esse manejo aumentou 

perigosamente a pressão sobre os outros sistemas. O Alto Tietê chegou ao fim de outubro com 

menos de 7% da sua capacidade. Em apenas um mês, o nível de água na represa de Guarapiranga 

baixou em 11 pontos percentuais, já que ela passou a abastecer 1 milhão de habitantes para além 

dos quase 4 milhões que já atendia. A coluna de água da represa vem baixando cerca de 15 

centímetros por dia. 

 

2.1.1 - Meio Ambiente como Solução 

Outra iniciativa inovadora é o Movimento Água para São Paulo – MapSP. Ele se propõe a 

fortalecer a infraestrutura verde na região metropolitana atuando nas áreas críticas de produção de 

água. Precisaremos de uma “reforma hídrica e mental” para superar essa crise e ampliar a nossa 

segurança hídrica. Experiências como a da cidade de Nova York e Extrema (MG), que investiram 

na recuperação de suas florestas e mananciais como forma de assegurar sua água, mostram que a 

natureza pode e deve ser usada como solução para o desafio do abastecimento. 

 

Um estudo recente da TNC apontou que a recuperação de apenas 3% da área dos dois principais 

sistemas produtores de água da região metropolitana de São Paulo por meio da restauração florestal 

e do manejo do solo seriam suficientes para reduzir em até 50% o assoreamento das nascentes, rios 

e reservatórios. O custo estimado dessa medida, em torno de R$ 200 milhões, é baixo se comparado 

ao investimento que exige qualquer grande obra de infraestrutura hídrica. 

 

A oportunidade de aprendermos com a crise atual está posta. Se tivermos discernimento para agir 

em conjunto, de forma sistêmica e com capacidade política e interinstitucional de olho no presente e 

no futuro. Assim poderemos atravessar a crise atual com menos danos e chegar a uma situação de 

segurança hídrica para todos. Por enquanto, cada gota que economizarmos conta. E para manter a 

nossa “caderneta de poupança” de água daqui a alguns anos teremos que mudar e agir já.  
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2.2 – O Papel da Sociedade na Crise Hídrica? 

Sempre houve uma cultura ilusória de abundância de água, principalmente pela característica 

tropical do Brasil, com clima úmido e rios caudalosos. Temos que melhorar nossos hábitos de uso e 

conservação de água com medidas simples, como o uso da água de máquinas de lavar para limpeza 

de quintais e em vasos sanitários, realizar a limpeza de calçadas e outras áreas utilizando a vassoura 

ao invés de mangueiras, manter espaços permeáveis que permitam a infiltração do solo, entre 

outros. Devemos evitar desperdícios e priorizar o uso da água para atividades essenciais, 

principalmente enquanto há previsão de interrupção em seu fornecimento. 

 

A crise atual exige união e compartilhamento de responsabilidades com respostas sistêmicas com 

metas e ações de curto, médio e longo prazo. Assim, é correto que o governo exerça papel 

protagonista para fomentar e implementar soluções múltiplas com escala e impacto que atinjam 

diversos setores de uma só vez. Mas também cabe aos consumidores de água, empresas e 

organizações da sociedade civil desempenhar seu papel de corresponsabilidade. 

  

Para a sociedade em geral recai o papel de dizer com mais ênfase o que deseja, por meio de 

participação em espaços de construção de políticas públicas. Uma das frentes mais importantes de 

colaboração para se chegar a um equilíbrio entre oferta e demanda de água em São Paulo se dará 

com o fortalecimento e cumprimento das funções dos Comitês de Bacias Hidrográficas. Instância 

que reúne governos, usuários de água e sociedade civil organizada na tomada de decisões. 

   

Em outros lugares do mundo, onde a escassez de água é relevante, com certeza há experiências e 

boas práticas que podem e devem ser adaptadas para o Brasil. Esses exemplos incluem tecnologia, 

políticas públicas e incentivas fiscais entre outros. 

 

Diferentemente do Brasil, em Israel, cerca de 80% do esgoto sanitário gerado pelo país é tratado e 

reutilizado em agricultura e outras atividades que não exigem altos padrões de qualidade. O país 

possui modernos processos de dessalinização de água do mar, sendo essa uma fonte essencial já que 

60% de seu território está em área de deserto.  

 

Os Estados Unidos também já enxergaram a importância dessa fonte alternativa e investiram na 

construção da maior estação de tratamento de água do mar do mundo, que será finalizada em 2016, 

abastecendo principalmente a Califórnia, estado americano que enfrenta uma crise hídrica tão 

intensa como a do Brasil. Esse Estado da costa oeste americana também tem boas práticas a serem 
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reproduzidas, como por exemplo, na cidade de Fresno, onde o governo incentiva a população a 

reduzir o consumo de água por meio da distribuição de hidrômetros e sistemas automáticos de rega 

de jardim que funcionam apenas a noite, subsídios para compra de sistemas de captação de água de 

chuva, entre outras ações. 

 

Na contramão está o Brasil. Aqui existem vários projetos de lei de incentivos fiscais para a compra 

de equipamentos para promover o tratamento de água para reuso que estão parados no Congresso 

sem a mínima previsão de votação. 

 

2.3 – Crise Hídrica X Mídia 

O Brasil está passando por uma crise hídrica? Se você atentar para o que é veiculado nos jornais 

diariamente provavelmente vai responder que não. É significativa para o consumidor a 

transparência e acesso a essas informações. Dessa forma, ficaríamos com uma parcela de 

responsabilidade em equilibrar essa utilização da água através do nosso próprio consumo. Ou seja, 

saberíamos o consumo de água ao produzir determinados produtos de diversos setores da economia, 

assim dosaríamos com precaução nossas próprias necessidades e hábitos, controlaríamos a produção 

exagerada, economizaríamos água contornando um impacto maior que seria um desajuste de 

produção, seja ela por crise hídrica ou energética, com demissões imensuráveis e um descontrole 

econômico sem precedentes.  

 

 No ano de 2014 o Estado de São Paulo passou por uma grande crise hídrica, que na interpretação 

da mídia se dava apenas por conta da seca que abateu a represa da Cantareira. Com o índice 

chegando até 3%, era nítido perceber a falta de água nas escolas e nas casas. Com o retorno das 

tradicionais chuvas que ocorreram no começo do ano de 2015 e agora em 2016, a grande mídia vem 

procurando passar uma visão de que o problema já estaria se resolvendo, portanto não é necessário 

ter maiores preocupação em relação a isso. 

 

É significativa para o consumidor a transparência e acesso a essas informações. Dessa forma, 

ficaríamos com uma parcela de responsabilidade em equilibrar essa utilização da água através do 

nosso próprio consumo. Ou seja, saberíamos o consumo de água ao produzir determinados produtos 

de diversos setores da economia, assim dosaríamos com precaução nossas próprias necessidades e 

hábitos, controlaríamos a produção exagerada, economizaríamos água contornando um impacto 

maior que seria um desajuste de produção, seja ela por crise hídrica ou energética, com demissões 

imensuráveis e um descontrole econômico sem precedentes. 
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De fato, a crise hídrica hoje que o estado de São Paulo vive não é a mesma que estava posta em 

2014. Porém, ao contrário do que dizia o governador Alckmin, a crise hídrica não é culpa exclusiva 

de São Pedro, mas sim porque a empresa Sabesp é refém de acionistas que buscam lucros, e o 

próprio governo não tem nenhuma política séria de investimento para evitar que problemas como a 

falta da água aconteçam. Não se viu concretamente nenhuma obra do governo no sentido de reverter 

o problema. 

 

Com uma cobertura voltada para os escândalos políticos e investigações ligadas a Lava Jato, nos 

últimos meses os meios de comunicação tem dado pouco ou nenhum destaque para a crise hídrica, 

mas ao contrário do que se pensa ela continua. 

 

Esta é uma constatação do Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS) e o Programa de Ciência 

Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP (Procam-IEE/USP). Esta e outras 

informações estão disponíveis no relatório “Crise hídrica e a mídia”, lançado em setembro deste 

ano. 

 

O estudo ocorreu através da análise de matérias publicadas entre janeiro de 2014 e abril de 2015 em 

três jornais impressos de grande circulação nacional: Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo e 

O Globo. No relatório foram analisados cinco pontos: análise das notícias em subtemas; divisão dos 

temas em categorias; levantamento das notícias; análise do conteúdo; e divisão da pesquisa em três 

fases temporais. 

 

http://www.idsbrasil.net/display/CS/Capa+Site
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 2.4 – O Papel da Crise Hídrica na Sociedade?  

A população paulista, tanto da capital quanto de várias outras cidades do estado, está sofrendo 

desde o ano passado algo incomum para os padrões da terra da garoa. A sustentabilidade, muitas 

vezes ignorada e vista apenas como política social, também deve ser encarada como investimento 

econômico de longo prazo. A escassez de água que assola o sudeste brasileiro principalmente em 

São Paulo, seja ela, por falta de chuva ou por falta de estrutura e investimentos do governo e das 

administradoras desses mananciais trazem consequências trágicas para vários setores da economia 

do Brasil.  

 

A crise hídrica não está relacionada somente a falta d’água em nossas torneiras ou a falta d’água 

para beber, que, por si só, já seria motivo de caos; mas sim, por tudo que rege o desenvolvimento e 

crescimento desse país. 

 

Uma crise anunciada de falta de água nos faz imaginar a louça sem lavar, banho restrito e escovar 

os dentes com água mineral. Mas como a redução de água afetará nossas vidas em outros assuntos 

relacionados com nosso cotidiano? 

 

A prioridade do fornecimento de água é o ser humano. Não podemos viver sem ela e sua restrição 

implicará em problemas de saúde, higiene e alimentação. Com o direcionamento deste recurso para 

o abastecimento mínimo das residências, haverá restrição severa nas atividades que se utilizam da 

água para geração de riquezas: agricultura, pecuária, indústria e serviços. 

 

A escassez de água, essencial em toda a cadeia da produção industrial e agronegócio, está 

obrigando grandes empresas a interromper a produção e antecipar as férias de seus funcionários, 

http://www.teraambiental.com.br/blog-da-tera-ambiental/bid/366271/Estresse-h-drico-j-afeta-nosso-planeta
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impactando a economia de um modo geral. A falta de chuvas começa a revelar prejuízos no setor do 

agronegócio brasileiro. As indústrias dos Estados com deficiência hídrica também sentirão a crise, 

seja nos refeitórios e banheiros, como nas linhas de produção onde a água é fator primordial para os 

seus processos produtivos. Vamos a exemplos: em laticínios, além da redução do fornecimento do 

leite, os processos de produção de queijos exigem muita água, principalmente para limpeza e 

higienização. No transporte de carnes, os veículos devem passar diariamente por higienização de 

seus baús, sendo a água o elemento principal deste processo. 

 

 As captações nos rios e riachos ficarão mais restritas, o que implicará em menor produtividade 

agrícola e crescimento mais lento dos rebanhos, com menor oferta e consequentemente aumento de 

preços de verduras, frutas, carne, leite e seus derivados. 

 

A falta de chuvas não só prejudica os negócios, economia e o dia-a-dia do brasileiro; como também, 

deixou a conta de luz mais cara em 2015, ganhou mais peso no cálculo da inflação. Sozinha, a crise 

da água já encareceu a energia elétrica nas residências em torno de 8% entre janeiro e fevereiro, 

estima o professor de economia da USP, Heron do Carmo. 

 

 Capítulo 3.0 - Como Poderíamos ter Evitado a Crise Hídrica?  
Essa crise hídrica atual poderia ter sido evitada e era perfeitamente previsível. Houve descaso dos 

governos que não investiram em saneamento básico. No Brasil, os investimentos nessa área não 

ultrapassam 1% do PIB. As últimas obras de grande porte nessa área ocorreram ainda nas décadas 

de 1970 e 1980. Desde essa época pouco se investiu em novos projetos e ampliação e na 

manutenção adequada dos sistemas existentes, como o desassoreamento recondicionamentos dos 

conjuntos moto-bomba, manutenção básica nos sistemas de bombeamento e filtragem, etc. 

 

Se o tema da água estivesse na agenda política dos governos estaduais e do governo federal, e se a 

atitude fosse mais conservadora no sentido de não contar com precipitações abundantes em época 

de seca, talvez não estivéssemos em situação tão crítica quanto a da atualidade. Considerar a crise 

hídrica que ocorre em São Paulo como um problema de planejamento e gestão deveria ser uma 

obviedade, mas incrivelmente o senso comum, tão bem traduzido pelos meios de comunicação 

dominantes, persistiu em tratar a grave questão como fruto de mera imprevisibilidade climática, na 

posição de gestores deveríamos, sempre, estar preparados para enfrentá-la. 

  

E isso poderia ocorrer não só mediante o uso dos instrumentos de previsão meteorológica, mas 

também a partir do aperfeiçoamento dos sistemas de abastecimento – seja pela ampliação da oferta, 
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seja pela mudança cultural da demanda. Esses elementos correspondem à competência 

governamental de se prepararem para prevenirem problemas de ordem fortuita, conforme é dito 

acima. Basicamente, a crise atual pode ser explicada por três fatores principais: uma situação 

climatológica absolutamente anormal, um padrão de consumo de água incompatível com a oferta e 

obras de infraestrutura hídrica que não foram implementadas tempestivamente.  

 

3.1 - Clima Atípico 

A média das vazões afluentes aos reservatórios do sistema Cantareira observadas desde 1930 no 

período de chuvas (outubro a março) foi de aproximadamente 50 m3/s. O período mais seco 

observado antes do período de 2013-2014 foi o de 1962-1963, com uma afluência média de 26 m3/s. 

Ou seja, quase metade da média observada em 84 anos de dados. 

Já na presente crise foi observada uma afluência média de 16 m3/s. Equivale a dizer que a afluência 

média na atualmente foi 68% menor do que a média do período de 84 anos, e perto de 40% da 

mínima observada nos registros históricos. 

 

Trata-se, portanto, de uma situação absolutamente anômala. Era de se esperar que o sistema fosse 

estressado em função do fato de que não se utiliza situação tão improvável como essa no 

dimensionamento dos reservatórios. 

 

3.2 - Alto Consumo 

A população da Região Metropolitana, em função de nunca ter sido exposta à escassez de água, tem 

um padrão de consumo de quase 200 litros por habitante por dia. Esse índice nos coloca entre os 12 

maiores consumos per capita do mundo, ao lado de Estados Unidos, Japão e Alemanha. Acontece 

que nos países desenvolvidos a infraestrutura existente traz uma oferta de água que permite 

consumos tão expressivos. Isso não significa que eles não devam ser mais eficientes e 

parcimoniosos no uso da água. 

 

A situação crítica na Califórnia, por exemplo, levou o poder público a impor limites de consumo 

com pesadas multas a quem passar do limite. Isso tem reduzido significativamente o consumo per 

capita naquele Estado americano. 

 

3.3 - Obras de Infraestrutura 

Nos planos de recursos hídricos para a região dos anos de 1967 (Hibrace), 1995 (Hidroplan) e 2013 

(Macrometrópole), um conjunto de obras foi previsto para aumentar a oferta de água. Entre elas, 
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obras de pequeno porte, como as transposições do rio Juquiá, na vertente marítima da Serra do Mar 

(4,7 m3/s), e do rio Jaguari, afluente do Paraíba do Sul (5,0 m3/s). 

 

 
 

3.3.1 -  Projetos de Saneamento e Captação de Água Brasileiras 

Nos estados do Ceará e no Pernambuco a dessalinização é utilizada e já foram implantados sistemas 

com essa tecnologia na Ilha de Fernando de Noronha, por ser região turística reconhecida 

internacionalmente, o governo implantou esse sistema de dessalinização, usando a tecnologia de 

membranas. Outros nove estados do Brasil os governos estão avaliando essa tecnologia. O custo da 

dessalinização é três vezes superior ao custo da captação em rios e mananciais, mas na falta de 

recursos hídricos nas regiões secas, é uma boa solução.  

 

Essas tecnologias alternativas de produção de água potável por dessalinização e o “waterex fresh 

water” (muito usado no Líbano) se equiparam com a situação das termelétricas, são caras e tem 

custo operacional alto cerca de 30 vezes o custo do KWH gerado por fontes hídricas, mas são 

necessárias nos períodos de seca intensa. A construção dessas usinas termelétricas feitas pela 

Petrobras na gestão da engenheira Graça Foster, ex-diretora da Diretoria de Gás e Energia, foi que 

salvou o Brasil de um racionamento de energia nessa seca de 2014 e se arrasta em 2015. 

 

Quanto aos sistemas de captação profunda (artesiana e semi-artesiana) já existem milhares de poços 

operando em sítios e fazendas utilizados para irrigação da lavoura e alguns casos quando se 

encontra um “padrão de portabilidade” ou com baixos teores de impurezas, a água captada é tratada 

para o consumo humano, isto é uma realidade em propriedades privadas e em muitas regiões do 

Brasil. No noroeste de Minas Gerais, região duramente afetada pelas secas existe fazendas com 

centenas de poços artesianos, muitos tem tratamento para uso humano e outras para irrigação e 

outras para o gado, isto evitou a morte do gado em muitas fazendas da região. 
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3.4 -  Medidas para Retardar a Crise Hídrica 

Um conjunto de fatores levou à atual crise hídrica, impulsionada pela má gestão da água. Uma 

gestão baseada na noção de que fontes de água são inesgotáveis. Essa gestão tem vários equívocos, 

além disso, a estiagem, a degradação dos mananciais e de fontes de água, a falta de transparência e 

participação no processo foram fatores prejudicais. Com este cenário quais seriam as melhores 

alternativas para retardar essa crise; sendo elas imediatas ou de longo prazo? 

 

3.4.1 - Medidas Paliativas Imediatas: 

• Redução no consumo em sistemas de irrigação racionalizando o consumo. A maioria das 

lavouras no estado utilizam sistema de irrigação por aspersores rotativos, isso causa uma 

perda de 80% do volume de água. Recomendamos para esses sistemas de irrigação nas 

lavouras a troca desses aspersores por tubos de pvc com gotejadores que além de reduzir 

para um quinto o consumo geram maior produtividade na agricultura; 

• Perfuração de poços artesianos e semi-artesianos próximos as maiores demandas de 

consumo; 

• Programas de conscientização nos canais de TV mostrando as maiores perdas como 

lavagens de calçadas, limpeza, etc. Estimular a captação de água de chuva para serviços de 

limpeza doméstica e não usar água potável tratada para essas aplicações; 

 

3.4.2 - Medidas de Racionamento 
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• Com o agravamento da crise os governos de Minas Gerais e São Paulo já anunciaram o 

racionamento. Na região metropolitana de São Paulo a água somente é fornecida dois dias 

por semana, a população está convivendo a duras penas com essa situação. 

 

3.4.3 - Desengavetar os projetos na SABESP 

• O projeto do Sistema de Captação de São Lourenço já está sendo retomado após 20 anos de 

arquivamento, mas existem outros ainda arquivados, como as captações profundas de 

Botucatu, etc. 

 

3.4.4 – Plano de Ação 

• Elaboração de um Plano de Ação Conjunto de Projetos Alternativos de Captação e Produção 

de Água Potável dos governos dos estados brasileiros atingidos (nordeste, centro-oeste, 

sudeste, sul) com a ANAC para implantar esses projetos alternativos em todo o país. Estou à 

disposição para elaborar o projetos conceituais e projetos básicos desses sistemas e de dutos 

de água, caso os governos necessitem sou engenheiro mecânicos e especialista em térmica e 

hidráulica. 

 

3.4.5 - Medidas de Longo Prazo 

• Entre os projetos de longo prazo, estão a criação de um novo modelo de gestão de água, a 

revisão dos contratos de concessão pelos municípios e um plano que efetivamente acabe 

com o desperdício de água na rede, tanto por vazamento quanto pelos desvios irregulares. 

Os governos estadual e municipal podem também implementar uma política de reuso da 

água e aproveitamento da chuva. 

• Criação de Projetos, ONGs que proponham soluções para a crise da água em São Paulo. Que 

no caso já vem ocorrendo, um exemplo disto, é o projeto Aliança pela Água que foi lançado 

dia 29/10/2014 na capital paulista. 

  A Aliança pela Água – associação formada por mais de 20 organizações não 

 governamentais (ONGs) voltadas à defesa do meio ambiente, como Greenpeace, SOS Mata 

 Atlântica, WWF-Brasil e Rede Nossa São Paulo, tem como objetivo propor sugestões para 

 resolver a falta de água no estado de São Paulo. A iniciativa começou com um mapeamento 

 feito de agosto a setembro, com a ajuda de 281 especialistas, que listaram propostas 

 emergenciais e para os próximos dez anos. O levantamento envolveu 368 organizações, em 

 60 municípios atingidos pelo desabastecimento, resultando em 20 ações principais, de curto 

 e longo prazos. 
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 Defende ainda a aplicação de multas em casos de desperdício e uso abusivo de água. Outra 

 proposta é que a Agência Nacional de Águas (ANA) e o Departamento de Águas e Energia 

 Elétrica de São Paulo (Daee) façam uma moratória das outorgas a grandes consumidores de 

 águas subterrâneas, como indústrias de celulose, bebidas e irrigação. Outro ponto defendido 

 pelas ONGs é a recuperação e proteção dos mananciais. A despoluição de rios urbanos, 

 como o Tietê e o Pinheiros, na capital, também entra no projeto. 

 
 

3.5 - Cidadão Sustentável X Atitudes? 

Muito se têm falado do papel do Estado, mas talvez não suficientemente do papel do cidadão. O 

papel do cidadão é o mais importante de todos, pois é o conjunto de cidadãos que deve escolher o 

tipo de sociedade em que pretende viver, determinando os papéis das suas principais instituições e 

agentes. Em uma visão mais humana, ser cidadão é respeitar e participar das decisões da sociedade 

para melhorar suas vidas e da sociedade como um todo. Em suma, o cidadão é aquele sujeito que 

procura ajudar o próximo sem medir esforços para tanto.   

 

O Desenvolvimento Sustentável busca suprir as demandas do presente, sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de responder às suas necessidades. É aquele que procura no 

presente preencher as lacunas econômicas, sociais, ambientais, políticas (no que tange a 

transparência e participação), além dos direitos humanos – inclusive o direito a um meio ambiente 

limpo e seguro – buscando-se conjuntamente a conservação destes para as gerações futuras.  

 

Nesse sentido, cada indivíduo deve avaliar seu conjunto de comportamentos e as possíveis 

consequências que eles provocam no meio ambiente e buscar seus interesses de modo que não haja 

grandes agressões a ele. A participação do cidadão é indispensável na melhoria e conservação do 

planeta para as gerações futuras, a atuação de cada indivíduo parece pouco no âmbito global, 

porém, se todos se conscientizarem acerca dos níveis de consumo de produtos, energia, entre outros, 

os resultados serão enormes. 
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3.5.1 - A Sustentabilidade como um Conjunto de Valores  

É o compromisso de assumir uma atitude responsável e transparente em suas relações com a 

sociedade, empresas, governo, entre outros. Valores morais e éticos são essenciais no exercício da 

cidadania. 

 

3.5.2 - A Sustentabilidade como Postura Estratégica 

Ë preciso ter uma mente cidadã nos negócios realizados pelo ser humano para realizar uma ação 

social estratégica. 

 

3.5.3 - A Sustentabilidade como Estratégia para se Relacionar 
Ao se relacionar com o próximo estrategicamente através de uma postura que enfoque a cidadania, 

contribui-se com os ditames do Desenvolvimento Sustentável. 

 

3.5.4 - A Sustentabilidade e o Marketing Pessoal 

Realizar a sua valorização enquanto ser humano é ótimo na sua vida pessoal e profissional, 

entretanto, para contribuir com a sustentabilidade, não se deve esquecer-se da postura cidadã. 

 

3.5.5 - A Sustentabilidade e a sua Reputação 
Tem estrita relação com a ideia da sustentabilidade e o marketing pessoal. Como consequência 

positiva de se adotar a postura do tópico acima, você será melhor visto em sua comunidade como 

uma pessoa que procura fazer seus negócios e leva sua vida de maneira digna e que respeita o meio 

ambiente. 

 

3.5.6 - A Sustentabilidade como Estratégia de Inserção em sua Comunidade 

Através de uma postura contributiva e cidadã, o caminho para ganhar a confiança de sua 

comunidade, a fim de pleitear mudanças, se torna mais simples. 

 

3.5.7 - A Sustentabilidade como Estratégia de Desenvolvimento Comunitário 

Advém do tópico anterior. Com a inserção na comunidade, seguindo a mesma ideia, você pode se 

tornar um agente e um catalisador de mudanças, promovendo o desenvolvimento social local e 

articulando parcerias com o Governo, Terceiro Setor e empresas para alcançar os objetivos comuns. 

 

3.5.8 - A Cidadania para o Incentivo Local de Ações Sustentáveis 
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Tendo uma postura cidadã em sua comunidade, é possível que as pessoas ao seu redor se motivem a 

adotar as mesmas posturas que você em prol do bem comum. 

 

De acordo com o tema em questão, seguem abaixo algumas atitudes que promovem resultados 

significativos em nível regional e global: 

• A economia de água em cada residência, escritório, prédios comerciais entre outros, 

dispersão da idéia da importância de reduzir os gastos desse rico recurso indispensável à 

vida. Cuidar de problemas hidráulicos e preocupar-se com as torneiras - se estão bem 

fechadas. 

• Nos períodos ensolarados, evitar ligar luzes elétricas e utilizar a claridade oriunda do sol e 

propagar essa atitude. 

• Criar áreas verdes no quintal e no bairro, além disso, produzir ações que contribuam para a 

recuperação de áreas degradadas nos centros urbanos. 

• A atuação no envio de cartas, e-mails a empresas e instituições que estejam gerando algum 

tipo de poluição, tais como indústrias, empresas de ônibus e caminhões e também aos órgãos 

públicos que fiscalizam o grau de emissão. 

• Pedir junto à prefeitura espaços culturais, como bibliotecas, pista de caminhada, centros 

comunitários entre outros. 

• Observação no trânsito de veículos com altos índices poluidores. 

• Realização de protestos e denúncias nos meios de comunicação de massa (TV, rádios, 

jornais, internet entre outros) nos casos de agressão e impactos ambientais. 

• Requerer, junto aos órgãos públicos ambientais, coleta seletiva nos bairros. 

 

Estas são apenas algumas atitudes que podem contribuir com o Desenvolvimento Sustentável 

através de uma postura cidadã. É bem difícil adotar todas estas ações em nossas vidas, mas se 

conseguirmos contemplar coletivamente pelo menos umas três pode promover muitas mudanças. 

Não é à toa que um dos provérbios mais famosos que conhecemos é o de que “a união faz a força”. 

O objetivo geral é ajustar cidadãos para agir por mudanças sociais e ambientais positivas, 

implicando em uma ação ativa, capaz de integrar conceitos e ferramentas de diversas áreas para 

auxiliar todos a compreenderem melhor o mundo em que vivem, e, dessa forma, buscar a 

reeducação do ser humano frente aos problemas ambientais. 
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Conclusão  

Viemos acompanhando a crise hídrica que assola o país por diversos motivos, principalmente, 

devido ao longo período de estiagem. 

 

Ao fazer uma análise da sociedade podemos observar a que ponto a crise hídrica Brasileira está 

afetando o país, a falta de saneamento nas cidades, o mau uso da água e a carência de uma 

regulação que vislumbre o seu devido manejo tem sido motivo de preocupação ao redor do mundo, 

e com isso constantemente os Paulistas tem levado um susto suficiente para se conscientizar. A 

preocupação em relação à falta de água é cada vez maior e diversos municípios vêm adotando 

medidas restritivas na tentativa de inibir o uso indevido deste recurso, a sustentabilidade do país 

está cada vez mais a mercê da população e da gestão publica. Será que estão fechando as torneiras? 

O que está fazendo para conscientizar seu vizinho?  

 

Com essa observação podemos constatar que a crise hídrica está afetando todos, isso ocorre devido 

à falta de prudência na hora do consumo. Portanto, é de grande importância que haja maior 

planejamento e programas de incentivo por parte do Governo, visando impulsionar o ato de 

sustentabilidade por parte da população e diminuir o desperdício dessa substância vital para vida no 

planeta Terra, para evitar o desperdício, pois o país não apresenta recursos financeiros suficiente 

para diminuir consideravelmente a escassez da água.  A partir disso à sustentabilidade da sociedade 

ira aumentar, e para que esse projeto de melhoria seja eficaz, precisamos da conscientização da 

sociedade rumo à educação e sustentabilidade, temos o direito de nos ajudar, para fortalecer essa 

aliança que irá beneficiar a todos, para que nossas próximas gerações tenham a oportunidade de 

viver sem passar necessidades por falta de água. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo certificar o insucesso do modelo proibicionista contra as 

drogas ilícitas que foram emanadas dos EUA e adotadas em nosso país, a fim de alcançar que a 

melhor opção em hostilizar essa problemática é afastar as drogas ilícitas da esfera criminal e levá-

las para esfera administrativa, fraquejando e limitando a expansão do poder punitivo no Brasil, que 

através de sua escolha criteriosa, acaba se dando atributos pessoais do agente, tais como raça e 

classe social. 

 

A imperícia para resolver o atual problema de drogas em nosso país esconde sua principal intenção: 

a de criminalizar as populações marginalizadas. Podemos ter uma mera observação para visualizar 

que tal sistema de repressão é ineficiente, vez o constante aumento no consumo, produção e 

comércio de substâncias consideradas ilícitas. 

 

O objetivo central é demonstrar a falência das políticas proibicionistas e da chamada “guerra às 

drogas”, responsáveis pelo aumento vertiginoso da violência em países como Brasil.  
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Será abordada a formação de uma política criminal de drogas no Brasil. Contudo, o estudo recai 

especificamente sobre o uso de drogas no Brasil com a Lei Brasileira 11.343/06 (Lei Anti Drogas) 

partindo da exposição dos aspectos jurídicos, adentrando nos crimes previstos no artigo 28 da Lei 

citada,  vamos tratar dos objetos tutelados pela conduta de consumo pessoal de drogas. 

 

Por fim o estudo vai se desenvolver na adequação das políticas criminais para amenização da 

problemática do consumo de drogas, fazendo comparações entre o sistema repressivo e a 

descriminalização ou legalização do consumo de drogas ilícitas. Todavia o momento ainda permite 

sejam propostas novas práticas, objetivando a redução dos danos provocados pela proibição e a 

violência, resultado lógico de uma política baseado na guerra. 

 

Introdução 

 

Capítulo 1 - Internacionalização das Drogas 

1.1 - Formação de uma Política Criminal de Drogas no Brasil  

1.2 - Política Criminal Adotada pela Lei de Drogas Brasileira 

 

Capítulo 2 - Objetos Jurídicos Tutelados Pela Conduta De Consumo Pessoal De Drogas 

2.1 - Adequação Das Politicas Criminais Para Amenização Da Problematica Do Consumo Pessoal 

De Drogas  

 

Capítulo 3 - Aspectos Jurídicos Do Uso De Drogas No Brasil  

3. 1  - Introdução Da Lei Nº43/2006 

3.2  - Delito Previsto No Art. 28 Da Lei Nº 11.343/2006 

3.3 - Comparação Entre O Sistema Repressivo E A Descriminalização Ou Legalização Do 

Consumo De Drogas Ilícitas 

 

Conclusão 

Referências 

 

Capítulo 1 – Internacionalização das Drogas 
As drogas têm sido utilizadas para fins médicos e sociais, desde a antiguidade. Em sua obra, Hilário 

Torloni demonstra que o uso das drogas que atuam sobre a mente humana é tão velho quanto à 

humanidade. O álcool aparece por primeiro, produzindo escândalos no alvorecer da História 
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Humana. E o álcool passa a pontilhar a história dos egípcios, dos gregos, dos romanos. Expõe 

ainda, que outras drogas aparecem nos ritos sagrados dos templos de Dionísio, no oráculo de 

Delfos, enquanto no Oriente o homem aprende a extrair o ópio do suco da papoula. Heródoto conta 

que os Citas se embriagavam com os vapores das sementes de cânhamo lançadas sobre pedras 

aquecidas, o que demonstra a antiguidade do vício da maconha. A planta, sagrada para os Indus, 

também era tida como divina por certas tribos africanas, donde vieram às sementes para o Brasil, 

nas tangas dos escravos. 

 

Ao chegar à América, a erva iria encontrar os astecas adorando e comendo um cacto, a fim de se 

pôr em contato com as divindades através da mescalina, enquanto os incas mascavam as folhas de 

coca. 

 

O consumo de substâncias psicoativo torna-se, a luz do Estado e, de maneira geral, da sociedade 

uma questão importante ao mundo ocidental, apenas a partir do século XIX. Uma análise 

aprofundada revela que a constituição de um “problema social de drogas” envolve um complexo 

feixe de forças cujo entendimento tem que passar em primeiro lugar pela des-naturalização do 

problema como tal. 

 

Segundo Maria Lúcia Karam, as primeiras “guerras” envolvendo a questão das drogas foi disputada 

a favor do livre comércio dessas substâncias. As “guerras do ópio” em 1839 e 1856 trazem a marca 

de uma política que vislumbra uma enorme lucratividade do comercio legal do ópio. Os ingleses 

realizavam grandes lucros com o fomento da produção de ópio da costa ocidental da índia e, 

especialmente, com a exportação do produto para a China, aonde cerca de dois milhões de pessoas 

chegaram a se tornar opiómanas e as vendas do ópio, promovidas pela East Índia Company, 

chegaram a representar sexta parte do total das rendas da Índia Britânica. Isto sem falar nos 

“opiários”, espécies de botequins do século XIX, disseminados nas principais cidades da Europa, 

onde as pessoas consumiam livremente o ópio. 

 

Nos dizeres de Nilo Batista, o imperador chinês decidiu interromper e proibir o comércio e o uso de 

ópio, o que trouxe a marca da política que viabilizou a rainha Vitória que se sentiu injustiçada com 

o confisco do ópio contra seus súditos e decidiu enviar frotas para obter reparações. A condução das 

operações militares revela a política para rendição e acordo para as reparações, não era uma 

campanha para destituir o governo nem destruir a nação chinesa, e sim para a sobrevivência do 

Estado-devedor e dos consumidores de ópio que haviam criado aquele mercado aparentemente 

infinito. 
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Os Estados Unidos, um dos grandes protagonistas do desenvolvimento do capitalista moderno, 

eram o Estado mais interessado em frear o desenvolvimento Inglês, liberando – através de um apelo 

moralista de resgate aos bons costumes – a convocação da convenção de Xangai. O próprio 

criminólogo Sebastian Sheerer7 aponta este interesse econômico imediato, ao observar que a 

iniciativa americana se limitava a um acordo internacional que se destinaria a salvar o povo chinês 

do vício, o governo chinês da colonização e o mercado chinês dos monopólios europeus, 

interrompendo as exportações anglo-indianas de opio para a China e seus vizinhos, conforme 

explana Zaccone. 

 

Segundo o autor, a convenção de Haia, em 1912 mudou a marca política voltada para livre 

comércio das drogas, vez que estabeleceu de forma proibitiva o livre comércio das drogas no plano 

interno e internacional. Zaccone cita que os ingleses, ao se sentirem prejudicados com a proibição 

do comércio do ópio, condicionaram sua participação na Convenção de Haia à inclusão de outras 

substâncias no temerário do evento, tais como os derivados do ópio e da própria cocaína, fazendo 

com que o ônus econômico da proibição recaísse, também sobre outros países, a exemplo a 

Alemanha, Holanda e França, que comercializavam a cocaína através da emergente indústria 

farmacêutica. Apesar de algumas resistências, o acréscimo das demais substâncias foi aprovado, 

dando início ao controle internacional das drogas . 

 

Após a conferência de Haia, sucederam-se, sob os auspícios da Liga das Nações, conferências 

“complementares” em Genebra, em 1925, 1931 e 1936. Nilo Batista demonstra que a convenção 

decorrente da Conferência de 1925 comprometia os países subscritores com uma revisão periódica 

de suas leis e regulamentos, com a fiscalização da exportação e importação, de sorte a que fossem 

expedidas autorizações especificas; com o registro nos livros mercantis e com a retenção das 

receitas que prescrevessem substâncias entorpecentes, a serem conservadas pelos médicos e 

farmacêuticos. A convenção decorrente da Conferência de 1931 trataria de regulamentar desde os 

stocks de Estado até os rótulos de comercialização das drogas, bem como uma troca de informações 

entre países sobre todo caso de tráfico descoberto. E por fim, a convenção decorrente da 

Conferência de 1936 se ocupava principalmente dos problemas de extraterritorialidade colocados 

pela repressão do tráfico internacional versando, entre outros tópicos, extradição e reincidência 

internacional . 

 

A diversidade de interesses, segundo Zaccone, fez com que a reação às resoluções proibitivas fosse 

diferente em cada país. Mas foi nos EUA que a proibição se transformou e até hoje o é, por 

http://monografias.brasilescola.uol.com.br/direito/a-falencia-guerra-contra-as-drogas.htm#sdfootnote7sym
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diferentes razões, em prioridade política, temperada e mascarada pelo conservadorismo da 

moralidade e dos bons costumes. 

 

Em sua brilhante obra, Rosa Del Olmo, menciona o surgimento em 1961 da Convenção Única sobre 

Estupefacientes, na cidade de Nova Yorque apresentada pelas Nações Unidas, e em 1962 a Corte 

Suprema de Justiça dos Estados Unidos especificou – ratificando o defendido em 1924 que o 

consumidor não era delinquente, mas doente, modificando assim o discurso médico sanitário da 

década de cinquenta13. Segundo a autora, nessa década, a droga não era vista como um problema 

porque não tinha a mesma importância econômica - político da atualidade, o consumo também não 

havia atingido proporções tão elevadas. Nos Estados Unidos os opiáceos não eram assuntos de 

grande preocupação nacional, pois estavam muito mais confinados aos guetos urbanos e, em 

especial vinculados aos negros e/ou portoriqueiros. Por sua vez na Inglaterra, começa-se a 

considerá-la ameaça nacional, e, na América latina também se associava a droga à violência, à 

classe baixa e especialmente à delinquência. 

 

Por outro lado, no dizer de Rosa Del Olmo, começava-se a escutar a voz dos especialistas 

internacionais através da Organização Mundial de Saúde e da Organização das Nações Unidas que 

passaram a qualificar a droga como problema de saúde pública. O consumo de drogas passa-se 

então a ser considerado patologia ou vício, e o consumidor vulnerável aos contatos delinquentes. 

Difundia-se o discurso de “perversão moral” e os consumidores eram considerados “degenerados” 

ou “criminosos viciados dados a orgias sexuais”. 

 

Já na década de sessenta, segundo a autora, o problema da droga se apresenta como “uma luta entre 

o bem e o mal”, continuando com o estereótipo moral, com o qual a droga adquire perfis de 

“demônio”; mas sua tipologia se tornaria mais difusa e aterradora, criando-se o pânico devido aos 

“vampiros” que estavam atacando tantos “filhos de boa família”. Esse indivíduo geralmente 

provinha dos guetos, razão pela qual era fácil qualificá-lo de “delinquente”. O consumidor, em 

troca, como era de condição social distinta, seria qualificado de “doente” graças à difusão do 

estereótipo da dependência, de acordo com o discurso médico que apresentava o bem já 

consolidado modelo médico-sanitário.  

 

É com base nesse modelo médico-jurídico, que Del Olmo explica a distinção entre consumidores e 

traficantes, a qual se delineia o modelo jurídico-político que irá se estabelecer a partir da década de 

70, culminando com a declaração de guerra às drogas e a explosão dos movimentos de lei e ordem 

nas décadas seguintes. 

http://monografias.brasilescola.uol.com.br/direito/a-falencia-guerra-contra-as-drogas.htm#sdfootnote13sym
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No dizer da autora, a guerra do Vietnã agravou ainda mais o problema, vez que seus combates 

consumiam não apenas maconha, mas também heroína, droga que até então se limitava aos guetos 

urbanos e não havia chegado à juventude branca. Assim a heroína passa a ser qualificada como 

“inimigo público”, o que permitiu iniciar o discurso político para que a droga começasse a ser 

percebida como ameaça a ordem. 

 

Diante da crescente expansão das drogas, a ONU aprovaria em 1971 o Convênio Único sobre 

Estupefacientes, conseguindo que 104 países ratificassem a nova normativa. 

 

Por fim, segundo Del Olmo, na década de 80 os Estados Unidos contaram com o maior número de 

consumidores de drogas de toda a sua história, em especial de cocaína e maconha. Apesar disso, o 

consumidor deixa de ser considerado um doente e passa a ser considerado como cliente e 

consumidor de substâncias ilícitas. Agora, a preocupação central é a droga procedente do exterior, 

em especial os aspectos econômicos e políticos.“Em 1984 o governo americano publica uma nova 

estratégia nacional para prevenção do Uso Indevido e o Tráfico de Drogas, destinados à guerra 

contra as drogas”. 

 

Esse novo modelo repressivo bélico passa a estabelecer sistemas reais potencialidade genocidas na 

América Latina que ganham força a partir do incremento dos Movimentos de Lei e Ordem, as quais 

estabelecem o fomento do medo e do terror para legitimar a “ideologia da diferenciação”, onde o 

tráfico de drogas passa a ser considerado inimigo público número um ao mesmo tempo em que a 

seletividade punitiva escolhe, através de estereótipos, alvos para as ações do sistema penal. Assim, 

posição precária no mercado de trabalho, as deficiências de socialização familiar, o baixo nível de 

escolaridade, muito antes de se construírem como causas de criminalidade seus portadores com o 

estereótipo do criminoso. 

 

Pode-se afirmar com exatidão, que esse processo ganhou força e se institucionalizou primeiramente 

nos EUA. Enumeraram-se diversas causas desse “pioneirismo” norte-americano, ainda que 

nenhuma delas tenha se dado lá exclusividade: a profunda antipatia cristã por algumas substâncias 

antigas e os dados alteradores de consciência, agravada diretamente pelo puritanismo asceta da 

sociedade norte-americana; a preocupação de elites econômicas e políticos com os “excessos” das 

classes ou raças vistas como “perigosas” ou inferiores; o estímulo a determinadas psicoativos, em 

detrimento de outros. Como decorrência de interesses nacionais e econômico. Esses fatores, aos 

quais poderiam somar muitos outros, engendraram um panorama propício para que, no final do 
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século XIX, o consumo de determinados psicoativos e suas propriedades farmacológicas passassem 

a ser tratado como uma questão pública importante. 

 

1.1 - Formação de uma Política Criminal de Drogas no Brasil  

No Brasil, segundo Mauricio Fiori, não havia, até final do século XIX, preocupação direta do 

Estado e nem a existência de um debate sobre o controle do uso de qualquer substância psicoativa. 

Pode-se apontar a proibição do uso de maconha ainda no Primeiro Império, na década de 1830, 

como a primeira forma de controle legal sobre alguma droga no Brasil. Entretanto, a bibliografia 

aponta para a importância, naquele momento de um controle sobre as práticas tradicionais de um 

crescente contingente de população negra e miscigenada, escrava ou liberta na capital do Império, 

do que o controle sobre o uso de drogas propriamente dito. A maconha, já antes de sua proibição, 

era diretamente associada às classes baixas, aos negros e mulatos e a bandidagem, associação que 

marca a simbologia do consumo dessa planta até os dias de hoje. Evidentemente, a associação entre 

o uso da maconha e a cultura negra pode ser interpretada como um dos motivos que levaram, depois 

de quase um século, à proibição definitiva desta planta no Brasil; as primeiras leis vão tratar 

especificamente dos psicoativos. No entanto, não era contra a planta que a corte parecia estar 

voltada, naquele momento, mas sim, contra a propagação de práticas específicas de classe ou nação 

que, de alguma maneira, eram vistas como ameaçadoras. 

 

No ano de 1912, no dizer de Nilo Batista, o Brasil subscreveu-se no protocolo suplementar de 

assinaturas da Conferência Internacional do Ópio, realizada em Haia, onde o decreto nº 2861 de 08 

de Julho de 1914 sancionou a resolução do Congresso Nacional que aprovara a adequação. Através 

do decreto nº 11.481, de 10 de fevereiro de 1915 que mencionava o abuso crescente do ópio, da 

morfina e seus derivados, bem como da cocaína, ocasião em que a política criminal brasileira para 

drogas começa a adquirir uma configuração definida, na direção de um modelo que chamaremos 

“sanitários” e que prevalecerá por meio século. 

 

Após seis anos, segundo o autor, o decreto legislativo nº 4.294 de 06 de Julho de 1921 sancionado 

por Epitácio Pessoa, revogaria o artigo 159 do Código Penal de 1890 para introduzir a hipótese na 

qual a substância venenosa que tiver qualidade entorpecente, como o ópio e seus derivados, a 

cocaína e seus derivados. Foi então que a expressão “entorpecente” iniciou sua longa e polissêmica 

carreira do direito penal brasileiro. 

 

Por meio desse decreto, segundo Fiore, a venda de ópio e seus derivados e de cocaína passam a ser 

punidos com a prisão. Além disso, a embriaguez “por hábito” que acarretasse atos nocivos “a si 
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próprio, a outrem, ou à ordem pública” passava a ser punida com internação compulsória em 

“estabelecimento correcional adequado”. Com um novo decreto no mesmo ano (14.969), foi 

tipificada na legislação brasileira, pela primeira vez, a figura jurídica do toxicômano numa 

legislação brasileira. 

 

Em 1932 no dizer do autor, é publicada uma nova legislação que, além de ampliar o número de 

substância prescritiva, incluindo entre elas a maconha sob a denominação de “canabis indica” 

(Decreto nº 20.930) passou a considerar o porte de qualquer uma delas crime passível de prisão, 

mantendo o poder da justiça de internar o toxicômano por tempo indeterminado. 

 

O passo decisivo foi dado com o decreto nº 20.930 de 11 de janeiro de 1932, cujas normas 

criminalizadoras seriam consolidadas por Vicente Piragibe, no espaço do revogado artigo 159 do 

Código Penal 1890. O decreto nº 20.930, do qual alguns dispositivos seriam alterados pelo decreto 

nº 24.505 de 20 de junho de 1934, que teve sua estrutura inteiramente reaproveitada pelo decreto-lei 

nº 891 de 25 de novembro de 1938, que o revogaria. 

 

O decreto nº 24.505, no dizer de Nilo Batista, preocupou-se com que as receitas fossem grafadas 

“em caracteres legíveis”, com “identificação e residência do médico e do enfermo” e lançado num 

“papel oficial”, “fornecimento gratuitamente pela repartição sanitária local”. Posteriormente, o 

decreto 891 proibia o tratamento de toxicômanos em domicílio, sendo que a internação facultativa 

“a requerimento de interessado” abria espaço para que parentes até o quarto graus colaterais, que 

dispusessem de um precioso instrumento de controle intrafamiliar, através de uma delação com 

repercussão patrimonial, uma vez que a simples internação, decretada pelo juiz, levava-o a nomear 

“pessoa idônea para acautelar os interesses do internado, com poderes de administração”. 

 

Quatro anos mais tarde, segundo Fiore, é criado o primeiro conselho nacional, o CNFE (Comissão 

Nacional de Fiscalização de Entorpecentes), a qual elaborou uma nova legislação, aprovada já sob a 

ditadura do Estado Novo, a Lei de Fiscalização de Entorpecentes (Decreto Lei nº 891 de 1938), uma 

lei mais rígida e pormenorizada, que trouxe duas novidades importantes: a fixação de uma mesma 

pena para o porte, para o uso, venda independente da quantidade apreendida, e a proibição do 

tratamento da toxicomania no domicílio, sendo essa considerada uma doença de notificação 

obrigatória cujo status é o mesmo de doenças infecciosas. 

 

Sobrevém o Código Penal 1940, que confere uma disciplina equilibrada, não só optando em 

descriminalizar o consumo de drogas, mas também com um sóbrio recorde dos tipos legais, 
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observando-se inclusive uma redução do número de verbos em comparação com o antecedente 

imediato, redução tanto mais admirável quanto se observa a fusão, no artigo 281 do Código Penal, 

do tráfico e da posse ilícita no mesmo dispositivo, que posteriormente é alterado pelo decreto lei nº 

8.646 de 11 de janeiro de 1946, conforme explana Nilo Batista. 

 

Segundo Nilo Batista, a chamada “guerra fria” produziu nos Estados Unidos uma aliança de setores 

militares e indústrias para a qual a iminência da guerra era condição de desenvolvimento, ao ponto 

do fracasso das conferências sobre desarmamento ao final dos anos cinquenta repercutirem 

favoravelmente em Wal Street. O instrumento teórico deste projeto foi à doutrina da segurança 

nacional, elaborada no Brasil pela Escola Superior de Guerra, fundado em 1949 sob a inspiração do 

National War College e com ajuda de uma missão militar americana. O autoritarismo da doutrina da 

segurança nacional, expressamente adotada na legislação de defesa do Estado durante a ditadura 

militar, bem como efetivamente de seus porões, ultrapassam o objetivo desse estudo, porém é 

preciso escolher um de seus conceitos – o de “inimigo interno” – que intensamente vivenciado 

pelos operadores policiais militares e judiciários no âmbito dos delitos políticos transbordará para o 

sistema penal em geral e sobreviverá à própria guerra fria. 

 

“O ano de 1964 ficou como marco divisório entre o modelo sanitário e o modelo bélico de política 

criminal para as drogas” . O Brasil, segundo Zaccone, assim como nos outros países da América do 

Sul, como a Colômbia e a Venezuela, passam a assumir o novo discurso médico jurídico dos EUA, 

muito embora as suas realidades fossem totalmente distintas. Em 10 de fevereiro de 1967 é editado 

em nosso país o Decreto Lei 159 que fazia referência expressa às “substâncias que produzam 

dependência”. Sendo o segundo Estado no mundo a considerar tão nocivo o uso de entorpecentes 

como o de anfetamínicos e alucinógenos. 

 

A lei 5.726/71, segundo autor, fez com que o Brasil ingressasse na década de setenta, “em perfeita 

sintonia com a orientação internacional no que diz respeito a legislações anti drogas”, marcando 

total autonomia da disciplina. No que diz respeito ao discurso médico jurídico, a nova legislação 

deixa de considerar o dependente como criminoso, mas não diferenciava o experimentador ou 

eventual do traficante sendo considerada apenas uma passagem entre o modelo repressivo anterior e 

a nova legislação, que se encontra em vigor até hoje no país. 

 

Essa Lei transpôs para o campo penal as cores sombrias da lei de Segurança Nacional e a repressão 

sem limites que era imposta aos brasileiros, no período mais agudo da ditadura militar. Ela lei 

sintetiza o espírito das primeiras campanhas de “lei e ordem” em que a droga era tratada como 
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inimigo interno. A construção do estereótipo se observa no tratamento dado aos jovens estudantes 

envolvidos com a droga; a suposição de que porte de drogas para o uso determina o cancelamento 

da matricula escolar e os professores, diretores, e todas as pessoas físicas e jurídicas são incentivas 

a apagar os inimigos. 

  

Em 1976, no dizer de Fiore, foi aprovada e promulgada a Lei 6.368, a qual obrigou que todas as 

pessoas, físicas ou jurídicas, colaborarem com a erradicação do uso de substâncias ilegais e passa a 

considerar a dependência física e psíquica, que deve ser determinada por critério médico para 

decisão da justiça. A internação deixa de ser obrigatória, sendo substituída por tratamento. Além 

disso, divide as penalidades previstas para quem porta a substância para vender (artigo 12) e quem 

porta para consumo próprio (artigo 16) que apesar de ser mais branda, previu pena de detenção 

como pena. 

 

Durante certo tempo, segundo Fernando Capez a legislação básica que versava sobre as substâncias 

psicoativas era composta das Leis nº 6.386 e 10.409, esta última pretendia substituir a Lei 6.368/76, 

mas o projeto possuía tantos vícios de inconstitucionalidade e deficiências técnicas que foi vetado 

em sua parte penal, somente tendo sido aprovada a sua parte processual, com isso estavam em vigor 

no aspecto penal, a lei 6.368, de modo que continuavam vigentes as condutas tipificadas pelos 

artigos 12 a 17, bem como a causa de aumento prevista no artigo 18 e a dirimente estabelecida no 

artigo 19, ou seja, todo o capitulo III dessa lei. Na parte processual a Lei nº 10.409/02, estando à 

matéria regulada nos seus capítulos IV (do procedimento penal) e V (da instrução criminal). Dessa 

forma a anterior legislação antitóxicos se transformara em um verdadeiro centauro do direito a parte 

penal continuava sendo de 1976, enquanto a processual a de 2002. 

 

Acabando com essa lamentável situação, adveio a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 – vigente 

até os dias atuais – a qual em seu artigo 75 revogou expressamente ambos os diplomas legais. 

 

1.2 - Política Criminal Adotada pela Lei de Drogas Brasileira 

 

O Estado Brasileiro tem adota uma posição intervencionista, através de políticas de repressão do 

consumo, conferindo, precipuamente, ao direito penal o papel de, além de controlar que drogas 

ilícitas sejam comercializadas, conter o uso de entorpecentes. 

 

Contudo, após longos anos de intervenção do direito penal na repressão ao consumo de drogas 

ilícitas, esse modelo de política criminal tem se mostrado inabilitado de, sequer, atenuar a 
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problemática da toxicomania. Com isso o Estado Brasileiro, percebendo a decadência das políticas 

pública vigente, promulgou uma nova lei de drogas no ano de 2006, Lei 11.343, com mudanças 

significativas na abordagem dos usuários e dependentes químicos pelo Poder Judiciário, 

principalmente quando, não tenha descriminalizado a conduta, aboliu as penas restritivas de 

liberdade aos consumidores. 

 

A recente Lei de Drogas possibilitou importantes e imprescritíveis transformações ideológicas, 

aplicando medidas preventivas e de reinserção social para o usuário e o dependente e medida 

repressivas contra a produção não autorizada e o tráfico ilícito de drogas, o que resta claro na 

analise do inciso X do artigo 4º da Lei 11.343/2006. 

 

No Estado Brasileiro, a política criminal de drogas, para o combate da toxicomania, é executada 

através de medidas preventivas, quando visam evitar o consumo de drogas, terapêuticas, alvitrarem 

ao tratamento do dependente, e repressivas, punir criminalmente os traficantes ou responsáveis pelo 

vicio. 

 

Nesse sentido, Vicente Greco Filho entende que para o combate da toxicomania ser exitoso, deve 

ser total e as medidas devem ser voltadas para ambos os polos que a compõe, a dádiva e a procura, 

ou seja, o traficante e o possível usuário. 

 

No que tange ao tipo penal do tráfico de drogas, a Lei 11.343/06 manteve as dezoito condutas 

típicas constantes no revogado artigo 12, caput, da Lei 6.368/76; modificou as condutas “fornecer 

ainda que gratuitamente” ou “entregar de qualquer forma a consumo” para “entregar a consumo ou 

fornecer drogas, ainda que gratuitamente” e, aumentou a pena, que era de 03 a 15 anos para 05 a 15 

anos, e impôs uma multa mais pesada – 500 a 1.500 dias-multa. 

 

Tratado ainda com mais rigor, o tráfico de drogas foi equiparado a crime hediondo (artigo. 5º, 

XLIII), sendo-lhe proibida a concessão da liberdade provisória com fiança, bem como a graça, 

indulto, e a conversão das penas privativas de liberdade em restritivas de direito. 

No entanto, em que pese às diversas mudanças trazidas com o advento dessa lei, diversas as críticas 

a essa modelo proibicionismo. Em 1919 através da 18º emenda a Constituição dos EUA, foi 

aprovado pelo congresso nacional a famosa “Lei Seca”, a qual instituiu a proibição total da 

produção, circulação, estocagem, importação, exportação e venda de bebidas alcoólicas em todo o 

território estadunidense. Nessa época Al Capone e outros Kennedys trocaram tiros nas ruas 

enfrentando a polícia, se matando na disputa do controle do lucrativo mercado do álcool 
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considerado ilícito, atingindo inocentes presos no fogo cruzado. Hoje não há violência na produção 

e comércio do uso do álcool ou na produção e no comércio do tabaco, por que é diferente na 

produção e no comércio de maconha, cocaína e heroína? – a resposta é óbvia, a resposta está na 

proibição, só existem armas e violência na produção e no comércio dessas substâncias etiquetadas 

ilícitas, porque o mercado e ilegal. 

 

Para Maria Lúcia Karam, existe uma falsa percepção de que o sistema penal é o único meio de 

segurança capaz de solucionar o problema das drogas em nosso país, que na verdade, se traduz 

numa fonte de maiores conflitos e aumento das condutas delitivas. 

 

O aumento da criminalização gerado pela guerra às drogas acabou aumentando a população 

carcerária do nosso país que hoje corresponde a 4ª maior população carcerário do planeta em termos 

absolutos, e a 3ª em termos relativos, sendo que atualmente é a população carcerária que mais 

cresce rapidamente. Uma recente pesquisa promovida pelo núcleo de estudos da violência da USP, 

pesquisa apoiada pelo Open Society, constatou que o significante traficante faz com que mais de 

90% dos acusados pelo crime de tráfico de drogas permanecem presos durante todo o processo, 

independentemente da existência ou não de dados concretos a justificar a custódia cautelar. 

 

É possível perceber que o aumento dos índices de encarceramento por tráfico de drogas, sobretudo 

do encarceramento feminino. Atualmente a população carcerária nacional é de 549.577 (288,14 

presos por 100.000 habitantes), 513, 538 homens e 26.411 mulheres; 133.946 pessoas estão 

aprisionadas em decorrência da imputação do artigo 33 da Lei de Drogas (116.768 homens e 17.178 

mulheres), segundo as estatísticas do Departamento Penitenciário Nacional. 

 

A guerra às drogas criada com base no modelo proibicionista que visa “perseguir a abstinência 

como meta única, ignora a realidade de que existem pessoas que usam drogas e que não querem ou 

não conseguem interromper o uso”. 

 

No dizer da professora da Faculdade de Direito da UFRJ, Luciana Boiteux, “o modelo 

proibicionista falhou”. A meta definida em 1988 de ver um mundo livre das drogas, e de proteger a 

saúde pública minimizando o consumo e o lucro desse mercado via modelo proibicionista 

reprimindo criminalmente usuários e traficantes é completamente ineficaz. Segundo a professora 

nenhum objetivo foi alcançado e, no Brasil e em outros países em desenvolvimento, a realidade é 

pior: em vez de minimizar danos essa formulação acarretou consequências nefastas, entre elas, 

podemos citar a baixa qualidade das drogas em circulação, a situação de vulnerabilidade dos 
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usuários, a superlotação das prisões com indivíduos que não necessariamente são traficantes. Dessa 

forma, a proibição tornou esse mercado altamente lucrativo. 

 

A lei brasileira 11.343/06 além de ineficaz contraria diversos princípios garantidores consagradas 

nas declarações internacionais de direitos humanos e nas constituições democráticas. Essa proibição 

se baseia numa distinção arbitrária feita entre substâncias psicoativas que foram tornadas ilícitas, 

como por exemplo, a maconha, a cocaína, a heroína, e já outras substâncias da mesma natureza 

permanecem lícitas, como o álcool, e já outras substâncias da mesma natureza permanecem lícitas, 

como o álcool, e tabaco e a cafeína. Todas são substâncias que provocam alterações no psiquismo 

podendo causar dependência, doenças físicas e mentais. O fato é que todas são drogas. No entanto, 

tornando ilícitas algumas dessas drogas e mantendo outras na legalidade as convenções 

internacionais e as leis nacionais traduzem assim uma arbitrária que de um lado caracteriza um 

crime e de outro são perfeitamente lícitas. Dessa forma, enquanto produtores, comerciante e 

consumidores de certas drogas são criminosos, demais produtores comerciantes e consumidores e 

certas drogas agem em plena legalidade. Esse tratamento desigual para substâncias similares, 

claramente ofende o princípio da isonomia. 

 

As intervenções do Estado supostamente dirigidas à proteção de um direito contra a vontade do 

indivíduo viola a própria ideia de democracia, pois excluem a capacidade de escolha na qual essa 

ideia se baseia. Quando não se verifica um risco concreto direito e imediato para terceiros, como é o 

caso da posse para o uso de substâncias ilícitas, ou quando o responsável pela conduta age de 

acordo com a vontade do titular do bem jurídico, como acontece na venda dessas substâncias para 

adultos, o Estado não está autorizado a intervir. Essa intervenção é um desrespeito à liberdade de 

escolha do indivíduo, que por escolha própria opta em fazer o uso de uma substância que lhe dá 

prazer. 

 

Como mencionado, essa legislação visa proteger um bem jurídico coletivo, qual seja a saúde 

pública. Entretanto, esse bem supostamente considerado coletivo configura na realidade um 

somatório de bens individuais. “A saúde pública parece não configurar mais do que a soma das 

saúdes individuais distintamente de autênticos bens coletivos, gozados por todos em sua totalidade, 

não havendo partes refervíeis a cada indivíduo. ” Tomar decisões pelos outros é uma conduta 

autoritária, o direito penal das drogas viola o principio da dignidade da pessoa humana, na medida 

em que viola a autonomia que é inerente ao indivíduo. 
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Essa visão falsa de saúde pública acaba delineando um bem coletivo – que na verdade não o é -, 

mascarando assim a ilegalidade do Estado de intervir na opção do indivíduo de por em risco sua 

própria saúde. 

 

Quando se conclui que o desvalor do consumo de drogas pode radicar, sobretudo na saúde daquele 

que escolheu consumi-las, torna se mais complexa a defesa da solução criminalizadora, na medida 

em que a mesma se contrapõe a aceitação dominante da disponibilidade, pelo próprio individuo, da 

sua integridade física e psíquica, em nome da defesa da autonomia pessoal. 

 

A resistência que hoje existe quando à contrição da liberdade individual em nome da defesa de um 

valor que é a saúde pública configura-se na verdade na real retirada de direitos aos indivíduos em 

nome de um interesse que o Estado considera que é o deles, mas que os próprios sujeitos não 

assumem como tal. A existência de fundadas dúvidas sobre a possibilidade de se afirmar que a 

saúde pública é um valor com dignidade penal e as ofensas de garantias fundamentais contribuirão 

por ventura para a reflexão futura sobre a inconstitucionalidade no Brasil, da criminalização do 

consumo de drogas. 

 

A proibição violadora do princípio da isonomia, do princípio das liberdades iguais, e de tantos 

outros princípios garantidores de direitos fundamentais, a proibição causadora de violência, morte, 

prisão e doenças, não se harmonizam com a ideia de direitos humanos, são conceitos incompatíveis 

entre si, aliás, guerra e direitos humanos jamais serão compatíveis. 

 

São nesse cenário que se devem buscar ações para o combate dessa terrível guerra contra as drogas, 

com objetivo de programar políticas públicas inteligentes para prevenção e redução dos danos 

provocados pela dependência, visando assim garantir os direitos fundamentais previstos em nossa 

carta magna, e visando fim da sanguinária e fracassada da guerra contra as drogas. 

 

Capítulo 2 - Objetos Jurídicos Tutelados Pela Conduta de Consumo Pessoal de 

Drogas 
A definição de uma conduta humana como crime, para o direito penal, é a afirmação da sociedade 

de que ela é condenável pelo fato de atingir a um bem jurídico relevante e, por isso, devera ser 

enfrentada e sancionada. 

 

Na criminologia, o delito é afrontado como um problema social e para que determinada conduta 

seja considerada crime é necessário que apresente incidência massiva, entendida como a ocorrência 



  

 16 

corriqueira; incidência aflitiva, isto é, provoque repudio da sociedade; persistência espaço-temporal 

do fato praticado; e inequívoco acordo sobre sua origem e causa, bem como de quais técnicas de 

ingerência seria mais eficazes para seu combate. 

 

O bem jurídico a ser protegido com a tipificação da conduta de consumo pessoal de tóxicos pela lei 

de drogas, segundo a doutrina e a jurisprudência, é a saúde pública, sob a justificativa de que o dano 

causado pela droga extrapola aos limites do usuário, colocando em risco a integridade social. 

 

Nesse sentido, o individuo que porta substância psicoativas para consumo próprio atinge o bem 

jurídico protegido pela norma penal, visto que sua conduta acarreta um perigo social. Afinal, o 

viciado que, antes de consumir, traz a droga consigo coloca em risco a saúde pública e é fator 

decisivo na difusão dos tóxicos. Além disso, poderá acabar traficando ou, ainda, levar outras 

pessoas ao vício. 

 

Contudo, muitos entendam que o consumo de drogas não causa qualquer agressão a saúde pública. 

Nas palavras de Maria Lúcia Karam a proteção à saúde pública caracteriza-se frente aos fatos que 

representam possibilidade exata de expansão do perigo e de potencialidade de ofensa a um numero 

indeterminado de indivíduos, motivo pelo qual, sendo a droga destinada para consumo próprio, não 

haveria maneira de caracterizar ofensa à saúde pública. 

 

Nesse diapasão, o dependente ao fazer uso de entorpecentes pode estar atingindo a sua saúde, mas 

não a saúde coletiva. 

 

Portanto, a Lei 11.343/06, visa a coibir o porte de drogas ilícitas, tendo em vista o perigo causado 

pela detenção e para evitar que os entorpecentes circulem com facilidade pela sociedade, de modo 

que possa colocar em risco a saúde da coletividade, o que ultrapassa a autolesão do individuo que 

consume substancias psicoativas . 

 

Contudo, a forma como foi tipificada a conduta prevista o artigo 28, da lei de drogas teria sido 

apenas uma maneira indireta encontrada pelo legislador de criminalizar o uso, pois seria 

praticamente impossível consumir sem adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer 

consigo drogas ilícitas, verbos nucleares do tipo criminal instituído pelo legislador. 

 

Complementarmente, observe-se o entendimento esboçado por Maria Lúcia Karam: A simples 

posse para o uso pessoal das drogas qualificadas de ilícitas, ou seu consumo em circunstância que 
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não envolva um perigo concreto, direito e imediata para terceiros, são condutas que não afetam 

nenhum bem alheio, dizendo respeito unicamente ao individuo, à sua intimidade e as suas opções 

pessoais. Não estando autorizado a penetrar no âmbito da vida privada, não pode o Estado intervir 

sobre condutas de tal natureza ou sua dimensão. Enquanto não afetar concretamente direitos de 

terceiros, o individuo pode ser e fazer o que bem quiser. 

 

Sendo assim, o conflito esta entre a liberdade e o livre arbítrio do usuário, que defende que está 

apenas se autolesionando, sem atingir qualquer interesse jurídico de terceiro, medida imprescindível 

para intervenção do direito penal, e do outro lado à necessidade dessa repressão como forma de 

assegurar a proteção da saúde pública da coletividade, uma vez que o porte de entorpecentes 

acarreta um risco social. 

 

2.1 - Adequação das Politicas Criminais para Amenização da Problemática do Consumo 

Pessoal de Drogas  

Através dos dois primeiros capítulos presenciamos que a toxicomania é um sintoma da sociedade 

contemporânea e a forma de enfrentamento comumente utilizada ainda tem sido a repressão 

criminal. Embora no Brasil progressões possam ser observadas com a introdução da Lei nº 

11.343/06, a constitucionalidade dessa norma é contestável e, sobre tudo, a exemplo das legislações 

proibicionistas de todo mundo, não tem asseverado nenhuma eficácia, já que as evidências de 

consumo de drogas estão cada vez maiores. 

 

Contudo as experiências desses países nos mostram que a redução de danos e adoção de políticas de 

descriminalização ou legalização das drogas são medidas mais vantajosas do que a utilização do 

direito penal como única fonte de solução. Dessa forma, legalizar e formular alternativas de 

controle mostra-se uma medida necessária e eficaz, visto que a guerra antidrogas é um desperdício 

de recursos por investe mais em reprimir do que tratar. 

 

Destinando-se a construção feita até o momento, neste último capitulo do trabalho se analisara 

outras políticas criminais capazes, talvez, de com maior propriedade, amenizar a problemática do 

abuso das drogas, especialmente a adoção de medidas de redução de danos, constituindo esse o 

ápice pesquisa elaborada. 

 

Capítulo 3 - Aspectos Jurídicos do Uso de Drogas no Brasil  

 
3. 1  - Introdução da Lei nº43/2006 
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Com o intuito de compreender como o problema da toxicomania vem sendo tratado legalmente no 

Brasil atualmente, propõe-se, a análise da Lei Federal nº 11.343/2006 e seus vários aspectos. 

Inicialmente, será realizada análise das medidas previstas na norma para amenização da 

problemática e a possibilidade da convivência harmônica entre medidas preventivas e terapêuticas 

com as medidas criminalizadoras. 

 

Indispensável, em segundo momento, fixar qual a natureza jurídica do tipo penal previsto no artigo 

28 da Lei em comento e qual a efetividade das punições previstas para a prática da conduta 

tipificada nesse dispositivo. 

 

Além disso, buscar-se-á assimilar qual o bem jurídico que a lei de drogas visa a proteger com a 

capitulação da conduta típica do artigo 28, bem como a sua constitucionalidade frente aos inúmeros 

princípios e garantias asseguradas pelo Estado Democrático de Direito. 

 

3.2  - Delito Previsto no Art. 28 da Lei nº 11.343/2006 

Evidentemente, conforme já aludido anteriormente, o consumidor de drogas teve um titulação 

privilegiado pela Lei. 11.343/2006, eis que embora a atitude continue sendo tratada como criminosa 

o tipo penal deixou prever a possibilidade aplicação de pena privativa de liberdade ao usuário e 

passou a infligir penas alternativas, de caráter mais brando. 

 

Para muitos a caracterização prevista no artigo 28 da Lei de drogas evidenciou um hesito do 

legislador que, temendo um impacto negativo da descriminalização do uso de drogas perante a 

sociedade, acabou por inviabilizar qualquer punição penal, ou, até mesmo uma forma mascarada de 

descriminalização. 

 

Contudo, para a apreciação do tipo penal de porte de drogas para o consumo pessoal, imperiosa 

uma análise da natureza jurídica desta normal penal, em virtude da discussão travada quando da 

publicação da lei penal à eventual descriminalização, despenalização ou descarcerização da 

conduta, em virtude do tipo penal vigente afastar a possibilidade de aplicação de pena privativa de 

liberdade. 

 

No entanto Luiz Flávio Gomes aborda o tema com os seguintes dizeres, a ação de carregar drogas 

para consumo pessoal deixou de ser crime, embora continue sendo conceituado ilícita. Contudo, 

teria sucedido a descriminalização, mas não a legalização, o que comprometeria no afastamento do 

caráter criminoso do fato. 
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Justifica seu entendimento no sentido de que a lei de Introdução ao Código Penal, em seu artigo 1º, 

considera como crime a infração penal punida com reclusão ou detenção, logo, não sendo a posse 

de droga para consumo pessoal punida com nenhuma dessas punições não há crime. Conclui o autor 

que a conduta prevista no artigo 28 da lei de drogas caracteriza uma verdadeira infração sui 

generis, pois não configura nem crime e nem contravenção penal, espécies do gênero infração 

penal, e tampouco ilícito administrativo, pois as sanções cominadas devem ser aplicadas pela 

autoridade judiciária. 

 

Contrariamente, para Vicente Greco Filho não houve descriminalização e, tampouco, 

despenalização da conduta de porte de drogas para consumo pessoal, mas apenas um abrandamento 

das penas. Porque o tipo penal esta inserida no capitulo dos crimes e das penas e porque não há 

nenhum impedimento de que uma nova lei, posterior e de igual hierarquia, crie penas não 

contempladas no artigo 1º da Lei de Introdução ao código penal. 

 

Indispensável trazer à tona um trecho do relatório apresentado pelo Deputado Paulo Pimenta, 

relator do projeto de lei nº 7.134/02 que deu origem a atual Lei nº 11.343/06, através do qual resta 

claro que a intenção do legislador, em nenhum momento, foi de descriminalizar a conduta de posse 

de drogas para consumo próprio. Vejamos: 

 

Reservamos o Título III para tratar exclusivamente das atividades de prevenção do uso indevido, 

atenção e reinserção social de usuário e dependentes de drogas. Nele incluímos toda matéria 

referente a usuários e dependentes, optando, inclusive, por trazer para este titulo o crime do usuário, 

separando-o dos demais delitos previstos na lei, os quais se referem à produção não autorizada e ao 

trafico de drogas – Titulo IV [...]. 

 

Com relação ao crime de uso de drogas, a grande virtude da proposta é a eliminação da 

possibilidade de prisão para o usuário e dependente. Conforme vem sendo cientificado e apontado, 

a prisão dos usuários e dependentes não traz benefícios à sociedade, pois, por outro lado, os impede 

de receber a atenção necessária, inclusive com tratamento eficaz e, por outro, faz com que passem a 

conviver com agentes de crimes muito mais graves. 

 

Ressalvamos que não estamos, de forma alguma, descriminalizando a conduta do usuário – o Brasil 

é, inclusive, signatário de convenções internacionais que proíbem a eliminação desse delito. O que 
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fazemos é apenas modificar os tipos de penas a serem aplicadas aos usuários, excluindo a privação 

de liberdade, como pena principal [...]. 

 

No mesmo sentido, Guilherme de Souza Nucci reconhece a existência de uma desprisionalização e 

não despenalização e Renato Marcão ressalta a desatualização da definição de crime do art. 1º da 

Lei de Introdução do código Penal. 

 

Certo é que, no Brasil, há uma clara opção legislativa e de política criminal no sentido de 

manutenção da criminalização da conduta de portar substâncias entorpecentes para o consumo 

próprio, não passando as mudanças de mero abrandamento nas penas. 

 

Satisfatoriamente verifica-se que o STF já se proferiu sobre o tema, decidindo sobre a natureza 

jurídica do crime previsto no artigo 28 da Lei de drogas, concluindo que não houve abolitio 

criminis.  

Conforme julgamento anteriormente citado admitiu a consonância de evento da despenalização da 

ação do usuário. Contudo esse posicionamento é rechaçado, conforme já analisado através das 

alegações listadas por Vicente Greco Filho, eis que o crime não ficou sem pena, apenas prevendo-se 

punições diversas da privativa de liberdade para o caso de descumprimento do tipo penal. 

 

Amparado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, Gilberto Thums e Vilmar Pacheco 

entendem que, na verdade, as punições previstas no artigo 28 não seriam propriamente penas, mas 

sim medidas educativas, cuja competência deveria ser do Poder Executivo e não do Poder 

Judiciário, tendo o Juiz que investir-se na figura de educador de dependentes, motivo pelo qual é 

forçoso concluir que houve uma despenalização. 

 

Nesse ínterim, uma terceira corrente defende a ocorrência da despenalização no crime de portar 

drogas para consumo pessoal, porque não há mais previsão de aplicação de pena de prisão para esse 

delito e, tampouco, a possibilidade de conversão da pena restritiva de direitos aplicada em privativa 

de liberdade, de forma que não há qualquer possibilidade de o usuário ser levado ao cárcere em 

virtude desse crime. 

 

Filia-se a essa corrente Nereu José Giacomolli que afirma que não houve uma descriminalização, 

mas sim uma descarcerização, à medida que há uma vedação de aplicação da pena privativa de 

liberdade ao usuário de drogas. Ressalta, ainda, que não há crime sem pena, entretanto a pena não é 

apenas a restritiva de liberdade, conforme dispõe a própria Constituição Federal no inciso XLVI do 
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artigo 5º, havendo vedação somente a previsão de penas de morte, perpétua, cruéis, de trabalhos 

forçados e de banimento, segundo o inciso XLVII do artigo 5º da Constituição Federal. 

 

Logo, temerária seria continuar a prever penas privativas de liberdade aos usuários eis que são eles 

que mais sofrem com a sua dependência, sendo verdadeiros escravos do vício. Encarcerar os 

dependentes químicos de nada adiantaria, pois apenas potencializaria o vício e nada contribuiria 

para o seu tratamento. 

 

O legislador ao tipificar a conduta de portar substâncias entorpecentes para consumo pessoal 

estabeleceu três penas distintas: advertência sobre os efeitos da droga; prestação de serviço á 

comunidade; e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, que poderão 

ser aplicadas isolada ou cumulativamente, podendo o juiz, também, aplicar admoestação verbal e 

multa como garantia do cumprimento das sanções. 

 

No entendimento de Salo de Carvalho a técnica legislativa utilizada no tipo penal do artigo 28 da 

Lei nº 11.343/06, além de inovadora, parece ser adequada, uma vez que dirigida à redução pelos 

danos produzidos pelo cárcere ainda, autor menciona que o legislador rompeu com o histórico 

vínculo entre crime e pena privativa de liberdade, incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro a 

pena de admoestação – advertência sobre os efeitos das drogas – e vedou expressamente qualquer 

tipo de encarceramento. 

 

A pena de advertência consistira em esclarecimentos prestados pelo juiz, em audiência, acerca das 

consequências negativas à saúde provocadas pelo uso das drogas. Essa norma é considerada, para 

muitos, contraria ao interesse publico, por sua simplicidade e por carecer da indispensável essência 

coercitiva necessária para operar como uma sanção alternativa. 

Alem disso, essa pena mostra-se ingênua e irracional, à medida que o magistrado ira advertir o 

usuário, este irá dizer que sim e, depois caso alguns instantes mais tarde venha a ser flagrado 

novamente portando drogas estará em frente ao juiz, recebera a mesma censura e estará liberado. 

No entanto Salo de Carvalho repudia essa medida, eis que violam direitos fundamenteis previstos 

na constituição federal, pois tem como objetivo exclusivo a reprovação de uma escolha íntima do 

individuo que optou por fazer uso de determinada substância ilícita. 

 

Igualmente, as penas cominadas para o delito de porte de drogas para o consumo pessoal indicam 

uma banalização do direito penal, uma vez que preveem consequências insignificantes ao 

transgressor que não cumpra as medidas previstas. Verifica-se que o legislador utilizou-se de um 
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direito penal simbólico para dissimulação do realmente pretendido, cujos meios não geram efeitos 

protetivos concreto, servindo exclusivamente para acalmar eleitores, dando-se a impressão de que 

algo esta sendo feito para o combate daquelas condutas consideradas lesivas pela sociedade. 

 

Nesse sentido, observa-se que o legislador busca na incriminação de determinadas condutas uma 

resposta ao publico, que exerce uma pressão muito grande principalmente por intermédio dos meios 

de comunicação de massa, garantindo-lhes a sensação de que alguma coisa está sendo efetivamente 

realizada para buscar as soluções mais acertadas para os problemas da violência e da criminalidade . 

Ante o exposto, contata-se que a Lei Federal nº 11.343/06, trouxe inúmeras modificações no tocante 

à abordagem dos usuários de drogas ilícitas, principalmente ao deixar de prever pena privativa de 

liberdade e passar a instituir medidas para prevenção ao uso e para o tratamento e reinserção social 

do dependente químico. Todavia, embora as propostas sejam louváveis, o legislador acabou 

pecando ao deixar de elaborar recursos para a concretização dessas medidas que, até o presente 

momento, na prática, não possuem aplicabilidade. 

 

Além do problema da efetividade das penas previstas no artigo 28 da lei de drogas para o combate 

ao consumo de drogas, outra dificuldade que se apresentada quanto o tema tratado é a 

criminalização do porte de drogas para uso pessoal é a ausência de ofensividade ao bem jurídico em 

tese tutelado pelo tipo penal, sustentado por inúmeros doutrinadores. 

 

3.3 - Comparação entre o Sistema Repressivo e a Descriminalização ou Legalização do 

Consumo de Drogas Ilícitas 

Preliminarmente, embora possa parecer uma terminação obvia, pois evidente para toda a sociedade, 

quando se trata do consumo de drogas, o que se verifica é que o problema tem aumentado, sem que 

as medidas proposta sejam capazes de sequer tornar agradável. Contudo a recente Lei de Drogas 

Brasileira tenha se proposta a tratar o usuário e o dependente de forma a auxiliar no seu tratamento 

e na sua reinserção na sociedade, as medidas eleitas já tem dado sinais de fracasso, em virtude da 

falta de efetividade, não passando de mera carta de recomendações. Em virtude, imprescindível a 

discussão acerca da legitimidade das políticas proibicionistas vigentes e de sistemas alternativos 

para o tratamento da toxicomania. 

 

Hoje em dia, quando o tema é o porte de drogas para o consumo pessoal, consegue-se discernir a 

existência de pelo menos três correntes, entre elas duas são completamente antagônicas: a 

proibicionista, que sugere a criminalização da conduta: e a abolicionista, que indica a legalização 

total das drogas, tanto da venda quando do consumo. A terceira corrente apresenta uma proposta 
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mediadora, prevendo tão somente a descriminalização da conduta de porte de drogas para o 

consumo, de todas ou algumas drogas abalizados mais leves. 

 

Assim, buscar-se á fazer um resumo das alegações lançados pelos defensores de cada um desses 

sistemas e comprovar a existência de alternativas à criminalização, para ao final aventar medidas 

reducionistas, fazendo-se a analisar dos sistemas que opta a legalização e descriminalização 

conjuntamente. 

 

Nesse lapso, registra-se que a descriminalização é a forma pelo qual uma conduta, que antes era 

apontada como ilícita e permitia ao sistema punitivo a aplicação de punições, é colocado fora da 

competência desse sistema, logo, não mais permitida que essa ação seja considerada criminosa. 

Diante desse conceito, percebe-se que a descriminalização não é sinônima de total liberação do 

consumo ou de descontrole estatal. Pelo contrario, abre espaços para que outros ramos, através de 

instrumentos próprios e menos estigmatizantes do que aqueles propostos pelo direito penal 

intervenham na busca de medidas mais efetivas para os abrandamentos do problema. 

 

O proibicionismo tem como princípios a distinção entre as drogas licitas e ilícitas e a certeza de que 

o único meio eficaz para combater os danos acarretados pelas drogas ilegais é a repressão penal, 

cujo objetivo maior é a abstinência forçada do usuário, acreditando-se que por um fato ser tipificado 

como crime fará com que os indivíduos deixem de consumir as substancia. 

 

No entanto, os defensores do proibicionismo creem que a criminalização é capaz de aconselhar o 

individuo a não fazer uso de drogas. Acredita-se que a criminalização, portanto, seja capaz de 

dificultar a disseminação do vício, promover a reabilitação do dependente e a ressocialização dos 

envolvidos na trama. Dessa forma, atuaria na contramotivação do uso, através da coação 

psicológica, na recuperação de dependentes e no combate à proliferação da violência, evitando o 

cometimento de crimes em razão do uso de drogas. 

 

O sistema repressivo atua de forma direta, ao condicionar os consumidores através de sanções, e 

indireta, ao tentar definir a disponibilidade das drogas, justificando a ação no fato do consumo 

causar ofensa ao bem jurídico saúde, pois essa conduta propagar a droga e causa danos à 

coletividade e à saúde de toda a população. 

 

Além de tudo, sustenta-se que o consumo de drogas aumenta a violência urbana, pois o usuário este 

diretamente compreendido com a violência domestica e em crimes patrimoniais, como furtos e 
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roubos, os até mesmo crimes contra a vida para subsidiar do vicio, sendo responsável direto pelo 

fortalecimento e crescimento do trafico de drogas, afinal se não tivesse tantos usuários o trafico não 

seria tão intenso e dominador. 

 

Portanto, embora o usuário não pratique a conduta mais grave, é o cosumo que sustenta a pratica de 

crimes mais severos, como a produção e o tráfico de drogas, sendo fundamental sua criminalização 

para manter o ciclo de atuação estatal fechado, pois este é, ainda, o único dispositivo efetivo que o 

Estado possui para prevenir a pratica de determinadas condutas nocivas à saúde publica. 

 

Logo, a manutenção da criminalização das drogas ilícitas é imune porque o uso além de gerar a 

dispersão do vício, fomentado, pois, o risco à sociedade, harmoniza a manutenção do narcotráfico e 

do crime organizado, alem de ser fomentador da pratica de crimes patrimoniais e domésticos para 

subsistência do vicio, o que acaba por gerar mais violência e criminalidade na sociedade. 

 

No entanto, quando o problema do vício é analisado sob o viés da família, da escola, da saúde e da 

segurança publica, e não apenas sobre a visão do individuo, verifica-se verdadeira sensação de 

pânico e angústia que vivenciam as pessoas, especialmente familiares, que precisam enfrentar 

sujeitos drogados, que comprometem toda a sua formação e relações familiares, desassossegar a 

todos que o cercam. Tudo isso que é impossível aceitar alegação que essa conduta não viole ou 

coloque em risco bens jurídicos de terceiros, pois os efeitos do uso são sentidos por todas as pessoas 

que coabitar com o consumidor. 

 

À vista disso, a dependência química acaba por afetar e ceifar toda a vida do dependente que inicia 

com o consumo eventual até chegar à dependência e perda total de controle sobre o vicio, acabando 

por perder o emprego, deixar os estudos e, posteriormente, passa a cometer, primeiramente, 

pequenos furtos dentro da própria casa. Nos vizinhos, e, quando já não encontra meios para o 

sustento desses vicio nesses locais, parte para invasão de domicílios, roubos e latrocínios, tudo com 

o fim de satisfazer o vicio e, consequentemente, alimentando o trafico. 

 

Comovente a justificativa para criminalização de que o consumo é um fator criminógeno, 

necessário estabelecer a devida diferença entre o usuário e o dependente, uma vez que o primeiro 

não seria o fomentador da pratica de outros delitos porque continua a ter bom senso sobre as suas 

condutas, ao contrario do dependente que é capaz de praticar determinadas ações para satisfazer 

uma necessidade. Assim, se a punição serve como controle para a pratica de outros crimes, não 
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seria necessária aos casos em que identificado que o consumidor é mero usuário e não um 

dependente. 

 

Contudo, acrescenta-se, por derradeiro, que a legalização também pode gerar custos elevados, pois 

há uma clara possibilidade de aumento do consumo, queda no preço do produto e possibilidade de 

interpretação da legalização como aprovação ao uso, o que poderia atrair novos usuários. 

 

O despeito ao exposto, hodiernamente, inúmeros são os protetores de uma inovação legislativa, a 

fim de descriminalizar o uso pessoal de drogas ilícitas ou, até mesmo, legalizar o consumo, a 

produção e a comercialização dessas substâncias, firmando-se no total fracasso do sistema de 

repressão ao consumo de drogas vigentes, bem como na afronta que o proibicionismo causa a 

diversos princípios constitucionais e penais. 

 

Nesse sentido, Maria Lúcia Karam defende que os maiores danos relacionados às drogas ilícitas 

advém do próprio proibicionismo, e não da sua circulação, e atingem os direitos fundamentais dos 

cidadãos, o que abala a própria preservação do modelo de Estado Democrático de Direito. Diante 

disso, defende que está na hora de legalizar a produção, a distribuição e o consumo de todas as 

substâncias psicoativas, regulando essas atividades, através de regras efetivamente preocupadas 

com a saúde pública e o bem-estar da população, bem como respeitando a dignidade de cada 

cidadão. 

 

Além do que, a elevação dos usuários a inimigos da sociedade tem reduzido toda a discussão sobre 

a problemática das drogas ao âmbito criminal, o que impede a busca por soluções e alternativas 

menos danosas e mais efetivas. Afinal, o direito penal tem se mostrado incapaz de solucionar o 

problema e, ainda, fomenta a criminalização secundaria, estigmatiza o usuário, criminaliza os 

setores vulneráveis da população, favorece a corrupção dos agentes do poder repressivo, estabelece 

regimes severos de penas aos usuários e pequenos comerciantes e restringe programas médicos e 

sociais de prevenção e tratamento. Diante desse ponto de vista, é apropriado ponderar sobre novas 

políticas públicas de prevenção, calcadas na informação e no ensino, bem como no controle do 

comercio das substancias pelos estatais. 

 

Nesse ponto, importante trazer a baila o posicionamento daqueles que defendem um sistema 

intermediário, através do qual a liberação não deveria ser generalizada, mas adstrita a algumas 

drogas consideradas leves. Justificam esse entendimento asseverando que a proibição total do uso, 

sem distinção entre drogas leves e duras, implicaria em um abuso das drogas mais pesadas, bem 
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como que a legalização das drogas leves propiciaria uma diminuição dos recursos financeiros e 

humanos que poderiam ser usados no combate às drogas mais prejudiciais. 

 

Por outro lado, os protetores da descriminalização apenas do consumo, certificam que a atividade 

repressiva estatal deveria se afligir mais com as condutas dos grandes traficantes do que ficar 

perseguir os usuários. Afinal, os usuários merecem tratamento, auxilio do Estado para abandonar a 

dependência, e não penalização. O Estado deveria focalizar suas forças no combate ao trafico e não 

ao vicio. Porem, certamente os usuários não oferecem dificuldades frente à ação policial, 

diretamente dos traficantes que causam grande risco e ainda possuem um poder maior de corromper 

o sistema. 

 

Contudo, a proibição, acaba aumentando o preço das drogas, o que incentiva a super oferta do 

produto. A legalização seria o caminho mais indicado, uma vez que reduziria os preços e, 

consequentemente, o interesse pela produção e oferta do produto, bem como ao restringir a oferta, 

reduziria a demanda, o numero de usuários e a violência resultante do trafico. 

 

Todavia, rebatendo argumento lançado por aqueles que defendem sistemas repressivos, embora se 

aponte a estreita ligação entre o consumo de drogas e a delinquência, não há nenhum estudo que 

demonstre relação de causalidade entre eles, uma vez que é extremamente difícil verificar se o uso 

de drogas levou a pratica do ilícito ou se o individuo já havia cometido crime antes e posteriormente 

passou a fazer uso de drogas. Ademais, essa relação torna-se ainda mais difícil de ser estabelecida 

diante do fato de que usualmente chegam ao Poder Judiciário apenas os crimes cometidos por 

sujeitos marginalizados, excluídos socialmente, e, portanto, mais afetos ao problema das drogas, 

bem como que as pessoas consomem drogas por motivos íntimos e particulares. 

 

Não bastasse isso, a clandestinidade da produção, distribuição e consumo das drogas consideradas 

ilícitas impedem o controle de qualidade dos entorpecentes consumidos, o que aumenta os riscos de 

adulteração, impurezas e desconhecimentos dos potenciais das substancias usadas, bem como por 

estar na esfera da ilegalidade, impõe aos usuários a noção de que devem consumir o mais rápido 

possível e da forma mais fácil encontrada, o que auxilia na proliferação de doenças transmissíveis. 

 

Outro ponto a ser ressaltado são os altos custos para a manutenção do sistema repressivo. Estudos 

realizados nos Estados Unidos apontam que se a maconha fosse descriminalizada o país 

economizaria cerca de R$ 7,7 Bilhões de dólares anualmente que são gastos com policiamento e 
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ações militares e, por outro lado, poderia aumentar a arrecadação de impostos em 6,2 Bilhões de 

dólares no mesmo período. 

 

A descriminalização, e consequente retirada do problema da ilegalidade, além de dirimir os efeitos 

perigosos da repressão, como o etiquetamento e a estigmatização, permitir maior espaço para 

projetos de redução de danos provocados pelas drogas, bem como possibilitaria o desenvolvimento 

de projetos visando à informação educacional, o incentivo agrícola de culturas alternativas e o 

controle e a regulamentação estatal do comercio e uso de drogas . 

 

Diante do exposto, verifica-se que uma decisão pela descriminalização da conduta do usuário não é 

tarefa fácil e exige maior grande avaliação acerca dos assuntos que fundamentam um e outro 

posicionamento, os quais se mostram eficaz e de grande destaque. Maior cuidado ainda se exige 

quando o assunto é a legalização, tanto da conduta do usuário quando das demais ações alusivas às 

drogas. Insto porque implicaria na necessidade de uma grande intervenção estatal para a 

regulamentação dessas praticas e, decorrente, para a fiscalização das regras impostas. O que, de 

antemão, causa elevado receio, pois o Estado hoje sequer tem logrado efetivar as medidas propostas 

pela lei de drogas, demonstrando que poderia haver um verdadeiro descontrole da produção, 

comercio e consumo de drogas. 

 

Como referido anteriormente, na Espanha o uso de drogas deixou de ser crime há muito tempo, 

configurando apenas um ilícito administrativo, isso caso o consumo ocorra em público. As condutas 

típicas previstas no Código Penal estabelecem quatro níveis diferentes de incriminação que variam 

da atipicidade da conduta até o tráfico qualificado. 

 

A jurisprudência, tomando por base dados provenientes das autoridades sanitárias, fixou 

importantes requisitos que, levando em considerações a quantidade de droga apreendida, tem se 

mostrado meio eficaz para a diferenciação entre usuários e traficantes. 

 

Afinal, a toxicomania é um dos males que arruína a sociedade contemporânea e as verdadeiras 

vitimas desse problema são os dependentes. Não se pode mais acreditar que com a criminalização 

da conduta os sujeitos deixarão de consumir drogas. O consumo existe, sempre existiu e continuará 

existindo. O que o Estado precisa fazer é encontrar meios de amenizar os resultados oriundos do 

consumo desenfreado. 

 

Conclusão 
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Como podemos auferir a atual política de drogas importada dos EUA e inserida em nosso país além 

de revelar uma verdadeira derrota naquilo que se apresenta, oculta a real finalidade, qual seja, o 

controle social das classes etiquetadas como perigosas. 

 

Nos últimos anos foram tecidos vários discursos sobre a questão das drogas, muitas vezes 

contraditórios entre si, mais que servem para criar uma serie de estereótipos cuja principal 

finalidade é dramatizar demonizar o problema. 

 

É nosso objetivo assimilar a política criminal de drogas no Brasil e seus reflexos no direito e 

processo penal; como se sabe, encontramos hoje uma política criminal (sem subterfúgio) 

dependente de certas articulações internacionais, que gosta de apresentar-se como uma GUERRA. 

 

Nas palavras de Karam houve um disfarce das razões históricas, econômicas e políticas 

determinadas da distinção entre drogas ilícitas e licitas, que em nada tem a ver com a maior ou 

menor potencialidade de dano de umas e outras, e sim de uma escolha de poucos, se fundamento 

social ou farmacológico, que somando a fantasiosa disseminação da violência, acabou gerando um 

clima de pânico, de alarme social, seguindo pela demanda de mais repressão, de maior ação 

policial, de penas mais intransigentes, como costuma acontecer em situações que sensibiliza e 

verificam o conjunto da sociedade . 

 

E talvez seja, nesta matéria das drogas, onde mais rapidamente se manifestam as informações 

falsas, capazes de aliciar a errada busca da intervenção do sistema penal, que, aqui, mais do que ser 

apenas uma solução simplista e aparente, e, na verdade, uma fonte de maiores e mais graves 

conflitos, um paradoxal estimulante de situações delitivas . 

A exatidão é que se as drogas são ruins a guerra contra as drogas é infinitamente pior. Basta uma 

pequena observação para perceber que é muito maior o número de vitimas fatal consequência dessa 

guerra, do que pelo consumo das próprias drogas. Passados mais de 40 anos desde a proibição, o 

resultado é bem diferente do que era esperado. Hoje o que temos são prisões superlotadas, doenças 

contagiosas se expandindo, pessoas e famílias destruídas e nenhuma redução na circulação e 

consumo dessas substâncias. 

 

O que de fato existiu desde a declaração da guerra às drogas foi o contrario do que se esperava, 

visto que as drogas nunca estiveram tão acessíveis, baratas, matizado como antes. 
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Contudo essa intensa aplicação do modelo proibicionista, faz com que o Estado se aparta do 

usuário, dificultando assim a oferta de tratamento e serviços sociais. Com a proibição, o Estado 

entrega nas mãos dos agentes econômicos (Traficantes), que atuando na clandestinidade não se 

obriga a qualquer tipo de controle, norma, visto que são eles que decidem quais as drogas vão 

comercializar, qual preço será vendido, qual o grau tóxico, e para quem e onde serão vendidas. A 

verdade é que a ilegalidade proporciona a compra e a venda dessas substâncias . 

 

Ao proibir a mera posse de substâncias consideradas ilícitas e a sua negociação entre adultos assim 

violando a exigência de ofensividade da conduta proibida e o próprio princípio das liberdades 

iguais. Em uma democracia o Estado não pode tolher a liberdade dos indivíduos sobre o pretexto de 

pretender protegê-lo. Ninguém pode ser coagido a proteger-se contra sua própria vontade. 

 

Deste a proibição, a droga conseguiu simbolicamente, juntar em torno dela vários sentimentos, 

conceitos e discursos, que na maioria dos casos foram implantados inversamente à realidade, sendo 

que todos os discursos em que ela se adaptou e que ela realimentou foram discursos profundamente 

conservadores. 

 

No entendimento de Nilo Batista, o poder judiciário jamais pode ser um facilitador do poder 

punitivo. O que vemos hoje em nosso país é que ao invés do poder judiciário ser o grande guardião 

das garantias individuais, ele deixa, no entanto de exercer sua grande função no estado de direito 

democrático, qual seja conter o desenfreado poder punitivo inconstitucional, ou irracional e passa a 

ser um facilitador do poder punitivo um amplificador. Essa questão é extremamente preocupante, 

por que revela a junção dos poderes que em sua essência deveriam executar suas funções 

distintamente. 

Nós vivemos num período muito difícil, a constituição de 1988 era promessa de uma sociedade 

livre, justa e igualitária e estamos vivendo uma sociedade de presos e vigiados, de suspeição 

generalizada, onde tudo é resolvido pela pena. A pena alivia a dor. Essa é a ambiência na qual se 

inscreve um basta que nós tenhamos que dar a essa política estúpida, fracassada, corrupta, cega, 

violenta e genocida que é a política do proibicionismo em matéria de drogas. 

 

Num estado democrático de direito só tem sentido fala em política pública que tenham por objetivo 

preservar a vida humana digna, ou seja, que reduzam os níveis de violência lesiva a integridade e a 

vida a níveis razoáveis. O proibicionismo atenta contra o ideal de vida digna para todos. 

É preciso por fim a essa falida e danosa política, que além de não funcionar sua pretensão de salvar 

as pessoas de si mesmas e construir um inviável mundo sem drogas, produz violência, mortes, 
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prisões, doenças e corrupção. É preciso legalizar a produção o comércio e consumo de todas as 

drogas para assim por fim dessa sanguinária guerra e corrupção provocadas pela proibição para 

assim afastar medidas repressivas violadoras de direitos fundamentais para assim verdadeiramente 

proteger a saúde. 

 

A incriminação do consumo de drogas tem sido majoritária sustentada em nosso país na proteção 

dos bens jurídicos saúde pública ou saúde individual. 

 

Nas palavras de Maria Lúcia Karam, a proibição da produção e do comércio de substâncias 

consideradas ilícitas foi instituída sob o pretexto de proteção a saúde, no entanto é essa proibição 

que paradoxalmente causa riscos a essa saúde que enganosamente anuncia proteger. Os efeitos 

negativos dessa criminalização acabam gerando efeitos negativos aos usuários, que através da 

clandestinidade da droga acabam fazendo uso de substâncias sem qualquer tipo de controle de 

qualidade causando assim maiores riscos à saúde. 

 

Antes de proibir, outras soluções se mostram muito mais racionais e úteis. Como por exemplo, 

aquelas que procuram desmitificar a questão das drogas, conviver com elas e torná-las suportáveis, 

e ainda reduzir os danos do uso abusivo de drogas, muito antes de pensar em criminalizar. 

 

Medidas como a redução de danos é um novo paradigma, porque não trabalha com a ideia da 

abstinência como única meta aceitável e, sim, com a de apoio a medidas que minimizem os danos. 

O programa de redução de danos é uma prática integradora para quem não consegue, não quer ou 

não pode parar de usar drogas. Também ampara as famílias, mais no contexto proibicionista 

dominante fica limitado ameaçado. Com a legalização, as medidas de redução de danos dessa 

desenfreada guerra contra as drogas poderão ser amplamente discutidas em nosso país. Esse 

pensamento avança no sentido da saúde e do respeito à liberdade do usuário. O Brasil começou a 

acertar ao romper visões mais conservadoras, como ainda aplicadas nos Estados Unidos, que impõe 

tratamento obrigatório se o usuário não quiser ir para prisão. Essa prática vai contra a opinião de 

especialistas, que claramente dizem que a vontade pessoal de deixar as drogas é o primeiro passo.  

 

A proibição não é apenas uma política falida. É muito pior do que simplesmente ser ineficiente. A 

proibição causa danos muito mais graves e aumenta os riscos e os danos que podem ser causados 

pelas drogas em si mesmas. O mais evidente e dramático desses riscos e danos provocados pela 

proibição é a violência, resultado lógico de uma política baseada na guerra. A "guerra às drogas" 

não é propriamente uma guerra contra as drogas. Não se trata de uma guerra contra coisas. Como 
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quaisquer outras guerras, é sim uma guerra contra pessoas: os produtores, comerciantes e 

consumidores das arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas. Mas, não exatamente todos 

eles. Os alvos preferenciais da "guerra às drogas" são os mais vulneráveis dentre esses produtores, 

comerciantes e consumidores das substâncias proibidas. Os "inimigos" nessa guerra são os pobres, 

não brancos, os marginalizados, os desprovidos de poder. 

 

No entanto, frisa-se que uma solução à guerra contra as drogas, está longe de ser auferido, quiçá 

porque não existe. Todavia, a questão atingiu um patamar crucial, em que decisões precisam ser 

tomadas. Adotar outras formas de abordagem aos usuários, como a de redução de danos, que sejam 

realmente capazes de certificar que eles podem procurar ajuda, sem serem taxados e rotulados, e 

que vão encontrar apoio, bem como a indicação de outros caminhos para serem seguidos e não 

trajetos impostos pelo Estado para escapar de um processo criminal, é a melhor estratégia que se 

pode traçar atualmente. 
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Introdução 
O objetivo dessa pesquisa é buscar informações sobre a utilização dos animais em 

pesquisas farmacêuticas e o impacto social que elas provocam. Assim, entender as 

motivações dos empecilhos travados em pesquisas causadas por manifestações 

populares, questionar o teor ético e moral das pesquisas, tentar descobrir se há limites 

na utilização dos animais, analisar a resposta e a responsabilidade da sociedade ante o 

tema e buscar meios alternativos sustentáveis para o futuro. 

 

A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica com análise de teses, 

reportagens e artigos já publicados sobre o tema no meio acadêmico e na mídia. 
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Capítulo 1 - Os Animais 
 

1.1 - Quando Começamos a Usar Animais? 
O uso de animais em pesquisas tem seus primeiros registros feitos na Grécia 

antiga. Hipócrates (c450 A.C.) relacionou o aspecto de órgãos humanos doentes com o 

de animais, para fins didáticos. Alcmaeon (500 AC), Herophilus (330-250 AC) e 

Erasistratus (305-240 AC) realizavam vivissecções animais. Galeno (129-210 D.C.) foi 

talvez o primeiro a realizar vivissecção com objetivos experimentais, ou seja, de testar 

variáveis através de alterações provocadas nos animais. 

 

Muitos séculos depois, já no século 17, Descartes (1596-1650 D.C.) acreditava que os 

pensamentos e as sensibilidades faziam parte da alma, e como os animais não tinham 

alma, não faria sentido pensar se eles sentiriam ou pensariam em dor. 

 

Acredita-se que a primeira pesquisa científica que utilizou animais de forma sistêmica 

foi a realizada por William Harvey, publicada em 1638, sob o título "Exercitatio 

anatômica de motu cordis et sanguinis in animalibus" (No movimento do coração e 

sangue em animais). Essa pesquisa mostrou os resultados obtidos em estudos 

experimentais sobre a fisiologia da circulação realizados em mais de 80 diferentes 

espécies animais. 

 

O filósofo inglês Jeremy Benthan, em 1789, no cap. XVII de seu livro "Introduction to 

the principles of morals and legislation" (Introdução aos princípios da moral e da 

legislação), com base nas ideias apresentadas na antiga Grécia, lançou o que usamos 

como base para a posição da proteção dos animais. Benthan escreveu: “A questão não é, 

podem eles raciocinar? ou podem eles falar? Mas, podem eles sofrer?”. 

 

Ao publicar “A Origem das Espécies” em 1859, Charles Darwin estabeleceu os 

pressupostos do vínculo existente entre as diferentes espécies animais num único 

processo evolutivo. Assim, a teoria da evolução de Darwin possibilitou a superação dos 

dados obtidos em pesquisas com modelos animais para seres humanos. 
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Claude Bernard, em seu livro “An Introduction to the Study of Experimental Medicine” 

(Uma Introdução ao Estudo da Medicina Experimental), publicado em 1865, justificava 

a utilização de animais em pesquisas, alegando que: 

 

“Nós temos o direito de fazer experimentos animais e vivissecção? Eu 
penso que temos este direito, total e absolutamente. Seria estranho se 
reconhecêssemos o direito de usar os animais para serviços c aseiros ,  
para comida e proibir o seu uso para a instrução em uma das c iênc ias  
mais úteis para a humanidade. Nenhuma hesitação é possível; a 
ciência da vida pode ser estabelecida somente através de 
experimentos, e nós podemos salvar seres vivos da morte somente 
após sacrificar outros. Experimentos devem ser feitos tanto no homem 
quanto nos animais. Penso que os médicos já fazem muitos 
experimentos perigosos no homem, antes de estudá-los 
cuidadosamente nos animais. Eu não admito que seja moral testar 
remédios mais ou menos perigosos ou ativos em pacientes em 
hospitais, sem primeiro experimentá-los em cães; eu provarei, a 
seguir, que os resultados obtidos em animais podem ser todos 
conclusivos para o homem quando nós sabemos como experimentar 
adequadamente”. 
 

A primeira lei regulamentadora do uso de animais em pesquisa foi proposta no Reino 

Unido, em 1876, através do British Cruelty to Animal Act. Em 1822, já havia sido 

instituída a Lei Inglesa Anticrueldade (British anticruelty act), também chamada de 

Martin Act, em memória de seu intransigente defensor Richard Martin (1754-1834). Ela 

era aplicável apenas para animais domésticos de grande porte. A primeira lei a proteger 

estes animais, talvez, tenha sido uma que existiu na Colônia de Massachussets Bay, em 

1641. Esta lei propunha que: “ninguém pode exercer tirania ou crueldade para com 

qualquer criatura animal que habitualmente é utilizada para auxiliar nas tarefas do 

homem”. 

 

Durante muitos anos as pesquisas que se utilizaram de modelos animais não foram 

fortemente questionadas devido ao seu alto impacto social, tais como as que 

possibilitaram o desenvolvimento das vacinas para raiva, tétano e difteria. Por outro 

lado, neste mesmo período surgiram inúmeras sociedades de proteção aos animais. 

 

A primeira foi criada na Inglaterra, em 1824 com o nome de Society for the 

Preservation of Cruelty to Animals. Em 1840 esta Sociedade foi assumida pela Rainha 

Vitória, recebendo a denominação de Real Sociedade. Em 1845 foi criada na França a 
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Sociedade para a Proteção dos Animais. Em anos posteriores foram fundadas 

sociedades na Alemanha, Bélgica, Áustria, Holanda e Estados Unidos. 

 

A primeira publicação norte-americana sobre aspectos éticos da utilização de animais 

em experimentação foi proposta pela Associação Médica Americana em 1909. 

 

Em 1959, o zoologista William M.S. Russell e o microbiologista Rex L. Burch 

publicaram um livro, onde estabeleceram os três “Rs” da pesquisa em animais: Replace, 

Reduce e Refine (substituir, reduzir e aperfeiçoar). Esta proposta não tem o objetivo de 

impedir as pesquisas, mas sim de humanizá-las. 

 

A UNESCO, em reunião realizada em Bruxelas, em 27 de janeiro de 1978, estabeleceu 

a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Neste documento estão lançados os 

grandes temas de discussão sobre este assunto. 

 

No Brasil, a lei 6.638, de 08 de maio de 1979, estabeleceu as normas para a prática 

didático-científica da vivissecção de animais. Estas normas, que nunca foram 

regulamentadas, estipulam que somente estabelecimentos de terceiro grau podem 

realizar atividades didáticas com animais. Esta lei estabelece que as pesquisas devam 

ser realizadas sempre dentro do critério de não causar sofrimento nos animais 

envolvidos. 

Durante a década de 80, alguns movimentos de defesa dos direitos dos animais, 

especialmente na Inglaterra, praticaram alguns atentados contra laboratórios, biotérios, 

instalações universitárias e até mesmo contra residências de pesquisadores. Estas ações 

atingiram tal magnitude, que a Associação Mundial de Medicina publicou uma 

declaração específica sobre a necessidade de serem estabelecidas garantias de vida para 

os pesquisadores e seus familiares. 

 

Em 1986, a lei inglesa foi atualizada, porém preservando todo o seu corpo doutrinário. 

Foram publicadas novas normas técnicas para os procedimentos que envolvam animais 

em projetos de pesquisa. 
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1.2 – Os Animais dentro do Laboratório 
 “No Brasil, todo laboratório que trabalha com esse tipo de estudo deve ter uma 

comissão de ética para garantir o bem-estar dos animais”, garante o médico Hugo Faria 

Neto, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz.  

 

Os animais usados em laboratório são criados em condições especiais, com alimento de 

qualidade, água fresca e ambiente higiênico, com temperatura e iluminação controladas. 

 

Um ambiente adequado para manutenção de animais de laboratório é necessário, pois 

essas espécies são sistemas biológicos sensíveis a fatores internos e externos. 

 

A área destinada ao alojamento é um exemplo, pois deve levar em conta as necessidades 

básicas do animal. Um dos requisitos principais é o espaço suficiente para a realização 

de movimentos corporais normais e livre acesso à água e alimento. O estresse causado 

por excesso de animais confinados ou o isolamento pode causar alterações fisiológicas e 

comportamentais que certamente influenciarão na resposta ao experimento. Ambientes 

mais estáveis, livres de odores indesejáveis, limpos, com luminosidade e temperatura 

ideais e isentos de microrganismos patogênicos, são cientificamente mais aceitos e 

favorecem o bem-estar animal. 

 

O manejo diário, mais que os procedimentos experimentais, podem interferir de forma 

acentuada no favorecimento ou diminuição do bem-estar dos animais. Portanto, é 

fundamental que as pessoas que estão diariamente envolvidos nas atividades diárias do 

manejo dos animais tenham conhecimento e treinamento para suas atividades. 

 

Apesar de décadas de pesquisa nesta área, o conceito de estresse animal ainda continua 

indefinido. Moberg observou que a capacidade de definir e medir o estresse imposto aos 

animais proporcionou uma ferramenta para entender e prevenir as causas que alteram o 

bem-estar geral. O fenômeno é usualmente vinculado a uma profunda alteração 

fisiológica associada a um processo de doença ou alteração ambiental. Para alguns 

pesquisadores o estresse é uma situação extrema e indesejável enquanto outros 

consideram um parâmetro normal, transitório e desejável, já que representa uma reação 

de adaptação do organismo frente a uma nova situação. Este estresse agudo pode ser 
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considerado bom e necessário para a evolução e aprendizado, sem provocar danos 

maiores e desencadear um estresse crônico. Assim, é importante salientar que isso 

dependerá do grau de estresse sofrido para então relacionar com diminuição do bem-

estar. 

 

Poole considera um animal de laboratório feliz, aquele que consegue superar o agente 

estressor, embora, seja aceito que nenhum animal possa viver inteiramente livre de 

estresse. O animal infeliz é aquele que não consegue lidar com situações angustiantes 

que fogem ao seu controle, resultando em alterações fisiológicas e comportamentais. 

Animais estressados poderão ter seu sistema imunológico comprometido e serão 

impróprios para utilização em pesquisas. Esses fatos tornam obrigatório para os 

pesquisadores, fazer o possível para que os animais possuam condições que favoreçam 

seu bem-estar. 

 

Um dos principais estressores para os animais é a dor. Poucos pesquisadores ignoram 

intencionalmente a dor do animal; na verdade não há um reconhecimento do 

comportamento que sinaliza a dor. É importante saber reconhecer quando os animais 

estão sofrendo como consequência de um procedimento e também qual o grau desse 

sofrimento. 

 

Parece intuitivo e fácil o reconhecimento da dor. Infelizmente, isso não é fácil e nem 

sempre intuitivo. A dor é uma experiência individual, e o quanto essa experiência se 

traduz em um comportamento observável e mensurável depende de vários fatores como 

a espécie, a genética, o sexo, o peso corpóreo, o condicionamento prévio, a dominância 

social do animal, a saúde em geral e as condições do meio ambiente no momento da 

observação. 

 

As preocupações não se limitam à simples noção de dor, ou seja, não é somente a 

presença ou ausência de dor que indicará o bem-estar dos animais. Independentemente 

da dor, o grau de bem-estar está ligado à situação em que se encontra o animal e poderá 

ser reduzido ou elevado. 
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1.3 - Qual a Importância desses Estudos? -  
A SBPC (Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência) fala que o instituto "já 

realizou várias pesquisas que contribuíram para o desenvolvimento de novos 

medicamentos e biofármacos para a indústria farmacêutica nacional e que já foram 

depositados na Anvisa, para os procedimentos regulatórios exigidos pela agência, 

colaborando assim ativamente para o desenvolvimento da ciência e da inovação 

nacional". 

 

"Todos os estudos envolvendo animais são previamente submetidos ao Comitê de Ética 

para o Uso em Experimentação Animal, respeitando os preceitos éticos de 

experimentação estabelecidos pelo Concea. As atividades do instituto vão desde o 

planejamento experimental até a execução de estudos pré-clínicos destinados a 

diferentes tipos de setores produtivos (produtos farmacêuticos, produtos para a saúde, 

dispositivos médicos, agrotóxicos, produtos químicos e veterinários, aditivos para 

rações e alimentos, entre outros) do mercado brasileiro e internacional, dentro do mais 

alto padrão técnico-científico". 

 

"A comunidade científica gostaria ainda de deixar claro que os estudos e pesquisas 

desenvolvidos nas dependências do instituto são elaborados por profissionais 

capacitados de renome internacional, e contam, inclusive, com acompanhamento de 

representantes de entidades protetoras dos animais", completa o comunicado. 

Entretanto, a pesquisa com animais tem sido uma parte integrante e imprescindível do 

desenvolvimento da medicina moderna, evitando a morte de um número incalculável de 

pessoas e prevenindo imenso sofrimento humano.  

 

Por outro lado, é indiscutível que os centros de pesquisa e/ ou ensino que utilizam 

animais devam submeter seus projetos aos Comitês de Ética Institucionais. Nestes, os 

referidos projetos são avaliados por indivíduos sem conflito de interesse (como regra 

esses comitês são constituídos além de cientistas, por outros profissionais de áreas não 

biológicas e representantes da sociedade e das Igrejas), para que emitam seu parecer 

sobre a necessidade e os cuidados a serem instituídos para a “defesa animal”.  
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No estágio atual da ciência mundial, várias situações não podem excluir o uso de 

animais. Como por exemplo: 

• Avaliação do efeito de células tronco no reparo de órgãos 

• O efeito de genes (aumento ou redução de sua expressão) sobre o organismo 

(uso de animais transgênicos) 

• Estudo de células ou tecidos que devem ser obtidos de animais, para estudos de 

biologia celular e molecular. 

• Estudos de toxicidade pré-clínica, que obrigatoriamente envolvem avaliação dos 

efeitos colaterais em animais. 

• Impacto de técnicas cirúrgicas inovadoras 

• Teste de novos materiais utilizados em seres humanos 

• Treinamento cirúrgico sofisticado na ausência de modelos de plástico (ou 

outros) 

• Estudo em modelos animais de doenças humanas como o diabetes mellitus, 

hipertensão, aterosclerose, obesidade, insuficiência renal, epilepsia, diversos 

tipos de câncer, além de muitas outras. 

• Desenvolvimento de vacinas e anticorpos contra novas doenças 

• Desenvolvimento de animais que potencialmente poderiam fornecer órgãos ou 

tecidos para transplante 
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Capítulo 2 -  A Ciência  
 

2.1 - As Defesas 

Embora o Brasil comece a adotar medidas forçando a utilização de métodos alternativos 

em experimentos científicos, o uso de animais ainda é crucial para o desenvolvimento 

de novos medicamentos e tecnologias para saúde, tanto para seres humanos como para 

os próprios animais. 

 

Segundo José Mauro Granjeiro, do Conselho Nacional de Controle de Experimentação 

Animal (Concea), “Existem leis na Europa, por exemplo, que reconhecem que testes em 

animais devem ser requeridos na ausência de métodos alternativos que assegurem a 

garantia e proteção da saúde humana”. 

 

Mesmo a tecnologia mais sofisticada, nos dias de hoje, não consegue imitar a 

complexidade das interações entre as células, tecidos e órgãos que ocorrem nos seres 

humanos. Com objetivo de entender essas interações e facilitar o desenvolvimento de 

novos tratamentos, a metodologia científica elege os animais – quase em sua maioria 

ratos e camundongos – como modelo experimental do homem.  

 

“Em virtude da complexidade da célula biológica, a medicina humana e também a 

veterinária são extremamente dependentes do uso de animais de experimentação. A 

expectativa na comunidade cientifica é de que, no futuro, métodos alternativos sejam 

viáveis e os animais deixem de ser utilizados na atividade de pesquisa” – 

declarou Marcelo Morales, professor da UFRJ e coordenador da campanha que pretende 

dar visibilidade à chamada Lei Arouca (Lei 11.794/2008). 

 

Ao contrário do que muitos pensam a pesquisa científica não trabalha só a favor do ser 

humano, mas dos próprios animais. Um bom exemplo é a vacina antirrábica que utilizou 

por volta de dois mil cães para que ela fosse desenvolvida e hoje salva, 

anualmente,  milhões de cães, gatos e outros animais. 

 

“Está no inconsciente coletivo da população. Quando você diz para uma pessoa comum 

que é cientista, ela logo pergunta se você mata ratinhos no laboratório” – desabafou o 
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Prof. Marcelo Morales, que preside a Comissão de Ética de Uso de Animais no Centro 

Ciências da Saúde (CCS) da UFRJ. 

 

Ele ainda explica o motivo dos ratos serem tão utilizados nas pesquisas: 

“Por eles terem um ciclo de vida muito curto, alguns meses desses animais 

correspondem a anos de vida dos seres humanos e de outros animais de maior porte. 

Assim fica mais fácil mimetizar uma vida inteira para fazer os estudos no laboratório. 

Outro motivo para escolha dos ratos e camundongos seria a semelhança de quase 90% 

com o genoma humano, o que confere a esses animais um funcionamento de órgãos 

muito parecido ao dos homens.” 

 

O comercial da campanha organizada pela Federação das Sociedades de Biologia 

Experimental (FESBE), Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 

Academia Brasileira de Ciências (ABC) com apoio do CNPq e do Ministério da Ciência 

e Tecnologia mostra exemplos reais de pessoas que tiveram suas vidas salvas ou 

melhoradas por avanços propiciados pela pesquisa com animais. Mariana superou o 

câncer, João está protegido com as vacinas, Oswaldo beneficiou-se com os progressos 

da cirurgia. 
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“A intenção da campanha é conscientizar as pessoas do por que a pesquisa científica 

depende dos animais para que, a partir desse momento, a população brasileira decida se 

ela está de acordo ou não com esses procedimentos científicos” – explicou Morales, 

lembrando que a pesquisa com animais garante segurança aos seres humanos, evitando 

que esses sejam submetidos estudos clínicos com moléculas que já acusaram toxicidade 

em contato com o organismo animal. “Hoje, quase todos os medicamentos, vacinas e 

procedimentos da área de saúde são resultado de pesquisa com animais de laboratório” 

– ressaltou. 

 

Temos ainda o exemplo do Prêmio Nobel de Medicina de 2007, que contemplou três 

pesquisadores, Oliver Smith, Martin Evans e Mario Capechi, que há aproximadamente 

20 anos iniciaram trabalhos pioneiros com deleção de genes específicos em 

camundongos, conhecidos como animais knock-out. Desde então mais de 300 tipos 

diferentes de camundongos knock-out foram gerados com o objetivo de se estudar a 

participação de genes específicos na gênese de várias patologias, tais como hipertensão, 

diabetes, doenças neurodegenerativas, dentre outras. 

 

No contexto atual, os animais transgênicos (ou geneticamente modificados) são 

poderosas ferramentas para as descobertas científicas. Animal transgênico é aquele com 

moléculas de DNA recombinante exógeno introduzida em seu genoma por intervenção 

humana.  

Os benefícios diretos e biotecnológicos do uso dos animais transgênicos têm 

repercussão na agricultura, medicina e indústria.  

 

Na agricultura, a transgenia permite a criação de animais de grande porte com 

características comercialmente interessantes, cuja produção por técnicas clássicas de 

cruzamentos e seleção são extremamente demoradas. 

 

As aplicações médicas são várias e incluem o polêmico xenotransplante, ou seja, o 

transplante de órgãos animais para os seres humanos. Sabemos que a demanda por 

órgãos não é atendida por doadores. Sendo assim, os xenotransplantes poderiam ser 

uma resolução na questão da disponibilidade de órgãos. A transgenia vem sendo 

utilizada para a criação de porcos imunocompatíveis com o ser humano. No entanto, 
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vale lembrar que é grande a discussão sobre uma questão séria de biossegurança nessas 

técnicas, que podem criar o risco de transmissão de patógenos suínos para o ser 

humano. 

 

Além disso, a transgenia em animais de grande porte vem sendo utilizada para a 

produção de fármacos. Produtos como insulina, hormônio de crescimento e fator de 

coagulação podem ser obtidos do leite de vacas, cabras ou ovelhas transgênicas. A 

aplicação da transgenia na indústria visa à criação de biorreatores, animais transgênicos 

de grande porte produzindo uma proteína de interesse comercial em algum tecido de 

fácil purificação. Um exemplo é a cabra transgênica, que produz em seu leite uma 

proteína de teia de aranha. 

 

Hoje, a maior parte das experiências envolvem camundongos, ratos e cobaias, muito 

mais fáceis de manusear e baratos de manter, enquanto diminui o uso de cachorros e 

gatos. Cresce ainda a utilização do zebrafish, um peixinho de aquário conhecido como 

paulistinha, que se reproduz rapidamente e tem muitos genes semelhantes aos de seres 

humanos. A utilização de primatas, que sempre foi controversa, segue polêmica e 

difícil, ainda que os macacos sejam considerados indispensáveis em pesquisas como a 

de vacinas contra a Aids, pela semelhança com o organismo humano, além das 

pesquisas atuais da neurociência. 

 

Para mensurar o bem-estar do animal envolvido na pesquisa é fundamental que o 

pesquisador entenda o universo artificial onde este está contido e compreenda aspectos 

da anatomia, fisiologia e manejo da espécie em questão, além de dedicar um espaço 

suficiente para a realização de movimentos corporais normais e livre acesso à água e 

alimento. Ambientes mais estáveis, livres de odores indesejáveis, limpos, com 

luminosidade e temperatura ideais e isentos de microrganismos patogênicos são 

cientificamente mais aceitos e favorecem o bem-estar do animal. 

Na tabela abaixo vemos como os animais foram importantes nos estudos da ciência nos 

últimos tempos. 

Época Animal Utilizado para: 
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Antes de 
1900 

 

Tratamento da Raiva 

 

Tratamento da Deficiência de Vitamina do 
Complexo B 

1900-

1920 
 

Tratamento da Varíola Estudos sobre a 

patogenia da Tuberculose 

 

Tratamento de Raquitismo Mecanismos da 

anafilaxia 

1920-

1930 

 

Desenvolvimento da Técnica de 

Cateterismo Cardíaco Descoberta da 

insulina e do mecanismo do Diabetes 

 

Mecanismo do eletrocardiógrafo 

1930-

1940 

 

Desenvolvimento de Anticoagulantes 

Funções dos neurônios 
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1940-

1950 

 

Tratamento de Artrite Reumática 

1940-

1950 

 

Efeito curativo da penicilina em infecções 

bacterianas 

1950-

1960 

 

Descoberta do Fator Rh do sangue 

 

Vacina de Febre Amarela 

Cultivo do vírus da poliomielite, o que 

levou ao desenvolvimento da vacina. 
 

Desenvolvimento da Quimioterapia para o 

Tratamento do Câncer 

 

Descoberta do DNA 

1960-

1970 

 

Desenvolvimento de Drogas 

Antidepressivas 

 

Interpretação do código genético e seu 

papel na síntese de proteínas 

1970-

1980 

 

Tratamento da Lepra 
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Disponível em: http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/animaislaboratorio.htm. 
Acesso em 10/04/2016. 

 

2.2 - Os Contras 

Apesar da comprovada importância dos modelos animais para a pesquisa científica, de 

tempos em tempos a comunidade científica é cobrada pela sociedade quanto ao uso de 

animais em experimentação. 

 

Dentre as várias e profundas transformações sociais observadas durante o século 

passado destaca-se o surgimento, como movimento social organizado, do ativismo pró-

bem-estar dos animais não humanos. E ele é importante no sentido de resgatar a 

discussão em torno de comportamentos e atitudes que aperfeiçoam conceitos 

significativos na questão, incluindo a ética. Diante dela se estabelecem múltiplas e 

diversas facetas, que devem ter como consequência o trato, consideração e respeito ao 

animal. 

Como parte do equacionamento dessas questões foi criado os Comitês de Ética de 

Pesquisa em Animal em muitas Universidades Brasileiras e Centros de Pesquisa, a 

partir da Resolução 196/96 do CNS/MS. Eles têm trabalhado no sentido de aperfeiçoar 

os procedimentos do pesquisador na intervenção com os animais. Análise, avaliação e 

construção contínua de padrões e condutas legitimam a atividade dos pesquisadores que 

utilizam animais de laboratório. 

 

Desenvolvimento da tomografia 

computadorizada 

1980-
1990 

 

Desenvolvimento de Anticorpos 
Monoclonais 

 

Desenvolvimento de Terapia Genética 
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São cada vez mais comuns as manifestações públicas e organizadas de repúdio aos 

testes em animais. Na Itália, milhares de pessoas foram às ruas e conseguiram fechar um 

biotério (lugar que “fabrica” animais) com mais de 2.500 cães da raça Beagle que 

seriam usados para testes farmacêuticos. Aqui no Brasil, houve um grande protesto em 

São Roque que ficou conhecido como caso dos cães Beagle do Instituto Royal que, 

segundo os ativistas, foi apenas o primeiro. Há anos, um vídeo documentário do 

Instituto Nina Rosa, de São Paulo, denuncia os testes em animais. O documentário 

chama-se “Não Matarás”. 

 

Para testar drogas e insumos para a indústria, bilhões de animais – principalmente 

roedores, cães, gatos e primatas – são trancados em laboratórios anualmente e 

submetidos às práticas dolorosas. Inserção de substâncias tóxicas em seus olhos, 

inalação forçada de fumaça e implantação de eletrodos em seu cérebro são apenas 

algumas destas práticas. Via de regra, são utilizados animais de pequeno porte e dóceis, 

para facilitar o manejo dentro dos institutos de pesquisa. Neste cenário, a raça Beagle, 

infelizmente, se encaixa perfeitamente e são eles os preferidos dos vivisseccionistas. 

Em todo o mundo, especialistas se dividem sobre o papel dos testes em animais no 

progresso científico. De um lado, há os que dizem que não há condições de haver novas 

descobertas importantes para a saúde humana sem este tipo de prática. Por outro lado, 

existe o grupo dos que dizem que os testes animais impedem que a ciência evolua, 

mantendo-a em um ciclo arcaico de práticas sem razão. 

 

Um destes entusiastas do fim dos testes em animais é o médico norte-americano Ray 

Greek que, em 2010, disse à Revista Veja: 

“As drogas deveriam ser testadas em computadores, depois em tecido humano e daí 

sim, em seres humanos. Empresas farmacêuticas já admitiram que essa será a forma de 

testar remédios no futuro.” 

 

Ray afirma que os testes são uma falácia e que atrasam a ciência. Ele é voluntário para 

testes em humanos, desde que observados todos os pré-requisitos de segurança. 
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Grupos de cientistas favoráveis a testes sem animais usualmente citam o lucro da 

indústria como principal causador de sua permanência no meio acadêmico e 

farmacêutico. Fica claro que há uma economia dependente dos bilhões de dólares 

investidos por ano neste mercado. Porém, este dinheiro não está sendo aplicado para o 

bem das pessoas. 

 

O médico Ray Greek, ainda em entrevista à Revista Veja, em 2010, afirmou:  

“A indústria farmacêutica já divulgou que os remédios normalmente funcionam em 

50% da população. É uma média. Algumas drogas funcionam em 10% da população, 

outras 80%. Mas isso tem a ver com a diferença entre os seres humanos. Então, nesse 

momento, não temos milhares de remédios que funcionam em todas as pessoas e são 

seguros.  

 

Na verdade, você tem remédios que não funcionam para algumas pessoas e ao mesmo 

tempo não são seguros para outras. A grande maioria dos remédios que existe no 

mercado são cópias de drogas que já existem, por isso já sabemos os efeitos sem 

precisar testar em animais. Outras drogas que foram descobertas na natureza e já são 

usadas por muitos anos foram testadas em animais apenas como um adendo.  

 

Além disso, muitos remédios que temos hoje foram testados em animais, falharam nos 

testes, mas as empresas decidiram comercializar assim mesmo e o remédio foi um 

sucesso. “Então, a noção de que os remédios funcionam por causa de testes com animais 

é uma falácia.”. 

 

Não apenas na criação de novas drogas, mas no uso cotidiano delas, estudos apontaram 

que o uso descontrolado delas pode afetar nada menos do que mudanças no clima 

global. 

 

Uma equipe internacional de pesquisadores descobriu que o estrume de gado tratado 

com um antibiótico comumente utilizado exalava um pouco menos que o dobro da 

quantidade de metano de esterco sem antibiótico. 

 



 

19 
 

Os cientistas testaram o estrume de 10 vacas. Cinco das vacas receberam um curso de 

três dias de largo espectro antibiótico tetraciclina e cinco não receberam, pesquisadores 

mediram então saídas de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso do esterco, e 

descobriu que o curso de antibiótico "consistentemente aumentou as emissões de 

metano." Neste momento, os pesquisadores não tem certeza exatamente por isso que os 

antibióticos têm este efeito. 

 

Os cientistas também descobriram que os antibióticos alteraram os tipos de 

microrganismos que vivem dentro de besouros que se alimentam de esterco. Esta 

conclusão é importante porque indica que dar antibióticos para o gado pode afetar 

outros animais selvagens e não apenas o "animal-alvo", disse o principal autor Tobin 

Martelo do The Huffington Post em um email. 

 

"Neste caso, o tamanho e os números não foram afetados - o que é bom, porque estes 

besouros são ecologicamente importantes”, disse Hammer. No entanto, é possível que 

as drogas pudessem influenciar os besouros de outras maneiras que os pesquisadores 

não examinaram, como comportamento. Ele acrescentou que é necessário mais trabalho 

para determinar as várias maneiras que diferentes tipos de antibióticos podem afetar 

diferentes espécies animais. 

 

A nova pesquisa vem depois de décadas de especialistas advertem que o uso de 

antibióticos em massa no gado pode e leva a "superbactérias" - bactérias que são 

totalmente resistentes aos antibióticos. Já em 1976, um pesquisador da Universidade 

Tufts descobriu que, quando os frangos receberam tetraciclina, ambas as galinhas e os 

trabalhadores agrícolas desenvolveram bactérias resistentes à tetraciclina no prazo de 

apenas uma semana. 

 

A FDA (Food and Drug Administration é o órgão governamental dos Estados Unidos da 

América responsável pelo controle dos alimentos, suplementos alimentares, 

medicamentos, cosméticos, equipamentos médicos, materiais biológicos e produtos 

derivados do sangue humano) está no processo da eliminação progressiva do uso de 

drogas "medicamente importantes" para este fim nos Estados Unidos. No entanto, o uso 
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excessivo de antibióticos na produção animal em todo o mundo está crescendo como 

países como a China em fazendas de larga escala. 

 

Enquanto superbactérias são a principal razão, as pessoas têm se preocupado com o uso 

excessivo de antibióticos, a questão de antibióticos também está ligada ao bem-estar 

animal. 

 

"Muitos desses antibióticos são usados regularmente em animais que não estão doentes, 

a fim de acelerar o seu crescimento ou para prevenir a doença causada por condições de 

vida superlotadas e insalubres," Rebecca Spector, do Center for Food Safety told 

Modern Farmer. 

 

Em outras palavras, a razão pela qual esses animais são tão suscetíveis à doença, em 

primeiro lugar é porque eles vivem em ambientes intensamente confinados, sujos e 

altamente estressantes. 

 

2.3 - Alternativa 
Apesar de por enquanto ser impossível substituir por completo o seu uso, os cientistas 

tem se empenhado em reduzir o número de animais utilizados em pesquisa, fazendo um 

planejamento racional dos experimentos. 

 

O conceito de "métodos alternativos" deveria ser compreendido em um contexto mais 

amplo considerando, inclusive, os esforços que são realizados pela comunidade 

científica mundial para diminuir o uso de animais para um número mínimo possível.  

Além disso, os refinamentos das técnicas utilizadas com animais, que proporcionariam a 

minimização do possível sofrimento ou dor, também deveriam contribuir para ampliar 

esse conceito. 

 

 O uso de métodos alternativos que substituam a utilização em ensino e pesquisa é uma 

recomendação explícita da Lei Arouca. Fotografar e/ ou gravar em vídeo aulas práticas, 

por exemplo, são iniciativas que podem dispensar a repetição desnecessária de 

procedimentos didáticos com animais – sugere o capítulo IV da legislação. 
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Em 2013 três cientistas levaram em conjunto o prêmio Nobel de Química por criar 

sistemas que conseguem simular processos químicos elaborados. O trabalho de Martin 

Karplus, Michael Levitt e Arieh Warshel permite, entre outras coisas, simular com 

precisão as reações químicas de drogas em seres vivos. Combinando física clássica e 

física quântica, o trio conseguiu desenvolver um sistema que mapeia milésimos de 

segundo de cada reação química. Dentre outras aplicações, é possível, com esses 

sistemas, que engenheiros farmacêuticos tirem muito mais dados do que outros tipos de 

pesquisa oferecem. 

 

As principais alternativas à utilização de mamíferos em pesquisas científicas atualmente 

são: 

• VERTEBRADOS - Peixes, anfíbios, répteis e pássaros são bastante próximos 

aos mamíferos. O desenvolvimento embrionário mantém muitas similaridades 

entre a classe vertebrada. Assim sendo, esses animais podem servir de modelos 

para entender o que ocorre em mamíferos. 

• INVERTEBRADOS - Entre os invertebrados, os insetos são os representantes 

majoritários. O grande número de pesquisas realizadas a partir do uso dessas 

espécies culminou, e ainda contribui no entendimento de mecanismos biológicos 

existentes em quase todos os seres vivos. 

• MICROORGANISMOS - Geralmente os microrganismos, tais como bactérias e 

leveduras, são aceitos como modelos para estudo de metabolismo, genética e 

bioquímica. Por outro lado, o entendimento do mecanismo de funcionamento de 

outro microrganismo, o vírus, pode ser utilizado em benefício da saúde humana. 

• CULTURA DE CÉLULAS E TECIDOS - Cultura de células e também de 

tecidos são utilizados, principalmente, em pesquisa básica aplicada. Esses 

experimentos são a base para saber se uma droga tem o potencial de eliminar 

células cancerígenas.  

• SISTEMAS IN VITRO E MODELOS MATEMÁTICOS - Experimentos in 

vitro são apropriados para algumas áreas da ciência biológica. Já os modelos 

matemáticos podem contribuir para o trabalho experimental através da definição 

de variáveis e testando teorias, reduzindo o custo desses experimentos e os 

tornando mais eficazes. É sempre preciso lembrar que computadores processam 



 

22 
 

e armazenam conhecimentos já existentes e muitos deles foram adquiridos com 

a utilização de animais na pesquisa. 

 

Todavia, o que está na verdade em questão é se as técnicas in vitro e simulações 

computacionais realmente podem substituir o uso de animais em pesquisa e prover 

resultados relevantes e efetivos para melhoria da saúde humana e de outros animais. 

Estudos de moléculas e células certamente trazem novos conhecimentos, mas, 

isoladamente, estão longe de trazer a compreensão do funcionamento de organismos 

complexos como o dos mamíferos, onde está incluída a espécie humana. 

 

Um grande avanço citado por Marcelo Morales foram os testes de irritabilidade. O que 

antes era feito em olho de coelho – que chegavam a alguns casos até cegar o animal – 

hoje são realizados em ovos embrionados. “Com a descoberta de métodos alternativos, 

cada vez os cientistas estão fazendo com que os testes fiquem mais precisos, evitando o 

uso de animais” – comentou. 

 

Capítulo 3 - A Sociedade 
 

3.1 - A Interferência da Sociedade nas Pesquisas 

O princípio ético que envolve a divulgação do vegetarianismo e a promoção de 

protestos contra a exploração animal está pautado na abolição do especismo, termo 

criado pelo filósofo Richard Ryder para designar a discriminação baseada na atribuição 

a animais sencientes diferentes valores e direitos baseados na sua espécie.  

Especismo, racismo e sexismo são, dessa forma, preconceitos que se baseiam em 

aparências. O fato do ser em questão não ter uma aparência externa igual à do 

discriminador, faz com que ele deixe de ter seus interesses atendidos do ponto de vista 

moral.  

 

Logo, para os ativistas, o que importa não é se os animais têm ou não capacidade de 

raciocinar, mas sim a capacidade que eles têm de sofrer, se relacionar com o meio em 

que vivem, entre outras características que constituem a sensiência inerente a todos os 

animais, humanos ou não. 
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Eles se utilizam da ação direta que é uma forma de ativismo, que usa métodos mais 

imediatos para produzir mudanças desejáveis ou impedir práticas indesejáveis na 

sociedade. Esses métodos mais imediatos são os resgates de animais de laboratórios, 

sabotagem, destruição de locais que promovem o sofrimento animal, entre outros. 

 

3.1.1 - O Caso do Instituto Royal  

Não precisamos ir longe para observarmos esses métodos imediatos e a repercussão 

deles na sociedade.  

 

 

Em meados de maio de 2013, Dezenas de pessoas protestaram em frente ao laboratório 

Royal, em São Roque, no interior de São Paulo. Eles acusavam o laboratório de maus-

tratos contra animais. 

A empresa usava cães da raça Beagle em testes para a indústria farmacêutica. Horas 

após a o inicio das manifestações, os manifestantes invadiram a empresa e conseguiram 

resgatar vários animais. 

 

Antes da invasão e do resgate, ativistas disseram ter ouvido o barulho de cachorros 

ganindo de dor. De acordo com eles, funcionários estariam tentando esconder animais 

mortos. 

 

A Polícia Militar acompanhou a invasão dos manifestantes, mas não houve o registro de 

confrontos. O protesto dos ativistas contou com o apoio do Black Bloc SP e do 
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Anonymous Brasil nas redes sociais. O site do laboratório Royal sofreu um ataque de 

hackers e saiu do ar na madrugada. O Anonymous Brasil assumiu a autoria pelo ataque. 

 De acordo com  um membro do movimento Anonymous o estopim do caso se deu na 

internet, mas a adesão, inicialmente, era baixa. Ele afirmou, que quando os hackers 

entraram na corrente, iniciaram medidas como ataques ao site e exposição de dados dos 

donos da empresa, por exemplo. Até que a ação se concretizou. 

 

Dados da empresa e do próprio proprietário foram parar na web. O site da empresa foi 

derrubado e o endereço (com mapa para chegar) foi postado em alguns dos perfis mais 

movimentados de ativistas virtuais. 

 

Os grupos Black Blocs, muito forte no Facebook e na web, e ALF (Frente de Libertação 

Animal), participaram da retirada dos cachorros e coelhos, ação movimentada e 

organizada pelas redes sociais. 

 

Um dos ativistas que participou da invasão acredita que é tempo da sociedade se 

aprofundar na discussão do assunto. 

 

— “Acho que a sociedade precisa aproveitar esse momento, precisa perceber que muitas 

pessoas colocam que o uso da vivissecção, que quer dizer cortar vivo é desnecessário. 

Então, a sociedade precisa se informar, cobrar das empresas que consome, se existem 

métodos (na produção e pesquisa dos produtos) sem o uso de animais. Hoje em dia é 

legal, mas não é moral a vivissecção”. 
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A Polícia Civil investiga as denúncias de que os cães da raça Beagle eram submetidos a 

maus-tratos durante testes farmacêuticos. Mas outro inquérito foi instaurado para apurar 

o furto dos animais. Segundo a polícia, pelo menos cem manifestantes participaram da 

ação e devem ser indiciados, individualmente, pelos crimes de furto qualificado e dano, 

já que o local foi depredado. 

 

O instituto passou pela vistoria de um biólogo, a pedido do Ministério Público, que 

investiga denúncias de maus-tratos a cães no local. Um dos objetivos foi analisar as 

condições dos animais usados durante as pesquisas científicas. Relatório produzido pelo 

professor Sérgio Greif. De acordo com o documento, um dos pontos considerados 

críticos pelo profissional foi o chamado “canil estoque”, para onde os filhotes de Beagle 

eram enviados após o desmame. É nesse lugar em que eles aguardavam sua utilização 

nos procedimentos experimentais, em uma espécie de “biotério de cães". 

 

Na avaliação de Greif, as condições dos cachorros nesse local especificamente se 

mostraram “bastante inferiores” às encontradas naqueles que estavam no “canil 

maternidade” e “canil experimental”. Apesar de contarem com uma área de recreação, 

os animais, após recolhidos, eram colocados em gaiolas suspensas de 2,15 x 1,97 m ou 

1,80 x 1,30, com quatro a cinco Beagle, cada uma. Segundo o relatório, o odor de fezes 

e os latidos criavam “uma condição estressante e insalubre”. O parecer destacou: “As 

gaiolas são colocadas a uma distância do chão, de modo a facilitar a limpeza, no 
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entanto, por ocasião da inspeção, verificou-se que na sala onde estavam abrigados os 

machos o piso das gaiolas já se encontrava sujo de fezes e pisoteado pelos animais, e 

seria naquele local que os cães passariam a noite, ou seja, os cães necessariamente 

teriam de dormir sobre as próprias fezes”. 

 

Ainda de acordo com o relatório, os Beagle permaneciam no canil estoque entre três e 

quatro meses, dependendo do estágio de desenvolvimento dos filhotes exigido em 

protocolo experimental. 

 

Apesar do problema, a instalação, de acordo com o biólogo, atendia às exigências da 

legislação vigente, como foi exposto no documento. 

 

"Exceto pela ausência de dispositivos que evitem a propagação de ruídos incômodos e 

exalação de odores o canil estoque atende ao disposto nas alíneas VIII e XIII do artigo 

6º do Decreto 40.400/95, no entanto, cabe aqui uma crítica à própria legislação, pois não 

há uma definição sobre quais dimensões são compatíveis com a espécie ou se as 

preocupações com os incômodos por ruídos e exalação de odores se aplicam ao bem-

estar animal ou aos seres humanos que se encontrem além dos limites do 

empreendimento". 

 

Ainda sobre o canil estoque, nas considerações finais, Greif enfatizou que não havia 

“justificativa científica” para conter os cães em gaiolas suspensas por aquele período, 

uma vez que os cachorros não estavam sendo utilizados em procedimentos e não havia 

porque mantê-los com aquelas restrições. Ele sugeriu: 

“Considerando a impossibilidade de suspender permanentemente as 
atividades da instalação, uma medida imediata que deveria ser adotada 
visando ao menos amenizar o sofrimento dos animais seria a 
substituição do sistema adotado pelo canil estoque por um sistema 
semelhante ao adotado no canil experimental, onde os animais 
permanecem em baias mais espaçosas e em baixa densidade de 
indivíduos”. 

 

A vistoria realizada em 18 de março de 2013 se deu especificamente nos setores 

denominados pelo instituto como “canil maternidade”, “canil de estoque” e “canil 

experimental”. Foi elaborado um roteiro de visita fundamentado na Lei 11.794/08, no 

Decreto 40.400/95 e nas resoluções normativas aprovadas no Concea (Conselho 
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Nacional de Controle de Experimentação Animal). Quarenta e seis perguntas foram 

feitas a funcionários do laboratório e o parecer técnico foi montado com base nas 

respostas fornecidas por eles e nas constatações visuais de Greif. Ele criticou o fato de a 

vistoria ter ocorrido após agendamento prévio “sendo, portanto factível inferir que, 

dependendo da natureza da denúncia impetrada junto ao Ministério Público, a produção 

de prova material poderia ter sido prejudicada”. 

 

O biólogo destacou no documento que, até onde foi capaz de observar, “os animais 

pareciam gozar boa saúde, vivacidade, predisposição para brincadeiras e para receber 

carinhos e agrados. Não pareciam assustados, acuados, subnutridos ou propositalmente 

machucados”. 

 

Ativista pelos direitos animais, ele ponderou no parecer: 

“Esses animais embora forçados a absorver em seus organismos substâncias 

prejudiciais, tóxicas e potencialmente letais, não seriam, portanto, considerados como 

sofrendo maus-tratos, em uma definição bem-estarista do termo”.  

 

No entanto, esse conceito de maus-tratos, embora alinhado com as normas legais e 

formalmente válidas, não condiz com os melhores interesses dos animais. O problema 

que eu encontro ali [Instituto Royal] não é diferente de qualquer lugar onde há 

experimentos em animais.  

 

O problema é inerente à experimentação. Então, dentro do que ele se propõe a fazer e 

dentro da lei que nós temos, não consigo perceber nessa inspeção pontual alguma coisa 

errada que contrarie a lei que existe hoje. Mas moralmente, eticamente, vejo muitas 

coisas erradas. Você está forçando o animal a inalar, a ingerir ou injetando nele 

produtos que são sabidamente tóxicos, que vão prejudicá-lo. 

 

O Instituto Royal divulgou um vídeo em que a gerente geral da instituição, Silvia Ortiz, 

rebate as acusações de maus-tratos aos Beagle que eram usados em pesquisas pelo 

laboratório. No vídeo de aproximadamente quatro minutos, a gerente geral prestou 

esclarecimentos sobre os procedimentos realizados no laboratório, enfatizando que no 

local eram feitos “testes de segurança para medicamentos e fitoterápicos para a cura e 
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tratamento de diversas doenças, como câncer, diabetes, hipertensão e epilepsia, entre 

outras, bem como para o desenvolvimento de medicamentos antibióticos e analgésicos”. 

 

• Assim como em qualquer outro país, essas pesquisas são feitas em animais antes 

que passem para a fase de pesquisa clínica, feita em seres humanos. O objetivo é 

testar a segurança dos novos medicamentos de forma que possam ser utilizados 

pelas pessoas, como eu e você. Se em algum dia, você já tomou medicamento 

contra dor de cabeça, gripe ou pressão alta, pode ter certeza, você já foi 

beneficiado por pesquisas previamente feitas em animais. 

 

A pesquisadora explicou por qual razão os cães da raça Beagle são usados nos testes. 

• Para esses testes, são utilizados animais determinados de acordo com protocolos 

pré-clínicos. Ratos, camundongos, coelhos e cães, estes últimos, da raça Beagle. 

Esta raça é a mais indicada como modelo biológico padronizado para as 

pesquisas científicas por conta de seu padrão genético e sua similaridade com a 

biologia humana. 

 

Silvia Ortiz negou que os animais fossem submetidos a testes de cosméticos, conforme 

ventilado por ativistas. 

• Os invasores nos acusavam de maltratar os cães e justificaram isto com a 

depredação de nosso laboratório e a retirada dos nossos animais. Além disso, 

disseram que testávamos cosméticos e produtos de limpeza nos animais. Tudo 

isso é mentira. 

 

De acordo com ela, o “Instituto Royal é um dos cinco centros de referência no País para 

pesquisas pré-clínicas de medicamentos” e o trabalho da instituição é “salvar vidas 

humanas”. Destacou ainda, em mais de um momento, que os animais eram tratados com 

carinho. 

• Somos certificados pelo Concea (Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal) e pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia). Em tempos recentes, órgãos como a Vigilância 

Sanitária, o Ministério Público e a Zoonoses de São Roque visitaram nossas 

instalações e não encontraram nada de errado. Todos eles puderam constatar a 
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limpeza e a organização de nossas instalações, bem como o carinho com que 

nossos animais eram tratados. 

 

Acrescentou que os “Beagle contavam com a assistência de nove veterinários, 

praticavam atividades recreativas e tinham uma alimentação saudável e regulada, que 

levava em consideração a característica de cada animal”. 

• Além disso, quase todos os cães eram colocados para adoção após participarem 

das pesquisas, sem nenhum tipo de risco para as pessoas. 

 

Segundo a gerente geral, o “vandalismo ocorrido no Instituto Royal coloca em xeque o 

próprio desenvolvimento na área da saúde do País”. 

• É muito fácil para qualquer empresa decidir levar os testes de seus 

medicamentos para outros países. Isso prejudica a comunidade científica, que 

perde conhecimento, seja na indústria, seja nas universidades. Os trabalhadores 

perdem empregos e as pessoas perdem agilidade no recebimento de novas 

drogas que podem salvar incontáveis vidas. 

 

Silvia Ortiz ressaltou que o instituto segue “todas as regras necessárias” e faz “um 

trabalho de suma importância para a sociedade brasileira”. 

• É muito triste constatar que um pequeno grupo pode colocar tudo isso a perder, 

em nome de uma visão deturpada e a partir de uma falta de sensibilidade atroz. 

Alguns animais suprimidos do Instituto Royal foram abandonados na rua, à sua 

própria sorte. 

 

Finalmente, afirmou que a instituição persistirá “pela fé que temos na relevância das 

pesquisas que fazemos, mas precisamos que a sociedade compreenda essa importância e 

que nos ajude a continuar a trabalhando pelo bem-estar de todos”. 

 

Cerca de 20 dias após ser invadido, o instituto informou, em nota oficial, que vai 

"interromper definitivamente as atividades de pesquisa em animais". A decisão foi 

tomada em assembleia geral extraordinária realizada entre seus associados. 
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De acordo com a empresa, "tendo em vista as elevadas e irreparáveis perdas e os danos 

sofridos em decorrência da invasão— com a perda de quase todo o plantel de animais e 

de aproximadamente uma década de pesquisas —, bem como a persistente instabilidade 

e a crise de segurança que colocam em risco permanente a integridade física e moral de 

seus colaboradores, os associados concluíram que está irremediavelmente 

comprometida à atuação do Instituto Royal para dar continuidade à realização pesquisa 

científica e testes mediante utilização de animais". 

 

Ainda segundo a nota, a interrupção das atividades em São Roque "acarretará o 

desligamento de funcionários, todos já comunicados da decisão".  

A empresa diz também que "todos os testes desenvolvidos no Instituto Royal atendiam 

aos princípios de boas práticas de laboratório e também às normas para cuidados dos 

animais do Concea [Conselho de Controle de Experimentação Animal]" e que acredita 

que a invasão ao instituto foi resultado de "inverdades disseminadas de forma 

irresponsável — e por vezes oportunista — associadas à falta de informação pré-

existente". 

 

3.1.2 -  Zika e a Microcefalia 

Recentemente, uma nova epidemia vem tomando conta do cotidiano brasileiro. Com a 

aproximação dos Jogos Olímpicos Rio2016, os governos vem investindo pesado em 

pesquisas para conter esse surto e evitar a evolução do caso para uma pandemia. 

Estudos de três equipes de cientistas diferentes ofereceram provas de que o Zika pode 

alcançar e destruir células cerebrais de fetos de ratas grávidas, descobertas que 

solidificam o elo entre o vírus transmitido por mosquito e más-formações de nascença. 

Em fevereiro deste ano a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a epidemia de 

Zika uma emergência de saúde internacional devido à sua associação com milhares de 

casos de microcefalia, uma má-formação cerebral que pode provocar problemas de 

desenvolvimento, no Brasil. 

 

Os cientistas vinham se empenhando em entender como um vírus que normalmente 

causa sintomas amenos em adultos pode provocar tantos danos em um feto em 

desenvolvimento. 
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Os estudos de ratas grávidas, publicados nos periódicos científicos Nature, Cell e Cell 

Stem Cell, provaram que o Zika invadiu células dos cérebros de fetos de ratos, 

demonstrando de forma convincente que o Zika pode atacar o tecido cerebral fetal e 

causar lesões. 

 

Normalmente os ratos não desenvolvem infecções de Zika, por isso cada uma das 

equipes de pesquisa desenvolveu maneiras distintas de fazer com que as ratas grávidas 

passassem o vírus para seus filhotes. 

 

No estudo publicado na revista Nature, os pesquisadores infectaram duas variedades 

amplamente disponíveis de ratos de laboratório com doses extremamente altas de Zika 

cultivado de um paciente do Estado da Paraíba. 

 

Seu estudo mostrou que a variedade brasileira consegue penetrar a placenta e inibir o 

crescimento dos fetos de rato, chegando até a causar sinais de microcefalia. 

 

A pesquisa, liderada por Alysson Muotri, da Escola de Medicina de San Diego da 

Universidade da Califórnia, e Patrícia Beltrão Braga, da Universidade de São Paulo 

(USP), também revelou que o vírus conseguiu infectar agrupamentos de células 

cerebrais em recipientes de laboratório, interrompendo o crescimento ou causando a 

morte das células. 

 

O doutor Derek Gatherer, especialista em biomedicina e ciências da vida da 

Universidade de Lancaster, na Grã-Bretanha, disse que o estudo "aumenta o peso dos 

indícios de que o Zika vírus é a causa da disparada aparente de microcefalia e de outros 

defeitos de nascença observados no Brasil" e acredita que outros países com surtos de 

Zika podem testemunhar aumentos similares. 

 

Autoridades de saúde dos Estados Unidos concluíram que infecções de Zika em 

gestantes podem causar microcefalia. A OMS afirmou que existe um forte consenso na 

comunidade científica de que o Zika também pode provocar Guillain-Barré, uma 

síndrome neurológica rara que causa paralisia temporária em adultos. 
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Testes da vacina contra Zika em desenvolvimento pelo Instituto Evandro Chagas e pela 

Universidade Medical Branch, dos Estados Unidos, devem começar a ser feitos em 

animais a partir de novembro. "Conseguimos acelerar o cronograma em alguns meses, 

em parte por causa dos ganhos na tecnologia, em parte por sorte", afirmou o diretor do 

instituto, Pedro Vasconcelos. 

 

A previsão inicial era de que essa etapa fosse concluída somente em fevereiro de 2017. 

Se não houver problemas ao longo do caminho, em fevereiro já será possível iniciar os 

testes da vacina em voluntários humanos. Os estudos em voluntários serão feitos no Rio 

Grande do Sul, em Santa Catarina e no Amapá, Estados que não registram até o 

momento a circulação do Zika. 

 

A vacina é feita a partir de partículas do vírus atenuado. A meta é fazer mutações no 

genoma do vírus para que ele perca a sua capacidade de produzir a doença, mas, ao 

mesmo tempo, seja reconhecido pelo organismo para que anticorpos sejam produzidos. 

Vasconcelos integra o Comitê de Emergência para Zika e Microcefalia da Organização 

Mundial da Saúde (OMS). Na próxima reunião do grupo, programada para os dias 6 e 7 

de junho, o diretor do Instituto Evandro Chagas vai apresentar uma proposta para que 

prazos de realização de testes das vacinas de Zika sejam encurtados. 

 

"Vivemos numa situação especial. Já houve o precedente do ebola. Podemos ser mais 

rápidos sem abrir mão da segurança", afirmou o diretor do Evandro Chagas. 

 

A vacina desenvolvida pelo Instituto Evandro Chagas, do Pará, e pela Universidade 

Medical Branch tem como público alvo mulheres em idade fértil, que não estejam 

grávidas. O projeto prevê a aplicação de uma dose. Outro imunizante está em fase sendo 

desenvolvido também, que poderia ser usado por gestantes. Este, no entanto, não é feito 

com vírus atenuado, mas com DNA recombinante. 
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Conclusão 
Durante a maior parte do tempo, considerou-se que os animais não possuíam alma nem 

sentimentos. Só no começo do século XVI que se iniciaram as indagações relativas aos 

sentimentos dos animais e no século XVIII as primeiras regulamentações do uso e a 

criação das sociedades protetoras dos animais que foram muito aprimoradas ao decorrer 

do tempo. 

 

Elas permitiram o avanço imensurável da ciência, que concebeu vacinas, medicamentos 

e tratamentos que beneficiaram a vida do ser humano e dos próprios animais.. Com o 

avanço tecnológico vem sendo estudada substituição total dos animais por cobaias 

sintéticas. Isso é primordial para o avanço cientifico não prejudicial aos animais. Porém 

os estudos com materiais sintéticos não conseguem reproduzir com fidelidade a 

complexidade dos seres vivos. 

 

Enquanto a realidade atual for defendida como um cabo de guerra entre um ‘certo’ e um 

‘errado’ e não buscarmos uma evolução do pensamento, nós jamais conseguiremos 

avançar de forma pacífica e racional para um futuro onde os animais não sejam mais 

utilizados em pesquisas e ficaremos presos em defesas seletivas de determinadas 

espécies tentando esconder o problema real, que é o nosso limite moral e ético.  

 

A sociedade precisa olhar além das aparências e da comoção seletiva e buscar não a 

proibição dos estudos, mas um processo que leve a diminuição dos estudos repetitivos e 

desnecessários nos animais, no desenvolvimento de novas técnicas que não os utilizem, 

na substituição dessas técnicas e um aprendizado social e coletivo dessas mudanças. Os 

estudos são importantíssimos e indispensáveis hoje, mas daqui certo tempo, anos ou 

décadas, não será mais sustentável nem racional depender dos animais.  
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Introdução 
O feminismo não diz que homens e mulheres são iguais em todos os aspectos. O feminismo luta por 

direitos iguais para ambos os sexos. Feminismo não é igual ao machismo, só que das mulheres. 

Machismo é forma de dominação, feminismo é luta por direitos. 

 

O movimento feminista tem uma característica muito particular que deve ser tomada em 

consideração pelos interessados em entender sua história e seus processos: é um movimento que 

produz sua própria reflexão crítica, sua própria teoria.  É um movimento político que luta pelo fim 

da dominação de um gênero sobre outro, questiona o papel da mulher na sociedade e procura 

promover a igualdade entre os sexos. Porém, como em qualquer grupo ou causa social, também 

existe o extremismo, hoje este extremismo é conhecido como Feminazi. Pode se conhecer o 

movimento feminista a partir de duas vertentes: da história do feminismo, ou seja, da ação do 

movimento feminista, e da produção teórica feminista nas áreas da História, Ciências Sociais, 

Crítica Literária e Psicanálise. Por esta sua dupla característica, tanto o movimento feminista quanto 

a sua teoria transbordaram seus limites.  
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O feminismo alterou principalmente as perspectivas predominantes em diversas áreas da sociedade 

ocidental, que vão da cultura ao direito. As ativistas femininas fizeram campanhas pelos direitos 

legais das mulheres (direitos de contrato, direitos de propriedade, direitos ao voto), pelo direito da 

mulher à sua autonomia e à integridade de seu corpo, pelos direitos ao aborto e pelos direitos 

reprodutivos (incluindo o acesso à contracepção e a cuidados pré-natais de qualidade), pela proteção 

de mulheres e garotas contra a violência doméstica, o assédio sexual e o estupro, pelos direitos 

trabalhistas, incluindo a licença-maternidade e salários iguais, e todas as outras formas 

de discriminação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 – O Movimento Feminista 

 

1.1 – O que é o Movimento Feminista?    

A palavra feminismo é de origem francesa feminisme, cujo primeiro registro escrito e conhecido 

data de 1873, na França. O termo feminista, por sua vez, é relativo ao feminismo. É também de 

origem francesa, féministe, e o seu primeiro registro escrito e conhecido data de 1872. 

 
Feminismo é um movimento social, filosófico e político que tem como objetivos iguais e uma 

vivência humana por meio do empoderamento feminino e da libertação de padrões opressores, 

baseados em normas de gênero. Envolve a igualdade entre homens e mulheres, além de promover 

os direitos das mulheres e seus interesses. De acordo com Maggie Humm e Rebecca Walker, a 

história do feminismo pode ser dividida em três "ondas”. A primeira teria ocorrido no século XIX e 

início do século XX, a segunda nas décadas de 1960 e 1970 e a terceira na década de 1990 até a 

atualidade.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo_ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo_ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sufr%C3%A1gio_feminino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aborto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contracep%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%AAncia_dom%C3%A9stica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ass%C3%A9dio_sexual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estupro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_trabalhista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_trabalhista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Licen%C3%A7a-maternidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Discrimina%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_das_mulheres
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(sociedade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igualdade_de_g%C3%A9nero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_das_mulheres
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As principais preocupações das mulheres sobre o movimento eram o direito à educação e à 

participação política. A forma de luta mais utilizada foi à produção de jornais dirigidos e escritos 

por mulheres. No início do século XX, a luta pelo voto concentrou todas as energias do movimento 

feminista no Brasil e no mundo, aparecendo novas formas de luta, como a criação de associações, 

federações e partido dirigidos por mulheres, assim como manifestações de rua. Muitas conquistas 

foram também resultado da difusão das ideias feministas, a exemplo da licença maternidade de 

quatro meses; da criação das delegacias de mulheres; de conselhos da condição feminina nos níveis 

municipal, estadual e federal; a política de cotas para candidaturas de mulheres; o desenvolvimento 

de grupos de pesquisa sobre relações de gênero nas universidades e a viabilização da contribuição 

fundamental das mulheres nos espaços público e privado.  

 

Durante grande parte de sua história, a maioria dos movimentos e teorias feministas tiveram líderes 

que eram principalmente mulheres brancas de classe média, da Europa Ocidental e da América do 

Norte. No entanto, desde o discurso de Sojourner Truth, feito em 1851, às feministas dos Estados 

Unidos, mulheres de outras etnias e origens sociais propuseram formas alternativas de 

feminismo. Esta tendência foi acelerada na década de 1960, com o movimento pelos direitos civis 

que surgiu nos Estados Unidos e o colapso do colonialismo europeu na África, no Caribe e em 

partes da América Latina e do Sudeste Asiático.  

 

Desde então as mulheres nas antigas colônias europeias e no países em 
desenvolvimento propuseram feminismos "pós-coloniais” - nas quais algumas opositoras, como 
Chandra Talpade Mohanty, criticam o feminismo tradicional ocidental como sendo etnocêntricos, 
feministas negras, como Ângela Davis e Alice Walker, compartilham este ponto de vista. 
A maioria dos grupos feministas adopta uma visão holística quanto à política — o que concordaria 

com a frase de Martin Luther King, "Uma injustiça em algum lugar é uma injustiça em todo lugar". 

Seguindo a linha dessa frase, alguns feministas costumam apoiar outros movimentos como os 

movimentos dos direitos cívicos e o movimento dos direitos homossexuais. Muitas feministas 

negras participam também do movimento negro, e criticam o feminismo por ser ele dominado por 

mulheres brancas; argumentam que os problemas enfrentados pela mulher negra são ainda piores 

em razão do preconceito racial somado ao preconceito de género. Essa ideia é a chave do 

feminismo pós-colonial. Muitas mulheres negras dos EUA preferem o termo womanism em 

detrimento do tradicional feminismo. 

 

Entretanto, feministas são geralmente precavidos a respeito do movimento transexual, porque 

questionam a tradicional distinção entre homem e mulher. Mulheres transexuais são quase sempre 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brancos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Classe_m%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa_Ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sojourner_Truth
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Colonialismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caribe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sudeste_Asi%C3%A1tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_em_desenvolvimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_em_desenvolvimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Angela_Davis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alice_Walker
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excluídas de reuniões fechadas à mulheres e eventos feministas, e são rejeitadas por algumas 

feministas que dizem que ninguém que nasceu homem poderá realmente entender a opressão que a 

mulher enfrenta. Por outro lado, mulheres transexuais argumentam que enfrentam discriminação 

semelhante, e inclusive lutam a respeito de direitos legais que não lhes são assegurados; e que a 

discriminação contra pessoas de géneros diferentes não é nada mais do que outra face do 

heterosexismo e patriarcalismo. 

 

 

 
 

1.2 – O que as Feministas Defendem? 

Dentro feminismo há várias correntes, com pensamentos e posicionamentos distintos. Não há “o” 

feminismo, mas vários feminismos. É um movimento diverso e em constante construção.  

 

As feministas seguem muitas ideias que acreditam que seja o certo para a sociedade e aceitação das 

mulheres. Seguem algumas ideais que são defendidas por elas:  

• Mulheres são pessoas. Portanto, merecem direitos iguais; 

• Mulheres devem ganhar salários iguais aos dos homens no desempenho da mesma função; 

• Mulheres não devem ser discriminadas no mercado de trabalho e suas oportunidades não 

devem ser limitadas aos papéis de gênero que a sociedade impõe sobre elas; 

• Não é obrigação de a mulher cuidar da casa, dos filhos e do marido. Os afazeres domésticos 

e cuidado com as crianças devem ser de igual responsabilidade para homens e mulheres; 
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• Nenhuma mulher é uma propriedade. Nenhum homem tem o direito de agredir fisicamente 

ou verbalmente uma mulher, ou ainda determinar o que ela pode ou não fazer; 

• O corpo da mulher é de direito somente da mulher. A ela cabe viver a sua sexualidade como 

bem entender, decidir como vai dispor de seu corpo e da sua imagem, com quem ou como 

vai se relacionar; 

• Qualquer ato sexual sem consentimento é estupro. Nenhum homem tem o direito de dispor 

sexualmente de uma mulher contra a vontade dela; 

• Nunca é culpa da vítima; 

• Assédio de rua é uma violência. A mulher tem o direito ao espaço público (e também ao 

transporte público) sem ser constrangida, humilhada, ameaçada e intimidada por 

assediadores; 

• A representação da mulher na mídia não pode nos reduzir a estereótipos que nos 

desumanizam e ajudam a nos oprimir; 

• Mulheres não são produtos. Não podem ser tratada como mercadoria, isca para atrair 

homens, moeda de troca ou prêmio; 

• A voz das mulheres precisa ser valorizada. A opinião das mulheres, suas vivências, ideias e 

histórias não podem ser descartadas ou consideradas menores pelo fato de serem mulheres; 

• O espaço político também é um direito da mulher. Devemos ter direito ao voto, a sermos 

votadas, representadas politicamente e a termos nossas questões contempladas pelas leis e 

políticas públicas; 

• Não existe tal coisa como “mulher de verdade”. Todas as mulheres são bem reais, 

independente de se encaixar em algum padrão; 

• Amar o próprio corpo e se sentir bem com a própria aparência não devem depender dos 

padrões de beleza. 
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1.3 - Início do Feminismo no Brasil 

As origens do feminismo no Brasil se encontram no século XIX. Estas primeiras manifestações 
desafiaram ao mesmo tempo a ordem dos cavalheiros templários do mundo público (do voto, da 
direito como cidadã) e também, propostas mais radicais que iam além da igualdade política, mas 
que abrangiam a emancipação feminina, pautando-se na relação de dominação masculina sobre a 
feminina em todos os aspectos da vida da mulher. Durante o império, alguns juristas tentaram 
legalizar o voto feminino, com ou sem o consentimento do marido. A constituição de 1891, não 
excluía a mulher do voto, pois na cabeça dos constituintes não existia a ideia da mulher como um 
indivíduo dotado de direitos. Isso fez com que muitas mulheres requeressem, sem sucesso, o 
alistamento. A constituição republicana de 1891 continha inicialmente uma medida que dava direito 
de voto para as mulheres, mas na última versão essa medida foi abolida, pois predominou a ideia de 
que a política era uma atividade desonrosa para a mulher. 

 

Alguns momentos históricos desta época foram importantes no avanço da luta das mulheres, entre 
outros, as greves de 1917, em 1922 o surgimento do Partido Comunista do Brasil e, nesta mesma 
data, a realização da Semana de Arte Moderna em São Paulo. 

 

Em 1919, aquela que é ao lado de Nísia Floresta, considerada pioneira no feminismo 
brasileiro, Berta Lutz, fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que lutava pelo 
voto, pela escolha do domicílio e pelo trabalho de mulheres sem autorização do marido. 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Feminismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Voto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_de_1891
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mulher
https://pt.wikipedia.org/wiki/1891
https://pt.wikipedia.org/wiki/1917
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Semana_de_Arte_Moderna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dion%C3%ADsia_Gon%C3%A7alves_Pinto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bertha_Lutz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Federa%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_pelo_Progresso_Feminino
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No Brasil os movimentos eram inspirados nas lutas europeias, tanto na política como também na 

questão da mulher. Nísia Floresta é uma das primeiras a se manifestar no Brasil como força 

defensora da busca de igualdade pelas mulheres. Personalidade de relevância neste cenário é o de 

Bertha Lutz criou em 1919 a Liga pela Emancipação Feminina, e o de Jerônima Mesquita, que lutou 

pelo voto feminino, exerceu diversas atividades sociais e filantrópicas, e findou o Movimento 

Bandeirante do Brasil. 

  

Rio Grande do Norte e Minas Gerais foram Estados pioneiros no país a legalizar o voto feminino. A 

primeira eleitora registrada foi Celina Guimarães Viana. Celina, em 1927, invocou o artigo 17 da lei 

eleitoral do Rio Grande do Norte, que dispunha: "No Rio Grande do Norte, poderão votar e ser 

votados, sem distinção de sexo, todos os cidadãos que reunirem as condições exigidas em Lei". Em 

25 de novembro de 1927, ela deu entrada numa petição requerendo a inclusão no rol dos eleitores. 

Face ao que o juiz Israel Ferreira Nunes deu parecer favorável, incluindo-a no rol dos eleitores e 

enviou telegrama ao presidente do Senado Federal, pedindo em nome da mulher brasileira a 

aprovação do projeto que instituía o voto feminino. 

 

Capítulo 2 – Feminismo X Machismo 
 

2.1 -  O que é o Machismo? 

Machismo é o conceito que se baseia na supervalorização das características físicas e culturais 

associadas ao sexo masculino, em detrimento daquelas associadas ao sexo feminino, pela crença de 

que homens são superiores às mulheres. Em um termo mais amplo, o machismo, por ser um 

conceito filosófico e social que crê na inferioridade da mulher, é a ideia de que o homem, em uma 

relação, é o líder superior, na qual protege e é a autoridade em uma família. 

 

Em sociedades consideradas basilares da civilização ocidental, como as da Grécia e Roma, o papel 

da mulher na sociedade já havia sido fortemente reduzido frente ao do homem, de forma que o 

indivíduo do sexo feminino tivera sua esfera de atuação limitada ao campo doméstico e familiar, 

jamais alcançando pleno exercício de direitos sociais e políticos permitidos ao sexo masculino, que 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jer%C3%B4nima_Mesquita
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimento_Bandeirante_do_Brasil&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimento_Bandeirante_do_Brasil&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Celina_Guimar%C3%A3es_Viana
https://pt.wikipedia.org/wiki/1927
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Elegrama&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Senado_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sexo_masculino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sexo_feminino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Homem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mulher
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filos%C3%B3fico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo_ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roma_Antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_sociais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_pol%C3%ADticos
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assumiam as responsabilidades ligadas ao trabalho e chefia. Na Roma Antiga a mulher vivia sob 

tutela perpétua, jamais gozando de autonomia patrimonial ou política, ficando sob o gerenciamento 

do pater famílias (termo que significa o mais elevado estatuto familiar na época: o marido ou um 

tutor; homens que, em seu papel familiar, tinha poder absoluto sob sua mulher, como um chefe). 

 

Neste cenário, a mulher encontra-se num estado de submissão ao homem, perdendo o seu direito de 

livre expressão ou sendo forçada pela sociedade machista a servir e assistir as vontades do marido 

ou do pai, caracterizando um tradicional regime patriarcal. 

 

A cultura do machismo está fortemente presente no Brasil, em grande parte dentro dos grupos mais 

jovens. De acordo com pesquisa feita em 2013 através do instituto Data Popular, 96% dos jovens 

brasileiros, entre 16 e 24 anos, afirmam que a sociedade brasileira ainda é extremamente machista. 

 
2.2 - Feminismo X Machismo? 

Como muitos pensam o Feminismo não é o oposto de Machismo. Machismo é a dominação do 

homem sobre a mulher. Feminismo é a busca por direitos iguais para as mulheres e homens. O 

machismo, por definição, é anti-mulher, mas o feminismo não é anti-homem. O inimigo do 

feminismo não é o homem de carne e osso, mas sim a estrutura machista da sociedade. 

Contudo, existe outra vertente de pensamento que difere do feminismo na forma como esta vê a 

libertação da mulher, que é o femismo, um neologismo criado para que não houvesse confusão com 

o feminismo. 

 

Segundo a 7ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2012 foram registrados 50.617 

casos de estupro no país, número superior ao de homicídios dolosos (47.136). Ou seja, a cada dia, 

138 vítimas vão à polícia relatar um estupro. Por hora, seis pessoas buscam o Estado para procurar 

justiça. Em relação a 2011, houve um aumento de 18,17% nos casos de estupro registrados. 

 

Para diminuir e, futuramente, extinguir o estupro, não basta simplesmente não estuprar: é preciso 

não alimentar a cultura do estupro. A violência contra a mulher não acontece num vácuo, mas é 

possibilitada por todo um contexto de piadas machistas, de objetificação feminina, de controle do 

corpo da mulher. E quem cria esse contexto são tantos os homens quanto às mulheres. 

 

A teoria feminista tem explorado a construção social da masculinidade e suas implicações para a 

meta de igualdade de gênero. A construção social da masculinidade é vista pelo feminismo como 

problemática porque associa os homens com a agressão e a competição, além de reforçar as relações 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Roma_Antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pater_familias
http://www2.forumseguranca.org.br/novo/produtos/anuario-brasileiro-de-seguranca-publica/7a-edicao
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igualdade_de_g%C3%AAnero
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de gênero patriarcais e desiguais. As culturas patriarcais são criticadas por serem "limitantes formas 

de masculinidade", disponível para os homens e que, portanto, estreitam as suas escolhas de vida. 

Algumas feministas estão envolvidas com as questões do ativismo masculino, para chamar a 

atenção para o estupro masculino e abordando as expectativas sociais negativas para os homens. 

 

A participação masculina no feminismo é encorajada pelas feministas e é vista como uma 

importante estratégia para alcançar o compromisso social completo para a igualdade de gênero. 

Muitos homens são pró-feministas, apoiadores e ativos na luta e ativismo de defesa dos direitos das 

mulheres, da teoria feminista e dos estudos de masculinidade. No entanto, alguns teóricos 

argumentam que, apesar do envolvimento masculino com o feminismo é necessário problematizar 

que estes não podem ser chamados de feministas, pois não são os protagonistas do movimento, são 

apoiadores que desconstroem reflexões machistas tão arraigadas devido às influências sociais do 

patriarcado nas relações de gênero. O consenso hoje em teorias feministas e de masculinidade é que 

ambos os sexos podem e devem cooperar para alcançar os objetivos maiores do feminismo. Foi 

proposto que, em grande parte, isto pode ser conseguido por meio de considerações de ativismos 

femininos.  

 

Neste sentido a Campanha da ONU heforshe pode muito contribuir para o apoio dos homens ao 

feminismo.   

   

 

 
 

Capítulo 3 – A Cultura do Estupro 

 
3.1 – O que é a Cultura do Estupro? 
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A “cultura do estupro” é uma cultura onde a violência sexual é considerada norma – ou seja, onde 

as pessoas não são ensinadas a não estuprar, mas sim ensinadas a não ser estupradas. O termo foi 

usado pela primeira vez por feministas nos anos 70, mas tornou-se mais popular nos últimos anos, 

com mais sobreviventes compartilhando suas histórias. 

 

Aqui, um guia para iniciantes para os principais elementos da cultura do estupro. 

• Achar que estuprador é só aquele cara desconhecido que ataca uma mulher no meio de 

uma rua escura, às 2h da madrugada. A maioria dos estupros ocorre entre familiares e 

amigos. Embebedar uma amiga ou amigo e depois fazer sexo com ela ou com ele é estupro. 

Estupradores não são doentes mentais. Não são somente aqueles homens vistos como maus. 

Podem ser pessoas que admiramos pessoas próximas. Não entender isso é uma armadilha 

que ajuda a perpetuar a impunidade e a cegueira em relação ao problema. 

• Culpar a vítima e praticar ‘slut-shamming’. Dizer que as vítimas têm responsabilidade 

pelo próprio estupro é cruel, mas muita gente parece não se importar. Comparar essas 

pessoas às mesmas pessoas que foram roubadas porque não trancaram a porta de casa é 

transformar pessoas em objetos e desumanizá-las.  

• Cantadas de rua também ajudam a perpetuar a cultura do estupro. Como? Simples: ao 

tratá-las como algo normal, você passa o recado de que é OK um homem dizer a uma 

mulher o que ele gostaria de fazer com ela sem o consentimento dela, afinal, ela não pediu a 

opinião dele e não está disponível. 

• O mito de que a vítima pode evitar o estupro. Estupros acontecem porque estupradores 

cometem estupro. Porque veem uma mulher como objeto, esteja ela de saia curta ou de 

burca. Se ele não mudar o seu comportamento, e se a sociedade não fizer o mesmo, de que 

adiantam todas as precauções dela? Além disso, estupros acontecem tanto na rua quanto em 

casa, com mulheres jovens e idosas. Vamos ensinar os homens a não estuprar, ou vamos 

prender todas as mulheres em casa? Você prenderia tua mãe ou irmã em casa por que há 

homens que podem estuprá-las? 

• Piadas de estupro. Podem sim influenciar os estupradores, por conta de que quanto mais 

riem, e fazem graça do assunto mais eles acharam que é uma coisa norma, bem aceita pelas 

pessoas. 

• Medo de denunciar é algo normal numa sociedade que culpa as vítimas, não acredita nelas 

ou vê o estupro delas como algo menor. Mas é preciso romper o silêncio. Não cometer as 

atitudes acima é uma boa forma de ajudá-las e acabar com a estatística nefasta: apenas 3% 

dos estupradores são condenados. Ninguém é culpado até prova contrária, mas 
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simplesmente não levar a sério uma denúncia de crime é um absurdo que deve ser 

combatido incessantemente. 

• Minimizar o estupro quando ele acontece com minorias . Estupro é estupro, e transexuais, 

travestis, prostitutas e mulheres casadas também podem ser vítimas. No caso de menores de 

idade, saiba que crianças e adolescentes não podem se prostituir, e sim são vítimas de 

exploração sexual. Não importa o quanto às pessoas berrem que eles sabiam o que estavam 

fazendo, eles não poderiam fazer essa opção conscientemente. E o mesmo vale para negras e 

indígenas, que sofrem duas vezes com os problemas, pelo machismo aliado ao racismo que 

as objetifica ainda mais e fazem com que fiquem mais vulneráveis aos crimes sexuais. 

• Minimizar quando o estuprador é famoso. E ainda ajudá-lo com seu apoio. Isso ocorreu 

no caso do Kobe Bryant e do R. Kelly, e pode estar ocorrendo no caso do Woody Allen. É 

impossível separar uma coisa da outra. Claro que uma pessoa pode ser um estuprador e 

também um brilhante cineasta ou esportista. Mas você quer ajudar a enriquecer e a dar 

visibilidade social e até política a alguém que abusa de outras pessoas? 

 

 

 

 

                        

 

 

(Não mais Cultura de Estupro)  

3.2- Estupros no Brasil  

Segundo dados do 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2014, 47.600 pessoas foram 

estupradas no Brasil. A cada 11 minutos alguém sofreu esse tipo de violência no país. Esse número 

pode ser ainda maior, pois a pesquisa só consegue levar em conta os casos que foram registrados em 

boletins de ocorrência – estimados em apenas 35% do montante real. Estamos falando de outros 

65% que nem sequer entram nas estatísticas. 

 

A Pesquisa Nacional de Vitimização (2013) verificou que, no Brasil, somente 7,5% das vítimas de 

violência sexual registram o crime na delegacia. A mais recente pesquisa do gênero, Estupro no 
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Brasil: uma radiografia segundo os dados da Saúde, produzida pelo Ipea (Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada), fala em 10% de casos notificados e estima que, no mínimo, 527 mil pessoas 

sejam estupradas por ano no país. 

 

No ranking estadual, Roraima lidera, com a maior taxa de estupros registrados – 55,5 casos a cada 

100 mil habitantes. Em seguida vêm Mato Grosso do Sul, com 51,3, e Amapá, com 45 (a maior taxa 

de registros não quer dizer que sejam os Estados com a maior taxa de estupros). No outro extremo, 

com o menor número de registros, estão Espírito Santo (6,1), Minas Gerais (7,1) e Rio Grande do 

Norte (8,7) (da mesma forma, a menor taxa de registros não significa que esses Estados tenham 

menor taxa de estupros). Em números absolutos, São Paulo, com a maior população, está em 

primeiro lugar. Foram mais de 10 mil relatos de estupros no período de um ano – mais de 20% do 

total de casos registrados em todo o Brasil. O Rio de Janeiro responde por 12% dos casos 

registrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Crianças são as mais atingidas. 

Proporcionalmente, são as crianças as mais afetadas pela violência sexual. Entre elas, 29% dos 

atendimentos no SUS foram por esse motivo. Entre as adolescentes, o índice ficou em 24,3%, atrás 

apenas da violência física (40,9%). Os números já impressionam, mas são parciais, segundo 

explicou o autor do levantamento. 

• Essa é a ponta do iceberg. São mulheres que recorreram a um posto de saúde porque a 

situação já estava séria, grave. Havia sangramento ou o risco de ter contraído AIDS — disse 

Jacobo (sociólogo, Júlio Jacobo Waiselfisz).  
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• Dados coletados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública nas secretarias estaduais de 

Segurança corroboram a avaliação de Jacobo. Segundo a entidade, foram registrados 47.646 

estupros em 2014 uma redução de 6,7% na comparação com 2013. Em números absolutos, o 

estado de São Paulo, o mais populoso do país, foi onde ocorreram mais casos (10.026). 

Proporcionalmente, o pior índice foi o de Roraima, o estado menos populoso (55,5 estupros 

e 10,5 tentativas por cem mil habitantes). A menor taxa foi a do Espírito Santo: 6,1 por cem 

mil. No Estado do Rio, foram 5.676 registros, ou 34,5 por cem mil habitantes. 

 

Jacobo cita razões para o baixo número de denúncias: 

• O sistema de atendimento institucional em geral culpabiliza a mulher pelo próprio estupro. 

Isso inibe a denúncia. 

Nem o Ministério da Justiça, nem o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) dispõem de dados 

sobre a impunidade desse tipo de crime. Mas o próprio Jacobo destaca que ela é alta. Ele 

lembra que, no caso dos homicídios, os números oficiais indicam que apenas de 6% a 7% 

são resolvidos. 

• Se o crime capital, que é o maior dos crimes, tem só 6% a 7% de resolução, imagine o resto: 

roubo, furto e estupro — diz. 

Os dados mais recentes do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), 

do Ministério da Justiça, mostram que havia no Brasil, em dezembro de 2014, 622 mil 

presos. Excluindo-se os provisórios (sem condenação), sobram 372.534. Destes, apenas 4% 

(cerca de 15 mil) receberam sentenças por crimes contra a dignidade sexual. 

 
Quantidade de estupros registrados no Brasil. 

 

No Brasil, apesar de ser crime hediondo, o estupro é um crime com alto número de ocorrências. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Crime_hediondo
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Isso se deve porque no Brasil o estupro recebe um conceito mais amplo, consiste em: constranger 

alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que 

com ele se pratique outro ato libidinoso.  

 

3.3 - Relações entre o Estupro e as Redes Sociais 

“Eu luto pelo fim da cultura do estupro.” A frase está estampada abaixo da foto de perfil de muitas 

usuárias brasileiras do Facebook. Antes de tornar inútil a onda de desabafos de meninas que relatam 

o assédio diário que sofrem de homens – em diferentes graus – e chamá-los de “ativismo 

preguiçoso”, é preciso pontuar que, se não fossem as redes sociais, o Brasil não estaria comentando 

o caso da menina estuprada por 33 homens no Rio de Janeiro. O vídeo só virou assunto porque foi 

divulgado no Twitter – e depois retirado pela rede social. 

 

É fato que também foi pelas redes sociais que ele viralizou, disseminado de maneira covardemente 

veloz por homens acostumados com conteúdos pornográficos não consentidos. Eles não têm a 

ciência de que compartilhar também é crime. A divulgação de imagens pornográficas por terceiros, 

neste caso os estupradores, é um segundo motivo de crime, previsto no Código Penal brasileiro. 

Serão enquadrados ao quadrado se a Justiça for certeira. A barbárie incitou milhares de mulheres a 

compartilhar depoimentos, como já ocorreu com as mobilizações #meuamigosecreto e 

#meuprimeiroassedio. 

 

Uma pesquisa da ActionAid, divulgada na semana passada, mostra que o Brasil fica na frente de 

Índia e Tailândia quando o assunto é assédio às mulheres em espaços públicos. Das entrevistadas, 

86% sofreram algum tipo de assédio, sendo 57% comentários de cunho sexual e 39% xingamentos 

nas ruas. Metade já foi seguida, 44% relataram que foram tocadas, 37% afirmaram que homens se 

exibiram para elas e 8% foram estupradas em locais públicos. 

 

Desde 2013, os protestos nas ruas são orquestrados on-line. O objetivo de quem muda a foto de 

perfil ou usa #EstuproNaoÉCulpaDaVitima não é sentir-se menos responsável ou ter a culpa 

diminuída por não ajudar pessoalmente uma vítima de estupro. Antes de chamar de ativismo 

preguiçoso, chame de solidariedade. A menina de 16 anos agradece: “Todas podemos um dia passar 

por isso. Não, não dói o útero, e sim a alma, por existirem pessoas cruéis sendo impunes! Obrigada 

ao apoio”, afirmou depois de aderir à campanha nas redes sociais. 

 

Conclusão 

http://epoca.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2016/02/pornografia-de-vinganca-crime-rapido-trauma-permanentee.html
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Em virtude dos fatos mencionados pode-se perceber que o Movimento Feminista presente na 

sociedade desde 1872, nasceu da luta das mulheres por um tratamento social igual ao que os 

homens recebem. 

 

Fazendo um resumo do movimento feminista, podemos dividir o feminismo em três momentos 

históricos distintos: 

• O primeiro começou entre os séculos 18 e 19, pelos direitos democráticos. Ou seja, a luta 

pelo direito a voto, educação, trabalho e inclusive o divórcio. 

• No segundo momento, que aconteceu no fim da década de 60, foi pela liberação sexual. Foi 

durante este período que se criaram os anticonceptivos para mulheres. 

• E o terceiro, que começou no final dos anos 70, que luta por igualdade no trabalho. 

 

Atualmente a luta das mulheres de todo mundo ainda continua. Infelizmente nenhum dos 

movimentos citados conseguiu seu objetivo, e mulheres de muitos lugares do mundo ainda não 

podem votar estudar e trabalhar. 

Os movimentos feministas são movimentos políticos, que tem como principal objetivo, alcançar a 

igualdade entre os gêneros, garantindo a participação ativa de mulheres na realidade da sociedade 

onde vivem. Além disso, os movimentos feministas são também movimentos intelectuais, que 

através de teorias e pesquisas, buscam provar que não existem diferenças entre a capacidade de 

homens e mulheres. 

 

Podemos dizer que as mulheres sempre tiveram sua participação limitada. Mas em alguns 

momentos e em algumas sociedades, já tiveram direitos mais parecidos aos dos homens. Isso 

aconteceu na idade média, por exemplo. O valor da mulher e a ideia de que ela não merecia os 

mesmos direitos veio, principalmente, com a evolução do capitalismo. 

 

Mas foi somente a partir do século 18 que começaram realmente a existir os movimentos 

feministas. E foi durante a revolução industrial que o movimento tomou força, se unindo às causas 

trabalhistas. As mulheres passavam horas dentro das fábricas, trabalhando em condições precárias. 

O grande marco histórico do movimento feminista aconteceu durante as grandes greves de 1857 e 

1911 em Nova York. As operárias de uma fábrica têxtil paralisaram suas atividades 

para conquistar melhores condições de trabalho, e foram reprimidas pela polícia. Até que em 25 de 

março de 1911, um incêndio em uma das fábricas acabou com a morte de mais de 100 

mulheres, evento que acabou por dar origem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 

de março. 

http://www.resumoescolar.com.br/portugues/educacao-e-tecnologia/
http://www.resumoescolar.com.br/sociologia/estratificacao-social-e-trabalho-para-weber-e-durkheim/
http://www.resumoescolar.com.br/matematica/pesquisas-estatisticas/
http://www.resumoescolar.com.br/historia/resumo-sobre-capitalismo-o-que-e-capitalismo/
http://www.resumoescolar.com.br/fisica/resolvendo-problemas-que-envolvem-forca/
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Outro momento crucial foi a luta pelo direto ao voto, que aconteceu pelas sufragistas, em 1897. O 

movimento nasceu junto com a revolução industrial. A Nova Zelândia foi o primeiro país a 

reconhecer o direito de voto das mulheres, em 1893. No Reino Unido, o voto feminino foi aprovado 

em 1918. E entre os anos de 1914 e 1939, 28 países também aprovaram o voto das mulheres. 

 

 No Brasil, o as mulheres ganharam direito de comparecer às urnas no ano de 1932 e concretizado 

somente no ano 1933, na eleição para a Assembleia Constituinte. Porém, devido à ditadura de 

Getúlio Vargas, as mulheres só puderam votar em eleições no ano de 1946. 

 

O movimento feminista tem aumentado no mundo todo, e as mulheres continuam brigando para 

conquistar o simples direito de igualdade entre os sexos. 

 

Ainda há países onde as mulheres não têm direito à educação, ao voto, ao trabalho. No mundo todo, 

as mulheres ainda recebem menores salários, e algumas vezes cargas de trabalho maiores. São 

vítimas de violência doméstica, física e psicológica. Muitas vezes não tem direito de escolha sobre 

sua vida ou nem sobre seu próprio corpo. 

 

No Afeganistão, quase 80% das mulheres são obrigadas a se casarem contra sua vontade, e no 

Paquistão elas chegam a ganhar salários até 82% mais baixos do que os homens, mesmo realizando 

a mesma função. Na índia, por exemplo, o alto número de estupros tem chamado atenção do mundo 

todo, dando ênfase à impunidade para quem comete o crime. Muitas vezes, os culpados são 

inocentados, e as mulheres são consideradas culpadas. 

 

No mundo todo, ainda há mulheres que são proibidas de estudar. Cerca de 64% dos analfabetos do 

mundo todo, são do sexo feminino. 

 

É importante salientar que  o movimento feminista, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não 

luta pela supremacia da mulher na sociedade. Mas somente busca  por algo extremamente justo: 

direitos iguais aos concedidos para os homens. 
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Introdução 
Em um mundo onde cada dia mais empresas que seguem o modelo colaborativo 

surgem, entender seu sucesso e o impacto no mercado pode ser o caminho para 

compreender a mente do consumidor moderno. A nova economia e o pós-capitalismo 

trazem um mundo novo em ebulição, onde a ideia de consumir de forma consciente e 

coletiva vem sendo prioridade. 
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O mundo hoje encontra-se cada vez mais convergente, conectado e envolvido na massa 

tecnológica. As mudanças de paradigmas da economia capitalista estão emergentes. 

 

Em meio a isso, surge uma nova necessidade das pessoas de quererem partilhar entre si 

produtos e serviços. A economia colaborativa é exatamente isso. Uma tendência que 

cada vez está mais acessível para a sociedade. As pessoas buscam hoje por 

flexibilidade, prazer experiencial, tempo extra, lazer diário e realizações constantes. 

 

No Brasil, a expansão urbana vem ocorrendo até os dias de hoje, de forma acelerada e 

com bastante precariedade e falta de ordem. Caos no trânsito, transportes públicos 

lotados, atrasos, cansaço físico e mental, estresse, redução na segurança dos pedestres, 

aumento no número de acidentes de trânsito e nos níveis de poluição sonora e do ar.  

 

Esse estado caótico, hoje comum nos grandes centros urbanos, pode ter uma de suas 

matrizes no modelo de desenvolvimento que transformou as cidades em verdadeiras 

bombas-relógio em termos de qualidade de vida e das relações humanas. 

 

Com isso, o aplicativo de celular Uber, surgiu com a proposta de se tornar uma 

alternativa a mais de locomoção de qualidade e eficiência para a população e ao mesmo 

tempo tendo o objetivo de fazer o uso mais consciente dos ativos, como o carro neste 

caso, que significa melhorar o trânsito, reduzir o número de acidentes e realizar um 

aumento no número de empregos.  

 

O objetivo desta pesquisa é apontar os benefícios que esta plataforma de tecnologia irá 

trazer para a população e consequentemente para as cidades; as transformações que irão 

ocorrer e de que forma afetará a vida das pessoas direta e indiretamente. 

 

Capítulo 1 – Aplicativo Uber 

 
1.1 – O que É? 

Uber é um aplicativo de celular que oferece serviço de motoristas particulares. Funciona  

 

de um modo diferente dos táxis.  
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Os carros do Uber são pretos, geralmente de luxo e há vários itens de conforto para os 

passageiros, como bebidas e balas. Os motoristas usam roupas sociais e abrem a porta 

para a pessoa entrar. 

 

  
 

O Uber opera de um modo diferente também na questão de que quando há muita 

demanda por carros em uma determinada região, o preço da corrida aumenta. Se muitas 

pessoas começam a querer usar o Uber em um determinado bairro, por exemplo, faz 

crescer o preço para que haja um equilíbrio no número de carros. Quando o número de 

pedidos volta ao normal, o preço da corrida diminui novamente.  
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Como a empresa não possui nenhum carro ou sequer motorista contratado, trabalha com 

parceiros cadastrados no serviço. Mas não é qualquer um que será aceito. Os candidatos 

precisam ter uma carteira de habilitação especial, atestado de antecedentes criminais, ser 

proprietário de um veículo dos modelos pré-estabelecido, possuir seguro para uso 

comercial do carro e passar por horas de entrevistas até serem aceitos. Além disso, 

aprendem práticas de direção segura e boas maneiras, como por exemplo, a abrir e 

fechar as portas para os passageiros, perguntar se o som ou o ar-condicionado 

incomodam, não falar demais e manter o carro sempre limpo. E o processo não acaba aí. 

Os motoristas são avaliados pelos passageiros – e vice-versa. Só continuam com a 

parceria aqueles que alcançarem uma avaliação superior a 4,6 estrelas, em uma medição 

de 0 a 5. No Brasil, a média dos motoristas é 4,85 estrelas. Cada motorista (chamado 

pela empresa de colaborador) é remunerado com 80% do valor pago pela corrida. O 

Uber, por sua vez, fica com 20% da taxa. 

 

1.2 - História do Uber 

Tudo começou no ano de 2008 em uma noite fria e com nevasca na cidade de Paris. 

Travis Kalanick, que acabara de vender por US$ 20 milhões o RedSwoosh, um serviço 

de compartilhamento de arquivos online, participava de um evento de tecnologia e 

empreendedorismo na cidade. Como não conseguiam encontrar um táxi, ele e um 

amigo, Garrett Camp (que também havia ficado milionário ao vender o site de busca 

StumbleUpon para o gigante de varejo online eBay por US$ 75 milhões), imaginaram 

um serviço com o qual era possível chamar um carro com motorista particular com 

apenas um toque na tela do celular, para que potenciais clientes se deslocassem de 

forma mais confortável e segura. 

 

De volta à cidade de San Francisco, eles amadureceram e aprimoraram a ideia. No mês 

de março de 2009 a dupla fundou a empresa, inicialmente chamada de “UberCab”. O 

aplicativo, que informava a localização do passageiro por meio do GPS do smartphone 

e estava disponível para iPhones e celulares com Android, foi lançado oficialmente em 

junho do ano seguinte. O plano inicial era oferecer carros executivos, como por 

exemplo, Mercedes-Benz S550 e Cadillac Escalade. O serviço seria semelhante a um 

táxi de luxo. A questão era como convencer os motoristas que já ofereciam esse serviço 

(em geral, em parceria com hotéis) a adotar o novo aplicativo.  
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Era verão de 2010. Aí entram em cena os brasileiros. Apesar de não existirem 

estatísticas oficiais, há um contingente considerável de motoristas executivos e taxistas 

brasileiros em San Francisco. Essa rede de contatos da comunidade brasileira foi 

essencial para a decolagem da nova empresa — do lado dos motoristas. 

 

Do lado dos passageiros, um impulso importante veio quando a secretaria de transportes 

de San Francisco implicou com o nome da empresa e com o serviço. A confusão 

colocou a empresa nos holofotes da imprensa e no radar dos fundos de capital de risco, 

marcando assim o início do sucesso do Uber em território americano. Polêmicas, 

controvérsias, brigas: eis a tônica da história da empresa desde o início. Nesta época, a 

corrida chegava a custar cinco vezes o valor cobrado por um táxi. Nada que afastasse o 

público-alvo naquele momento: empresários e investidores endinheirados do Vale do 

Silício. O sucesso inicial podia também ser explicado pela praticidade do serviço. Abrir 

um aplicativo, chamar um carro, fazer a corrida confortavelmente e não precisar tirar a 

carteira do bolso para pagar (o pagamento era realizado por meios digitais). Essa era 

uma das mágicas do Uber. 

 

O Uber recebeu seu primeiro financiamento de risco no final deste ano a partir de um 

grupo de investidores, que incluiu Chris Sacca, um dos primeiros a acreditar (com 

dinheiro, é claro) no Twitter. No início de 2011, arrecadou mais de US$ 11.5 milhões. 

Com isso, a empresa expandiu seu serviço para a cidade de Nova York, e o sucesso não 

aconteceu sem alguns obstáculos. Como não poderia deixar de ser, a organização que 

coordena táxis e limusines na cidade não gostou da concorrência, e conseguiu fechar 5 

das 6 bases do Uber. Considerando que o Uber se organiza principalmente usando 

plataformas digitais, a medida não adiantou de nada, e o serviço continuou em pleno 

funcionamento. Pouco depois, o serviço foi introduzido em grandes cidades americanas 

como Seattle, Chicago, Boston e na capital Washington. Paris foi a primeira cidade fora 

dos Estados Unidos a receber o serviço em dezembro de 2011, antes da “LeWeb”, uma 

conferência internacional de internet e período onde a procura por táxis era enorme. 

 

Em 2012, a empresa criou o UberX, opção que permitia a qualquer proprietário de 

veículo virar motorista. E foi justamente a partir deste momento que os problemas 

realmente começaram. Isto porque, por ser uma tecnologia disruptiva, como são 

chamadas as inovações com potencial para criar e destruir mercados, o Uber esbarrava 
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constantemente em questões legais. Ao usar o GPS de um smartphone para localizar um 

veículo próximo ao usuário com apenas um toque na tela, o Uber assumia o papel das 

centrais de radio táxi. A cada nova cidade em que desembarcava, causava levantes de 

taxistas, prefeituras e órgãos oficiais contra o serviço. Para tentar se defender, 

cooperativas de diversas cidades recorreram a liminares que proibiam o uso do 

aplicativo. E a empresa recorria a uma equipe de lobistas e advogados que contestavam 

as legislações em vigor, incluindo David Plouffe, coordenador das duas campanhas que 

elegeram o presidente americano Barack Obama, para lidar com o embate legal que a 

empresa enfrentaria. Além disso, diante de toda essa resistência, a empresa adotou uma 

postura incisiva. Acusa as cooperativas de táxi de atuarem como cartel e reagem 

agressivamente nos lugares onde são proibidos (na Alemanha, após o aplicativo ser 

banido a empresa lançou uma promoção que oferecia desconto de 30% nas corridas) e 

afirma ser uma empresa de tecnologia e não de transporte. Mesmo assim, a empresa 

seguiu em frente. A entrada do Uber no mercado canadense ocorreu em março de 2012, 

quando o lançamento oficial foi realizado na cidade de Toronto. 

 

Após ser lançado em Londres, no mês de julho, depois de um período de teste de seis 

semanas, o Uber foi introduzido oficialmente em Sydney, na Austrália, em novembro 

deste mesmo ano. Ainda em 2012, iniciou testes para incluir a requisição de táxis 

convencionais através do aplicativo na cidade de Chicago.  

 

Alheio a centenas de protestos promovidos por motoristas de táxis, a expansão 

internacional se intensificou. Das 70 cidades em que a empresa estava presente, 40 

foram incorporadas em 2013, como por exemplo, Seul. Na América do Sul, o serviço 

chegou a três cidades: Bogotá e Cali, na Colômbia, e Santiago, no Chile. Ainda em 

2013, a empresa iniciou a experimentação de novos serviços, como por exemplo, uma 

versão do aplicativo que permitia que os usuários chamassem carrinhos de sorvete pelo 

celular. Já no Brasil, o Uber chegou no dia 15 de maio de 2014, quando começou a 

oferecer seus serviços na cidade do Rio de Janeiro. Pouco depois desembarcou em São 

Paulo. Uma curiosidade: a corrida “número zero” na capital paulista foi solicitada pela 

modelo brasileira Alessandra Ambrósio, no bairro dos Jardins, zona sul, com destino ao 

Consulado Britânico, em Pinheiros. E também enfrentou protestos dos taxistas.  
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A verdade é que o Uber não oferece serviços de táxi, muito menos de transporte 

clandestino e não autorizado de passageiros. Oferece um serviço ainda não regulado 

pelo ordenamento jurídico brasileiro. E o fato deste não estar regulado não significa que 

este é ilícito.  

 

Apesar de inúmeras controvérsias, o Uber faz enorme sucesso em vários países ao redor 

do mundo. Por exemplo, na cidade de San Francisco, onde o aplicativo começou, o 

número de corridas despencou em 64% nos táxis tradicionais ao longo de dois anos. Um 

claro efeito Uber. Mesmo em países onde encontra problemas legais, como por 

exemplo, na Espanha, onde uma liminar bloqueou a operação da startup, a empresa 

utilizou a criatividade para continuar operando ao lançar o UberEATS, um delivery de 

comida. E tanto sucesso atraiu investidores do peso de Shawn Fanning (ex-Napster), 

Jeff Bezos (fundador da Amazon) e Google Ventures, braço de investimentos da gigante 

de internet. Hoje em dia, o Uber é avaliado em US$ 50 bilhões. E para continuar 

crescendo, a empresa não deve se afastar tão cedo das polêmicas. Afinal, Facebook e 

Google já compraram muitas brigas por causa de suas políticas de privacidade. 

Empresas como Amazon e Apple já foram processadas por práticas anticompetitivas 

pelas autoridades de defesa do direito econômico. O Uber testa os limites da legislação 

que regulamenta os serviços de transporte. E por enquanto, vai conseguindo crescer. 

 

Hoje em dia a empresa oferece basicamente dois tipos de serviços: 

• UberBlack, que oferece carros luxuosos e na cor preta (o único disponível no 

Brasil, por enquanto, com veículos como Toyota Corolla, Ford Fusion, 

Volkswagen Jetta e Honda Civic) com motoristas, vestidos socialmente e 

geralmente em tempo integral, e até garrafas de água gelada a disposição; 

• UberX, que oferece carros mais simples e tem preços competitivos com os dos 

táxis, cujos motoristas costumam ser pessoas que usam a plataforma para 

complementar sua renda trabalhando apenas algumas horas por semana. E foi 

justamente este último serviço, que devido às tarifas mais baixas, tornou o Uber 

extremamente competitivo, com serviços de táxi tradicional, ampliando seu 

apelo a uma parcela maior do mercado. 

• UberChopper, que oferece táxi aéreo por helicóptero entre as cidades de Nova 

York e Hamptons por US$ 3.000; 
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Ainda neste ano a empresa iniciou testes para disponibilizar novos serviços, como por 

exemplo: 

• UberFresh, que oferece entrega de comida na cidade californiana de Santa 

Monica; 

• UberPool, versão do seu serviço que permite a passageiros dividir uma corrida 

para destinos próximos 

• UberRush, um serviço de entrega rápida de pacotes, encomendas e documentos 

por toda Manhattan. 

 

1.3 - Economia Compartilhada 

Esta economia vem de centenas de anos, quando as cidades eram pequenas e seus 

moradores compartilhavam suas posses com os vizinhos", afirma Samy Dana, professor 

de finanças e criatividade da FGV-SP. O que ajudou no gigantesco alcance dessa 

retomada, foram as sucessivas inovações tecnológicas das últimas décadas. "Aquilo que 

até muito recentemente só podia ser feito de forma localizada ganhou uma escala 

absolutamente inédita com as mídias digitais", resume Ricardo Abramovay, professor 

Departamento de Economia da FEA-USP. 

 

Ela tem como base a relação entre desconhecidos, comercial e ao mesmo tempo pessoal, 

em que consumidor e fornecedor se confundem e com isso, tem-se alterado o eixo 

principal do capitalismo mundial como o conhecemos há séculos. A base fundamental 

do capitalismo tem sido possuir e acumular a maior quantidade possível de bens. No 

capitalismo tradicional cada venda representa a saída de um produto e a obtenção de 

propriedade por parte do comprador. 

 

A estratégia central da economia compartilhada é vender o mesmo produto por diversas 

vezes, sem que o comprador obtenha a propriedade do bem usufruído. 

 

Nota-se três características básicas nesta “sharing economy” (economia compartilhada):  

• Compartilhamento;  

• Uso avançado da Internet e de redes móveis;  

• Comprometimento com os clientes através das redes sociais e "rankeamento" 

dos serviços. 
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Sem o entendimento desta grande revolução econômica que vem alterando os rumos 

dos mercados, tendemos a enxergar as empresas oriundas da economia compartilhada 

com um olhar único e ultrapassado. 

 

Por desconhecimento, ao tentarmos entender o fenômeno Uber, naturalmente achamos 

que se trata de uma espécie de táxi melhorado. Netflix seria, apenas, um cinema em 

casa, algo que veio substituir as locadoras de DVD. ZipCar uma locadora de carros, nos 

moldes tradicionais. Airbnb não seria nada mais que particulares fazendo o papel de 

hotéis. 

 

Cabe à imprensa brasileira, por meio da difusão de informações, trazer um óculos para o 

olhar embaçado para que possamos enxergar de forma completa este enorme iceberg 

chamado de economia compartilhada. 

 

A opção simples e distorcida de jogar um novo serviço tecnológico na ilegalidade 

mostrou-se, no passado, ineficaz. Isso é sustentado em relação a discussões passadas 

travadas entre nichos consolidados e as novas opções geradas pela tecnologia. O livro 

digital não matou o livro físico, pelo contrário, as vendas dos últimos aumentaram. O 

Facebook não eliminou as amizades no mundo real, de forma oposta, incrementou-as. 

Graças aos serviços de streaming de música, um número imenso de pessoas está 

pagando para ouvir música, turbinando o mercado fonográfico e deixando de 

compartilhar músicas de forma gratuita e pirata. 

 

Nesse cenário no qual a posse é obsoleta, a tendência é que serão vendidos menos 

carros, bicicletas e apartamentos, por exemplo. "A economia compartilhada está 

alinhada ao “propósito de sustentabilidade", defende Lucas Foster, especialista em 

economia criativa. Isso porque o modelo transforma os excessos, algo historicamente 

considerado lixo, na base de um sistema de transação de valores.  

 

"No modelo tradicional, nós produzimos, vendemos e eventualmente nos desfazemos de 

algo. Nesse novo formato, aquela primeira e única transação dá lugar a muitas outras", 

afirma a empreendedora norte-americana Lisa Gansky, autora do livro "Mesh - Por que 

o Futuro dos Negócios é Compartilhar". 
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CAPÍTULO 2 – A Influência na Mobilidade Urbana e Social  
 

2.1 - Uber: Ponto de Inflexão Estratégico 
Ponto de inflexão é aquele momento onde a tecnologia alcança massa crítica suficiente 

para se disseminar pela sociedade e causar impactos. E esta disseminação é exponencial. 

Infelizmente, o nosso pensar de forma linear, diante de uma evolução que é 

exponencial, nos leva à terrível armadilha de subestimar o impacto das transformações. 

Isto resulta do conflito entre os taxistas e o Uber, onde este entrou no mercado como o 

cavalo de Tróia do “car sharing” e que hoje é muito mais do que isso. Aquilo a que 

estamos a assistir é ao desenrolar, ao vivo e em tempo real, de um “Ponto de Inflexão 

Estratégico” no setor dos transportes, neste caso particular, no dos táxis. 

 

Para o setor dos táxis, só há uma forma de sobreviver: mudar, e depressa. Como? Há 

existem aplicativos no mercado que fazem pelos taxistas o mesmo que a Uber faz pelos 

outros, mas para isso é preciso que o setor se organize e não se disperse, porque 

ninguém quer ter de usar uma infinidade de aplicativos para chamar táxis – uma só 

chega. 

 

Claro que o problema para os taxistas não é apenas encontrarem uma alternativa 

tecnológica à Uber; há problemas – sobretudo de (má) imagem – que não se resolvem 

de um momento para o outro e que os protestos de rua só contribuem para agravar. 

 

O que se tem que ter em mente, é que não vale a pena lutar contra ondas tecnológicas 

maciças. Porque, tal como na vida real, perante uma onda das grandes ou resolvemos 

surfá-la ou somos esmagados por ela. 

 

Vemos a exponencialidade em toda a parte. A nossa presença digital tem se 

disseminado muito rapidamente, com crescimento exponencial. Em 1995, a apenas 21 

anos, 0,6% ou cerca de 35 milhões de pessoas estavam na Internet. Hoje são cerca de 

43%. O relatório do World Economic Forum estima que em 2025 cerca de 80% da 

população do planeta já estará conectada à Internet. Perfeitamente possível pela 

expansão das redes wireless, que demandam muito menos infraestrutura que as redes 
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fixas. Hoje cerca de 85% da população do planeta já vive próximo a, pelo menos, uma 

torre de celular, que pode prover este acesso.  

 

O smartphone merece uma atenção à parte. Estima-se que em 2019 serão 3,5 bilhões, o 

que significa que 59% da população do mundo terá um, ultrapassando os 50% da 

população, previsto para ser alcançado já no ano que vem, em 2017. Novamente, o 

crescimento não é linear, mas exponencial. A tendência nítida é o acesso à Internet 

acontecer via estes aparelhos, e não mais por desktops e/ou laptops. 

 

Assim, as mudanças estão acontecendo em ritmo acelerado, exponencialmente. Seu 

poder de transformação da sociedade e empresas não pode ser ignorado. Os executivos 

das empresas, sejam CEOs ou CIOs, devem estar antenados com estas mudanças que já 

estão no cenário estratégico de curto a médio prazo, e que mudarão de forma 

significativa as estruturas sociais, empresariais e, consequentemente, os modelos de 

negócio. 

 

2.2 - Como a Sociedade está se Adaptando?  
A aparente polêmica de que o capitalismo selvagem tira o emprego dos trabalhadores 

por meio da corrida tecnológica que automatiza cada vez mais as tarefas repetitivas é 

completamente inútil. Serviços como o do Uber, por exemplo, tem servido de palco 

para reforçar tais alegações, mas a questão é que o caminho para uma sociedade cada 

vez mais dependente da tecnologia é simplesmente inevitável. Tem sido assim desde o 

período da Revolução Industrial e a tecnologia continuará a exercer a sua inexorável 

marcha em direção ao futuro. 

 

Sempre que uma nova tecnologia aparece, a velha reclamação de que a novidade tira o 

emprego dos trabalhadores vem à tona. Apesar dos inúmeros avanços que o uso da 

tecnologia trás para a sociedade, sempre há aquele grupo que só consegue ver o lado 

negativo da inovação, muitas vezes como forma de manter privilégios, evitar melhorias 

e eternizar burocracias. Se por um lado muitas tecnologias disruptivas representam, de 

fato, a eliminação de profissões obsoletas, por outro isso cria novas necessidades e 

geralmente outros empregos acabam sendo gerados. 

 

https://partners.uber.com/join/?city=sao-paulo&utm_source=AdWords_Brand&utm_campaign=search-google-brand_25_458_br-saopaulo_d_txt_acq_cpc_pt-br_uber_kwd-169801042_86782959123_24784263123_e_c_track-jan20generalupdate_restructure&utm_medium=kenid__kenshoo_clickid_&cid=393071043&adg_id=24784263123&fi_id=&match=e&net=g&dev=c&dev_m=&cre=86782959123&kwid=kwd-169801042&kw=uber&placement=&tar=&gclid=Cj0KEQiAz5y1BRDZ4Z_K_eGa84cBEiQAtQkeaGl3gnZY1qzrGMVvA84zGDxtEy5jID_iy2UO3zqO7agaAtG38P8HAQ
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Industrial
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A sociedade precisa progredir, a vida tem que melhorar e o ser humano tem que se 

adaptar. Não é o cenário ao redor que tem que se adaptar ao ser humano. É o ser 

humano que tem que se adaptar ao meio em constante evolução. Vem sendo assim 

há bilhões de anos e o ser humano não está apartado dessa sina transformadora do 

universo a sua volta. Portanto, não existe estabilidade. Estabilidade é coisa de emprego 

público, realidade artificial que está longe do dinamismo natural do mercado e da 

própria vida. 

 

Agora, quem não gosta de estudar, aprender e se aperfeiçoar, por questões inclusive 

evolutivas (os mais adaptados ao meio sobrevivem e continuam sua jornada segundo 

o darwinismo), ficará inevitavelmente para trás. Essa é a lei da sobrevivência e a lógica 

do mundo natural que muitos insistem em ignorar. É o velho conceito japonês 

conhecido por Kaizen, prática administrativa que prega a melhoria contínua no 

desempenho e na produtividade das empresas e isso envolve, necessariamente, o 

desenvolvimento das pessoas e ponto final. 

 

Muitas empresas no Brasil tem o hábito de reagir à concorrência da mesma forma que 

os sindicatos dos taxistas têm reagido contra os motoristas do Uber: com 

corporativismo, truculência e, se possível, com eliminação da concorrência por meio de 

formação de cartel e apelando para agências reguladoras do governo. Mas isto não é 

capitalismo de livre iniciativa. Isso é o que chamamos de “capitalismo entre amigos”, 

uma deturpação inaceitável do conceito que constitui uma gigantesca rocha no caminho 

do desenvolvimento de qualquer país livre. 

 

2.3 - Como está Interferindo na Economia? 

 

2.3.1 - Criar Postos de Emprego 

Em meio à recessão e ao aumento crescente do desemprego, a Uber apresenta uma saída 

ao desenvolver um novo nicho de mercado, criando vagas de trabalho e gerando 

riqueza. Muitos motoristas da Uber são profissionais qualificados que perderam o 

emprego em outras áreas. Outros deixaram o trabalho anterior para ganhar mais, 

produzindo mais.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Darwinismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Kaizen
https://partners.uber.com/join/?city=sao-paulo&utm_source=AdWords_Brand&utm_campaign=search-google-brand_25_458_br-saopaulo_d_txt_acq_cpc_pt-br_uber_kwd-169801042_86782959123_24784263123_e_c_track-jan20generalupdate_restructure&utm_medium=kenid__kenshoo_clickid_&cid=393071043&adg_id=24784263123&fi_id=&match=e&net=g&dev=c&dev_m=&cre=86782959123&kwid=kwd-169801042&kw=uber&placement=&tar=&gclid=Cj0KEQiAz5y1BRDZ4Z_K_eGa84cBEiQAtQkeaGl3gnZY1qzrGMVvA84zGDxtEy5jID_iy2UO3zqO7agaAtG38P8HAQ


17 
 

A empresa que cuida do aplicativo de transporte Uber emitiu um comunicado em seu 

site oficial com uma promessa ambiciosa: gerar 30 mil oportunidades de trabalho até 

outubro de 2016 só no Brasil. No texto, a empresa afirma que são cinco mil pessoas que 

trabalham vinculadas ao Uber atualmente no país. Porém, esse número pode aumentar e 

muito se a plataforma atingir as projeções de crescimento estabelecidas pelo Uber — e 

se as cidades liberarem o uso da ferramenta, claro. As metas foram baseadas na Cidade 

do México, que tem um perfil parecido com o do mercado brasileiro e até criou uma 

regulação para o aplicativo, o que não o impediu de ser um sucesso absoluto.  

 

De acordo com a companhia, os 30 mil empregos equivalem a cinco fábricas de 

automóveis de porte médio (comparação inteligente, já que o setor anda em crise no 

país). Além disso, os profissionais credenciados têm flexibilidade de horários para 

cuidar também da família e de outros afazeres, sendo que o transporte pode ser somente 

um complemento de renda. Há ainda a vantagem de o Uber ser uma forma de diminuir a 

quantidade de carros particulares nas cidades. 

 

2.3.2 - Facilita a Mobilidade Urbana 
O aplicativo Uber, como milhares de outros voltados para a gerência de uma empresa 

ou serviços, é a tecnologia que abrirá outras portas de negócios em todo o mundo, 

facilitando a vida das pessoas, em especial — na questão da mobilidade urbana, já que a 

tendência, embora não pareça — tende a por fim ao famigerado sistema de 

sindicalismo, associativismo e padrão pré-estabelecido por empresas, como a dos 

taxistas, que impõe regras no transporte, inclusive — e talvez a mais notável delas, o 

transporte de um só passageiro no veículo Uber pode estar tão perto de você quanto à 

distância no apertar de uma tecla do aplicativo. Sua resposta é mais rápida do que a 

chamada de um telefone para a operadora de taxi. Estas e outras razões apontam para 

um futuro que certamente deverá realocar o serviço de taxi tradicional a se adequar e 

ficar no mercado; ou, no pior caso, a queda gradativa na arrecadação das empresas. 

 

Por onde o Uber chega, há protestos de setores do transporte alternativo remunerado: é a 

tecnologia provocando revoluções imprevisíveis no setor industrial e empresarial, 

abrindo novos leques para que outros profissionais possam ser absorvidos no mercado 

de trabalho, como por exemplo, os gestores empresariais, de segurança, de marketing e 

de desenvolvimento de software.  

http://www.tecmundo.com.br/uber/
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Mais uma vez a tecnologia ameaçando profissões milenares que, se não for bem 

aparelhada para acompanhar as novas tendências, tende a ficar na terceira via; uma 

espécie de corredor da morte, onde empresas menos competitivas vão se tornando 

obsoletas, perdendo espaço, clientes e lucros. 

 

 Para competir com o extraordinário Uber, as empresas de taxi ainda podem aderir aos 

meios empregados pela empresa sem abrir mão do tradicional veículo. É uma questão 

de aceitar a realidade do mercado, investir em aplicativo moderno e competir com os 

mesmos valores de mercado do Uber e outras tecnologias, incluindo a forma de operar 

nos grandes centros, oferecendo conforto, qualidade e praticidade aos clientes. 

 

2.3.3 - Tira Carros das Ruas 

O compartilhamento de transporte quando você usa Uber reduz a quantidade de carros 

em trânsito diariamente e de carros circulando em busca de estacionamento, diminuindo 

assim as emissões de carbono e os engarrafamentos. Como descrito pelo Planeta 

Sustentável em setembro de 2015, só a cidade de São Paulo tem em média um aumento 

de 22 mil veículos circulantes a cada mês. São 730 veículos a mais por dia. Isso 

promove o "estrangulamento" de grandes cidades e pode ser amenizado por meio do 

transporte compartilhado.  

 

O uberPOOL, por exemplo, que combina usuários que estão viajando na mesma direção 

e transforma o que seriam várias viagens em uma só. Em Los Angeles e Chengdu, duas 

das cidades mais movimentadas em que atuam, mais de um quarto das viagens são 

uberPOOL. Em apenas um mês, os passageiros desse serviço em San Francisco 

economizaram 1.084.700 km, ou cerca de 27 voltas ao mundo.  

 

2.3.4 - Reduz a Pressão sobre o Estacionamento 

Muitas pessoas deixaram de usar o carro para usar Uber. Dependendo de quantos 

quilômetros você roda diariamente, do preço do estacionamento, do seguro, da gasolina, 

dos reparos anuais etc., é mais conveniente recorrer à Uber. 

 

Foi calculado, no estudo O Alto Custo do Estacionamento Grátis, do economista 

Donald Shoup, que aproximadamente 30% do tráfico de grandes cidades é gerado por 

http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/cidade/mobilidade-urbana-como-desatar-este-907281.shtml
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/cidade/mobilidade-urbana-como-desatar-este-907281.shtml
http://www.amazon.com/High-Cost-Parking-Updated-Edition/dp/193236496X
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carros em busca de vagas para estacionar. Com a Uber isso acaba de vez. Como 

expresso nos pareceres de juristas como Carlos Affonso Souza e Ronaldo Lemos  

"em tempos de franca expansão da chamada economia do 
compartilhamento (...) proibir essa alternativa de incremento na 
mobilidade urbana quando as grandes cidades brasileiras estão 
estranguladas, leva ao questionamento sobre qual seria o motivo do 
legislador (...). Que interesse superior e urgente motivaria tamanha 
intervenção na autonomia privada (...)?" 

 

Além disso, você poupa muito tempo, pois, durante a corrida, pode trabalhar, ler (sim, o 

motorista dirige devagar), responder aos e-mails, fazer ligações, realizar outras coisas. 

Ademais, você não gasta tempo para buscar um estacionamento, por não estacionar 

longe do ponto de chegada, etc. 

 

Capítulo 3 – Transformações Futuras 
 

3.1 - Influência dos “Google cars” 

Os primeiros protótipos de carros que dirigem sozinhos apareceram na década de 1980. 

Naquela época, Hollywood fez espectadores acreditarem que existiriam skates voadores 

em 2015 (ano em que se passa "De volta para o futuro 2") e carros congestionando os 

céus em 2019 ("Blade Runner"). 

 

Mas o concreto é que desde os anos 1970 surgiram sistemas que atuam sem ação do 

condutor, como piloto automático (ou controle de cruzeiro, cuja função é manter uma 

velocidade pré-determinada pelo motorista), controle de estabilidade ou freios 

automáticos de emergência. 

 

Mais recentemente, eles passaram a atuar em conjunto, aumentando a "intervenção" do 

computador na experiência de dirigir. Já são vendidos carros que dirigem sozinho por 

trechos, em baixas velocidades, mas o motorista precisa ficar com as mãos encostadas no 

volante. 

 

Atualmente, inovar e investir em novas tecnologias e sistemas não é mais um desejo ou 

diferencial no mundo empresarial. A inovação se tornou uma necessidade 

“URGENTE”, uma questão de sobrevivência às empresas que almejam um futuro 

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI227168,61044-Professores+da+UERJ+defendem+Uber+como+adequacao+a+realidade
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI227168,61044-Professores+da+UERJ+defendem+Uber+como+adequacao+a+realidade
http://especiais.g1.globo.com/pop-arte/2015/quiz-de-volta-para-o-futuro/
http://g1.globo.com/carros/noticia/2015/09/volvo-xc90-primeiras-impressoes.html
http://g1.globo.com/carros/noticia/2015/09/volvo-xc90-primeiras-impressoes.html
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promissor a longo prazo. Hoje a tecnologia é aliada das empresas, é uma locomotiva de 

mudanças que não para e não espera ninguém. 

 

Vive-se num mundo em rápida transformação, onde sobreviverão apenas as empresas 

“integradas”, “conectadas” e que investem em tecnologia, a ponto de ter informações de 

operações e processos online. 

 

Exemplos são evidenciados facilmente no dia a dia, como é o caso do Uber, aplicativo 

que invade um dos “Feudos” do transporte urbano, revolucionando a atividade através 

de inovação tecnológica. Grandes empresas, conscientes disso, estão sinalizando 

claramente que somente através de investimentos tecnológicos manterão seus 

mercados.  

 

Como foi dito na matéria “Quem tem medo do Uber, Whatsapp & Cia”, publicada na 

revista Isto é Dinheiro: 

“Desta vez, ao menos, as grandes empresas que se sentem ameaçadas  
por esses modelos de negócios inovadores indicam que não assis tirão 
passivamente ao surgimento de competidores capazes de engoli-las. 
Cobrar regras iguais faz parte do jogo e, até onde a vista alcança 
parece uma reivindicação justa. Mas, tão urgente quanto, é necessário 
investir pesado em inovação e adaptar-se a nova ordem para não ser 
afogado pelo tsunami digital. ” 
 

Os hábitos de consumo, trabalho, relacionamento, comunicação etc. estão mudando 

através da tecnologia. As pessoas já não aceitam perder tempo procurando informações 

e serviços, precisam destes dados a mão, online, para comparações, verificação e 

tomada de decisões. 

 

Grandes corporações anunciam investimentos em inovação tecnológica e um “BOOM” 

de startups invade o mercado. Neste novo cenário, diferenciar empresas com conceito 

sério de inovação daquelas que se aventuram no mercado, sem a preocupação com o 

cliente no futuro, é o que fará sua empresa ganhar ou perder dinheiro. Inovar e investir 

em tecnologia, embora seja um caminho difícil de trilhar, será o único para sua empresa 

se manter e/ou aumentar seu mercado. 

 

Nesse sentido, o carro que dirige sozinho representa uma enorme disrupção em um 

sistema de mais de 100 anos, com foco em alta tecnologia. Um sistema que mudou o 
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mundo, desde a forma como as pessoas se locomovem, passando por como as 

mercadorias são transportadas, até a forma como as empresas organizam seus processos. 

O homem persegue o sonho de um carro autônomo desde a década de 1930. Claro que 

antes da eletrônica e da computação, qualquer iniciativa era muito simplória. Na década 

de 80 alguns protótipos começaram a aparecer. Mas há cerca de 10 anos o tema do 

“self-driving car” deixou de ser um Santo Graal e passou a ser algo curiosamente 

próximo da realidade. 

 

Quando os primeiros testes “de rua” começaram a ser feitos nos Estados Unidos, o 

NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration, o órgão que cuida da 

segurança nas estradas) resolveu classificar os veículos autônomos em cinco categorias: 

• Nível 0: o motorista controla o carro 100% do tempo, sem nenhum tipo de 

automação. 

• Nível 1: o veículo dispõe de algum tipo de controle automatizado, como por 

exemplo controle de estabilidade ou freios ABS (anti-travamento). Esses 

correspondem a boa parte dos carros de hoje, embora ainda haja muitos modelos 

(os carros mais populares, por exemplo) no nível 0. 

• Nível 2: o veículo dispõe de pelo menos dois controles automatizados que 

funcionam de maneira conjunta. Por exemplo, um controle de curso (que 

mantém a velocidade constante, mas de forma relativa aos demais veículos da 

estrada) associado a um sistema de “lane keeping” (que mantém o carro na faixa 

da estrada). Encontramos exemplos de nível 2 em veículos da Mercedes, BMW, 

Volvo, dentre outros. 

• Nível 3: o veículo assume, sob certas condições de trânsito (em uma estrada, por 

exemplo), controle total da direção. Quando os sensores do veículo percebem 

algum tipo de risco, informam o motorista e “cedem” o controle de forma 

segura. 

• Nível 4: o veículo opera de forma autônoma 100% do tempo. Não há a 

necessidade de intervenção humana, e o veículo pode andar sem nenhum 

passageiro. 

 Empresas como o Google já testam o carro 100% autônomo nas ruas dos Estados 

 Unidos, mas não sem um motorista "a postos", para tomar o controle em casos 

http://g1.globo.com/carros/noticia/2015/06/carros-autonomos-do-google-ja-circulam-em-vias-publicas.html
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 de emergência: esta é uma exigência dos poucos países ou estados que liberaram 

 testes nas vias públicas. A velocidade também é limitada. 

 

 

A autonomia, já aplicada em trens de metrô, por exemplo, avança também em outros 

tipos de veículos. A Mercedes-Benz testa um caminhão. E a Yamaha prepara, em 

circuito fechado, a moto-robô. 

 

A consultoria Ernst & Young projeta que esse tipo de veículo só deve estar presente 

com alguma relevância nas cidades em 2025, quando deve representar 4% do total 

vendido no mundo. E que o avanço será rápido, chegando a 75% do total em 2035. 

Segundo Gui Telles, diretor geral da Uber no Brasil, disse em entrevista dada ao canal 

“Man In Ther Arena” que a visão da Uber é atingir um nível onde não será necessário 

mais a contratação de motoristas, devido a evolução dos carros movidos 

autonomamente. 

 

Modelos sem motorista representariam uma economia de US$ 5,6 trilhões anualmente 

no mundo inteiro, com ganhos em eficiência de consumo de combustível, redução de 

gasto com acidentes e aumento da produtividade. 

 

Não é à toa que o Google – uma das marcas mais identificados com a nova geração – 

construiu seu pequeno carro autônomo para 2 pessoas, que não tem nem volante, e 

rumores apontam para uma versão de luxo da Apple em desenvolvimento. 

 

É a primeira vez que as grandes montadoras se encontram desafiadas por alguém fora 

do setor, mas parcerias serão essenciais para o processo avançar, segundo os 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2010/05/nova-linha-do-metro-de-sp-opera-sem-condutor-e-controlada-de-longe.html
http://g1.globo.com/carros/noticia/2015/10/montadora-alema-testa-pela-1a-vez-caminhao-robo-no-transito.html
http://g1.globo.com/carros/motos/noticia/2015/10/video-robo-motoqueiro-yamaha-motobot-desafia-piloto-valentino-rossi.html
http://g1.globo.com/carros/noticia/2015/08/apple-e-bmw-se-cortejam-de-olho-em-colaboracao-em-carro.html
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especialistas. Tim Cook, chefão da Apple, resume: o futuro reserva uma mudança 

gigantesca na indústria automobilística. 

 

Para o brasileiro Carlos Ghosn, que comanda a Renault/Nissan, há diferença entre carro 

sem motorista e o autônomo: o primeiro será de uso comercial, pelo Google e o Uber, 

por exemplo. O objetivo da montadora japonesa com autonomia, explica ele, é dar 

opção ao motorista de deixar o volante quando quiser: "É fazer a vida dele mais fácil. 

Ele escolhe se dirige (naquele momento) ou não." 

 

As principais vantagens são: 

a) Segurança: segundo a Administração para Segurança nas estradas dos EUA, 94% 

dos acidentes são causados por erros humanos, e os três principais responsáveis são: 

álcool, excesso de velocidade e distração. Com isso, os veículos autônomos são 

mais eficientes, e resultariam em menos acidentes; 

b) Menos gastos: a direção autônoma deverá resultar em consumo menor e mais 

conservação; 

c) Produtividade: as horas que as pessoas passam no trânsito poderão ser aproveitadas 

para outras atividades; 

d) Comodidade: o interior do carro poderá virar uma “sala” ou um “quarto”; 

 

3.2 - A Concorrência 

O Uber ganhou dois novos concorrentes no Brasil. Esses novos aplicativos são o 

WillGo e 99Top. O primeiro é um serviço de autogestão com pagamento direto ao 

motorista que permite a escolha de modelo e cor do carro, assim como motoristas 

favoritos (além de acionar o motorista mais próximo, pode-se também favoritar aquele 

que prestar o melhor serviço) e agendamento da viagem com até 48 horas de 

antecedência ( é possível agendar a corrida com até 48 horas de antecedência através do 

aplicativo evitando assim, atrasos, assegurando as corridas e cumprindo os horários). 

Para o condutor, o pagamento da taxa fixa é feito de forma trimestral, anual ou bianual.  
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De acordo com a WillGo, trata-se de uma assinatura para licença de utilização do 

serviço. Para o cliente, o pagamento é feito através de cartão de crédito, diretamente 

para o motorista.  

 

Além disso, possui praticidade e agilidade para garantir o transporte de passageiros e 

entrega de objetos e documentos. O aplicativo dispõe de inúmeras facilidades para o 

dia-a-dia.  

 

O cliente pode enviar quaisquer documentos ou encomendas de maneira fácil e segura. 

O transporte de cargas serve para qualquer uma das classes de veículos, desde MOTO 

até SUV: 

• MOTO: Envio e entrega de documentos e objetos com segurança; 

• SMART: Conforto, praticidade e agilidade para a sua locomoção; 

• BLACK: Espaço e presença para todas as ocasiões; 

• ARMOR: Veículos blindados e sofisticados para maior segurança; 

• SUV: Espaço amplo e conforto para toda família e amigos. 
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Os preços são fixos e não variam de acordo com o horário de utilização, a variação se dá 

pelo modelo de carro escolhido e quilometragem percorrida. A empresa diz que o 

WillGO atende as exigências da prefeitura de São Paulo e para quem estiver interessado 

em trabalhar, é necessário CNH válida e antecedentes criminais. 

 

O 99TOP, como define a empresa, é a “opção premium da 99Táxis”. Com o novo 

serviço, foi elevado “o padrão do atendimento prestado dentro de um táxi, dando a 

possibilidade de escolha aos passageiros mais exigentes”, segundo Pedro Somma, 

diretor de operações da 99. 

 

Para utilizar o serviço, bastará ter o aplicativo 99Táxis instalado e tocar na opção 

99TOP. Os motoristas que trabalharem na nova categoria vão passar por um 

treinamento desenvolvido pela 99, que garante “uma boa qualidade de trabalho” para os 

motoristas e um “atendimento de alto padrão” para os passageiros. É mais ou menos 

como o Uber seleciona os motoristas. 

 

Com início de operação em abril, o aplicativo possui carros de luxo e cobra até 25% a 

mais nas corridas em relação aos táxis. A implantação começará por São Paulo e Belo 

Horizonte, onde a prefeitura vai licitar 400 carros de luxo para esse tipo de serviço. 

Concorrendo direto com o Uber, o 99Top pretende oferecer aos usuários carros de luxo 

de taxistas licenciados com Wi-Fi, ar condicionado, carregador, frigobar e até guarda-

chuva. 

 

Para atender melhor o cliente, o 99Top dará treinamento de duas horas para os taxistas, 

que terão aulas abordando simpatia, cordialidade, comunicação com o passageiro e 

http://www.parceirossp.com/
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sugestão de opções. Os aprovados terão de acertar 70% das questões. Em São Paulo, 

1.200 já foram treinados e 50 avaliam o 99Top. O pagamento da taxa de licença ainda 

está sendo discutida. 

 

3.3 - O que difere o 99Top do Uber?  

 

3.3.1 - Sem Tarifa Dinâmica 

O 99Top, assim como todos os táxis pretos, tem uma “tarifa fixa”. Não existe 

bandeirada (valores mais caros dependendo do horário, como ocorrem nos táxis 

convencionais); e nem “tarifa dinâmica”, como no Uber. 

 

3.3.2 - Divisão dos valores com o motorista 

No UberBlack, vigora o esquema 80% – 20%. A maior parte fica com o motorista, e o 

restante para a empresa que fornece a tecnologia. No 99Top, a empresa diz que fica com 

14,99% do valor da corrida. É também importante ressaltar que o condutor deve ter 

licença de taxista e ainda ter um alvará que custa R$ 60 mil. 

 

Como contrapartida, o condutor do 99Top recebe os pagamentos por uma espécie de 

cartão de débito. “Os motoristas precisam de dinheiro rápido. No serviço convencional, 

às vezes, fazíamos transferências, que levam até dois dias úteis para cair na conta. Com 

esse cartão, alguns minutos após o encerramento da corrida, e o dinheiro já está 

disponível”, explicou Maria Elisa Silva, gerente de marketing da 99. 

 

3.3.3 - Carro tem placa vermelha 

Como todos os táxis operantes em São Paulo, o 99Top tem uma placa de cor vermelha. 

A vantagem disso é que, em alguns postos de combustível, a categoria pode ter 

descontos. A 99Taxis ainda informou que tentará conseguir uma autorização da 

prefeitura para que os motoristas possam andar nos corredores de ônibus, como os táxis 

convencionais. 
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3.4 - Quais São os Próximos Passos? 
A Uber é uma empresa de tecnologia que está transformando a maneira como as pessoas 

se movimentam, e seu objetivo sempre foi unir o carro, que é um ativo mau utilizado, 

com a tecnologia. Tem como objetivo principal complementar o ecossistema de 

transportes na cidade.  

 

A teoria sustentável do Uber é simples: ao botar milhares de carros nas ruas, a empresa 

pode diminuir as emissões de carbono nas cidades onde atua e, assim, reduz a 

dependência em automóveis pessoais e minimiza o tráfego.  

 

 “Uma cidade que recebe o Uber é uma cidade onde pessoas passam menos tempo em 

engarrafamentos ou procurando onde estacionar”, diz Travis Kalanick, diretor-executivo 

do Uber. “Além de deixar a cidade mais limpa, o menor número de carros resulta em 

menos emissões de carbono – ainda mais porque nosso número de carros híbridos de 

baixa emissão cresce a cada dia”. 

 

Além disso, o Uber incentiva políticas mais inteligentes. Menos carros pessoais exigem 

menos vagas e estacionamentos, liberando esses espaços para serviços mais produtivos 

e sustentáveis”. 

 

Conclusão 
Conclui-se assim a importância do surgimento do Uber e de um novo modelo de 

negócio amparado em novas tecnologias mais acessíveis à realidade contemporânea e 

em um sistema de caronas pagas, uma vez que está cada vez mais presente na vida das 

pessoas. 

 

A evolução na era digital é muito acelerada e todos os tipos de serviço estão em 

constante evolução; não apenas os serviços de transporte são afetados, mas sim 

diferentes tipos de serviço. Isto porque o Uber, escorado no potencial econômico de 

uma multinacional, promoveu o que se convencionou chamar de “inovação tecnológica 

disruptiva”, isto é, inovação tecnológica projetada para adentrar no mercado não apenas 

para competir, mas sim para destruir um modelo de negócio corrente. 
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A pesquisa e estudos realizados expuseram de que forma essa tecnologia está atuando 

como uma “quebra de paradigma” e onde pretende chegar, atingindo a sociedade tanto 

no modelo micro como macroeconomicamente. 

 

Desse modo, esse novo modelo de negócio visa solucionar problemas cotidianos, como 

o caos no trânsito, o estresse criado nos grandes centros urbanos (ou até mesmo em 

lugares afastados, facilitando o deslocamento das pessoas) e também veio para impactar 

e facilitar o dia-a-dia da sociedade, oferecendo uma maior qualidade de vida. 
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Introdução  
Shampoos, cremes, sabonetes e maquiagem são alguns produtos cosméticos que muita 

gente não consegue viver sem, seja por motivos profissionais ou por questões sociais. 

Tomar banho sem usar um sabonete ou lavar o cabelo sem shampoo pode soar estranho, 

mas era o que acontecia antes da descoberta e da popularização dos cosméticos. A 

história pode explicar como foi que esse hábito começou.  

 

Há 30 mil anos atrás os homens pré-históricos já se pintavam e se tatuavam, eles usavam 

folhas, raízes, terra e seiva. No banho eles uma mistura de cinzas ou argila, perfumadas e 

usavam o óleo de castor como protetor para pele. Isso demonstra uma preocupação, quase 

que inerente ao homem, de se limpar e manter uma higiene.  

 

Já na Idade Média esse hábito de higiene era condenado pelo cristianismo e começou a 

ser deixado de lado. A época chamada Idade das Trevas foi de grande repressão e 

doenças se espalhavam facilmente. Em algumas partes da Europa só se tomava banho 

uma vez por ano e não existia o hábito de limpar as casas. Acreditava-se que a água 

deixaria a pele suscetível a doenças. As mulheres usavam compostos de arsênico e 

chumbo para clarearem a pele.  

 

Na Idade Moderna os avanços químicos começam a chegar à área dos cosméticos e 

produtos como cosméticos, depilatórios, pomadas, cremes, água de cheiro e outros 

produtos. Os cabelos loiros entraram na moda e as mulheres descoloriam os cabelos com 

um composto de enxofre. Porém, nesse período uma nova onda de proibicionismo 

cosmético começou a surgir e a indústria cosmética entrou em declínio novamente. 

 

Atualmente a indústria cosmética lucra bilhões todos os anos, a venda de produtos para o 

embelezamento está cada vez mais em alta e as pessoas consomem produtos todos os 

dias. A tecnologia química ajudou as empresas a desenvolverem produtos para cada tipo 

de pele e cabelo. É muito fácil encontrar produtos para todos os tipos de funções. Criou-

se uma certa dependência da indústria da beleza.  
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Capítulo 1 - O Mundo dos Cosméticos Naturais 
 

1.1 - O Que São Cosméticos Naturais? 

Para o Instituto Biodinâmico (IBD) e para a Ecocert os cosméticos naturais devem 

possuir matérias-primas naturais e não podem conter as matérias-primas proibidas: 

 
   

A Ecocert define que os cosméticos naturais podem ter, no mínimo 95%, do conteúdo 

total de matérias-primas naturais. Os outros 5% podem ser constituídos por substâncias 

sintéticas listadas pela certificadora, mas que não estão inseridas nas matérias-primas 

proibidas para cosméticos naturais.Então para saber se o cosmético é natural, verifique a 

ausência dos ingredientes proibidos listados anteriormente. Se ele apresentar o selo IBD - 

Ingredientes Naturais ou o selo ECOCERT, é mais um fator de confiança de que ele é 

realmente um cosmético natural. 

 

1.1.1 - Cosméticos a Base de Produtos Naturais 

Esses cosméticos são amplamente difundidos no mercado porque são produtos fabricados 

de modo convencional, mas que possuem em sua formulação uma porcentagem de 

ingredientes naturais. Eles contêm as matérias-primas que são proibidas para os 

cosméticos naturais e uma ou outra matéria-prima permitida para produtos naturais. O 

problema que envolve a comercialização destes cosméticos está no fato de que muitos 

são anunciados como 100% naturais. Alguns podem até conter selos do IBD ou da 

http://ibd.com.br/ShowFile.aspx?action=2&fileid=e6e22312-6ea4-4d77-ae91-168591124e24
http://brazil.ecocert.com/sites/brazil.ecocert.com/files/Referencial%20Cosmeticos%20Naturais%20e%20Organicos%20Ecocert%20Greenlife%20-_2012%20-%20T....pdf
http://brazil.ecocert.com/sites/brazil.ecocert.com/files/Referencial%20Cosmeticos%20Naturais%20e%20Organicos%20Ecocert%20Greenlife%20-_2012%20-%20T....pdf
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Ecocert porque estão utilizando na composição do cosmético um ingrediente que é 

certificado, ou por ser natural ou por ser orgânico.Muitos cosméticos que consumimos no 

nosso dia a dia são feitos basicamente de substâncias químicas. Muitas dessas substâncias 

são prejudiciais à nossa saúde. 

 

A fragrância de cosméticos comuns normalmente é artificial. Os cosméticos naturais 

trabalham com óleos essenciais ou extração de flores. Em muitos casos os produtos 

naturais têm uma rejeição menor (menos alergia) do que produtos químicos.Cosméticos 

químicos serão quase sempre feitos à base de detergentes industriais.As grandes empresas 

de cométicos industriais não se preocupam em procurar produtos mais saudáveis,fazem 

todos os processos com ingredientes químicos. Muitas empresas optam por produtos 

artificiais por conta do preço. Fica muito mais barato produzir o aroma artificial do que 

compra o óleo essencial,que é extraido diretamente do produto natural. 

 

 

1.2 – Tipos de Cosméticos Naturais 

   

1.2.1 - Cosméticos Orgânicos  

Os produtos orgânicos SEMPRE são produtos naturais (mas nem todo natural é sempre 

orgânico). Na forma mais fácil de explicar: produtos orgânicos são feitos de insumos 

naturais livres de agrotóxicos. Produtos orgânicos têm uma certificação orgânica. A 

certificação é um órgão independente (do governo e das empresas fabricantes de 

cosméticos) que visita a fábrica e analisa todos os ingredientes de um produto antes de 

dar o selo a esse produto. Ao contrário de cosméticos naturais, produtos orgânicos são 
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livres de ingredientes químicos que podem ser prejudiciais à saúde. Órgãos reguladores 

são rígidos com relação a isso. 

 

De acordo com Alexandre Harkaly, diretor executivo da IBD (Instituto Biodinâmico, 

órgão regulador de cosméticos orgânicos brasileiros) 

Cosméticos orgânicos devem ter 95% dos seus ingredientes orgânicos, 
cultivados sem o uso de qualquer tipo de agrotóxicos, adubos químicos, 
produtos transgênicos ou que prejudiquem o solo. Fórmulas que contêm 
entre 70% e 94% de ativos dessa natureza podem apresentar no rótulo a 
indicação “produzida com ingredientes orgânicos”, especificando a 
porcentagem de cada um. 

 

Todo produto orgânico é produzido dentro dos princípios da sustentabilidade, pois é 

ecologicamente correto e socialmente justo, seus resíduos não prejudicam a natureza e o 

processo produtivo preocupa-se com as comunidades envolvidas. Por respeito a todas as 

formas de vida não é testado em animais.  

 

A formulação dos cosméticos orgânicos contêm óleos essenciais puros e extratos naturais 

que possuem propriedades regenerativas, antioxidantes, antissépticas, hidratantes, e 

melhor afinidade com a pele, além de revelar uma fragrância distinta e particular aos 

cosméticos. Ele cuida da sua saúde de forma consciente sem agredir a sua beleza natural 

e a natureza. 

 

Usamos em média 9 produtos de higiene pessoal por dia como shampoo, condicionador, 

hidratantes, sabonete, pasta de dente, perfume, desodorante e maquiagens. Dos 10.500 

ingredientes utilizados nesses tipos de produtos, 89% foram totalmente avaliados quanto 

aos seus riscos e 1/3 contém um ou mais ingredientes que podem ser classificados como 

possivelmente cancerígenos.  
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1.2.2 - Cosméticos Veganos 

Os cosméticos veganos,não possuem nenhum produto de origem animal,e também não 

ultilizam ingredientes testados em animais. A indústria cosmética utiliza vários 

ingredientes de origem animal na composição de cremes, xampus e sabonetes: proteínas 

(colágeno, colágeno hidrolisado, gelatinas e alguns aminoácidos isolados); lanolinas 

puras, acetiladas e/ou etoxiladas; e ésteres derivados do sebo animal são alguns dos 

exemplos mais comumente utilizados nessa indústria. 

 

Com o crescimento da comunidade vegana pelo mundo, muitas empresas passaram a 

incluir em suas prateleiras opções vegan-friendly, que não usam nada de origem 

animal.No arsenal de ingredientes de produtos cosméticos sempre é possível substituir 

ingredientes animais por vegetais ou sintéticos em termos sensoriais. Um exemplo é a 

cera de abelha e o espermacete de baleia, utilizados para dar uma textura consistente, mas 

que podem ser substituídos pela cera de carnaúba e manteigas de ucuúba, murumuru, 

tucumã, cacau e cupuaçú, entre outras. 

 

O problema é que nem sempre conseguimos o mesmo preço. Os ingredientes vegetais 

e/ou sintéticos podem custar mais caro, principalmente se forem orgânicos, podendo 

chegar ao dobro do custo. Desta forma o produto cosmético fica com o preço mais 

salgado. 
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 1.3 – Cosméticos natural x Cosmético industrial 

 1.3.1 - Beneficios dos Cosméticos Naturais 

• No mínimo 90% é feito com produtos naturais. 

• Os ingredientes naturais são mais poderosos que os sintéticos. 

• Produtos exclusivos  

• Não fazem testes em animais 

• É ecológico 

 

1.3.2 - Desvantagens dos Cosméticos Naturais 

• Acesso limitado 

• Preço mais alto 

• Alergias 

• Prazo de validade menor 

• Falta de confiança na hora da compra. 

 

1.3.3 - Benefícios dos Cosméticos Industrializados  

• Fácil acesso. 

• Custo menor. 
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• Seus efeitos colaterais não conhecidos. 

• Prazo de validade maior. 

• Não ha variação do padrão de qualidade. 

 

1.3.4 - Desvantagens dos Cosméticos Industrializados 

• Utiliza muitos produtos químicos . 

• Pode ter ingredientes cancerígenos. 

• Faz testes em animais. 

• Não é sustentável 

 
 

                     
 
 
 
 

Capítulo 2 – A Exclusividade dos Cosméticos Naturais 

                

2.1 – Cosméticos Artesanais 

2.1.1 - O Que São Cosméticos Artesanais? 

São produtos de beleza feitos sem nenhum tipo de máquina.Quanto menos máquina tiver 

no processo de fabricação,mas artesanal o produto vai ser. 

 

Os cosméticos artesanais se diferenciam dos industriais pelos seus diversos 

aromas,formatos e ingredientes. Geralmente as grandes industrias de cosméticos fazem 

seus produtos de uma forma muito padrão, as pessoas começam a se cansar de comprar 

sempre a mesma coisa e vão em busca de algo mais sofisticado.  
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Pensando nisso um homem chamado Peter Paiva ,que adorava coisas artesanais e 

artísticas teve a idéia de lançar sua primeira linha de cosméticos artesanais. Foi ele que 

deu os primeiros passos para a criatividade com a glicerina. Descobriu diversas técnicas e 

ingredientes para fazer esses produtos. E ele faz questão de passar todos seus 

conhecimentos para as pessoas.  

 

2.1.1.1 - História do Peter Paiva 

A primeira experiência empreendedora de Peter Paiva não deu certo. Sem noção alguma 

de administração, a loja Além da Imaginação, aberta com uma amiga quando cursava a 

faculdade de arquitetura, fechou as portas quatro anos depois. Cheio de dívidas, Peter 

encontrou nos sabonetes coloridos um caminho promissor. Em 14 anos de atuação, 18 

mil pessoas já fizeram o curso para aprender sobre os mais de mil tipos de sabonetes 

criados por Peter – hoje referência no artesanato. 

 

Ninguém da família atuava ou tinha como hobby os trabalhos manuais. A criatividade e a 

habilidade surgiram naturalmente. “Sempre gostei muito de criar. Aos 17 anos estava 

fazendo textura na parede, pátina nos móveis”, lembrou. As criações com sabonetes 

começaram quando ele tinha 21 anos e transformou uma barra branca, uma transparente, 

além de essências e corantes, em um sabonete todo diferente. 

 

Mas o trabalho do empreendedor começou a ficar conhecido quando ele ensinou, pela 

primeira vez, a fazer sabonetes em um programa de televisão apresentado por Claudete 

Troiano. “Não tinha ateliê, não tinha curso, não tinha nada. Só soltei a possibilidade”, 

contou. 

 

Logo depois, Peter resolveu passar quatro meses na Suíça, na casa de uma amiga, para 

trabalhar e estudar. Juntou o dinheiro da passagem e embarcou com mil euros. “Quando 

fui para lá, levei uma caixa de sabonetes e as pessoas adoraram. Quando voltei, falei: 

‘vou investir nisso’”, relembra. 

 

As participações nos programas de televisão continuaram e o espaço de 20 metros 
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quadrados para os cursos ficou pequeno. Peter também começou a vender matéria-prima 

até ganhar a confiança da indústria para lançar sua própria linha, que responde pela maior 

fatia do faturamento – R$ 2 milhões no ano passado. 

 

O empreendedor de 35 anos ainda fatura com a venda de livros, DVDs, apostilas e 

cursos. E as aulas que organiza, claro, são muito concorridas, com alunos de vários 

lugares do mundo, da França ao Japão. 

 

Diante de sabonetes dos mais variados tamanhos e formas, Peter enfrenta a resistência de 

algumas pessoas, que relutam em usar os produtos. “O muito belo tem cara de decorativo. 

Também focamos no que as pessoas não estão vendo: na qualidade, na espuma, 

hidratação, na durabilidade. Até falar que o sabonete tem validade é importante para o 

cliente entender que tem que usar porque ele vai acabar de qualquer jeito”, destaca. 

 

Hoje, Peter continua a perseguir ainda outros desafios: fazer um sabonete de R$ 80, o 

preço mais alto que viu alguém cobrar. “Um dia vou vender um sabonete com esse preço. 

Já vendi a R$ 64, era um sabonete de Natal”, contou. 

 

  
2.2 -  A criatividade dos produdos naturais  

Existem diversas lojas que fazem cosméticos artesanais , mas tem umas que se destacam 

mais. A loja que mais se encaixa nesse perfil de criatividade é a Lush. A pessoa que entra 
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na loja, não percebe a primeira vista que é uma loja de cosméticos. Todo mundo que 

entra fala “nossa parece uma loja que vende queijo”. Os sabonetes são vendidos em 

pedaços que são cortados na hora. Então ficam todos espalhados pela loja, para as 

pessoas poderem sentir os aromas e texturas.  

 

Os ingredientes que eles usam são os mais incomuns . Colocam glitter, pedaços de frutas, 

azeitonas, frutas desidratadas, sucos naturais, flores, carvão, gelatina e outros 

ingredientes exóticos. 

 

  

 

2.3 - As Grandes Empresas De Cosméticos Naturais   

2.3.1 – Granado 

 
 

A história começou quando o português José Antônio Coxito Granado foi convidado para 

dirigir a então já tradicional botica de Barros Franco, fundada em 1836. Ele fez uma 

proposta de compra da botica em 1869, e o negócio se concretizou em janeiro de 1870. 

Com isso nasceu a Casa Granado. A loja ficava localizada em uma das ruas mais 

movimentadas da época, que era na Rua Direita no centro da cidade do Rio de Janeiro. 
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José não tinha formação em farmácia, então ajudou seu irmão, João Antônio, a se formar. 

João passou a ser o profissional responsável pela farmácia.No começo, a farmácia era 

pequena e manipulava produtos com extratos vegetais de plantas, ervas e flores 

brasileiras, cultivadas no sítio do seu fundador, em Teresópolis. Ele também importava 

produtos da Europa e adaptava suas fórmulas para as necessidades e os padrões dos 

brasileiros. 

 

Devido à qualidade dos produtos, logo a farmácia se tornou uma das fornecedoras oficiais 

da Corte. Desta aproximação com a Família Imperial, iniciou a amizada com Dom Pedro 

II que conferiu à GRANADO o título de Farmácia Oficial da Família Real Brasileira, em 

1880. A farmácia ostentava nesta época, o título de Imperial Drogaria e Pharmacia de 

Granado & Cia. E ainda trazia o brasão do Império em seus frascos.          

                                     

Em 1903, João criou o famoso polvilho anti-séptico, produto mais antigo e ícone da 

marca. Sua fórmula permanece praticamente inalterada até os dias atuais.A farmácia 

expandiu suas instalações em 1912 para um prédio na Rua do Senado, onde hoje ainda 

funciona uma das suas fábricas.Além disso, novos produtos surgiram, como os sabonetes 

de glicerina e enxofre. 

 

Em 1930 foi inaugurada a primeira filial da farmácia, na Rua Conde de Bonfim, no bairro 

da Tijuca. O então Laboratório Chimico-Pharmaceutico Granado, no início da década de 

40, era considerado um dos maiores da América do Sul e um dos mais respeitados 

estabelecimentos do gênero do Brasil.Os produtos que mais fizeram sucesso nas décadas 

seguintes foram os sabonetes de glicerina e o polvilho anti-séptico, que atingiu a marca 

de 1 milhão de frascos vendidos em 1958. 

 

Em 1994 a história da marca mudou. A empresa, então comandada por Carlos Granado, 

neto do fundador, foi vendida por US$ 8 milhões para o empresário inglês Christopher 

Freeman, um ex-executivo do Bank Boston.A partir disso, a marca abandonou a 

manipulação de medicamentos e começou a focar seus esforços nos produtos 

industrializados.  
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Alguns produtos diferenciados foram desenvolvidos e lançados no mercado, como por 

exemplo, a Linha Bebê, feita especialmente para cuidar da pele delicada dos bebês; e a 

Linha Pet (colônia, sabonete, xampu e condicionador), focada no mercado de animais. 

Ainda nesta década, a empresa foi pioneira na fabricação de sabonetes 100% vegetais 

com extratos de ervas, flores e frutas naturais do Brasil.A empresa adquiriu a tradicional 

marca PHEBO, no final de 2004. A PHEBO tinha uma história de tradição parecida com 

a da GRANADO e uma ligação especial com muitos brasileiros que cresceram utilizando 

o sabonete. Após três anos, novos produtos da marca PHEBO começaram a ser lançados: 

colônias, velas perfumadas e a linha Isabela Capeto. 

 

A marca é totalmente a favor do meio ambiente. Além de desenvolver cosméticos 

biodegradáveis formulados com extratos 100% naturais, a marca garante não testar seus 

produtos em animais. 

 

2.3.2 – Lush 

 
A história da LUSH começou quando Helen Ambrosen, especialista em botânica, teve 

uma irritação de pele que se transformou em uma forte equizema, e procurou o 

consultório dos esteticistas Mark Constantine e Rowena Bird. Ela não só resolveu o 

problema como se juntou à dupla, à mulher de Mark, Mo Constantine, e a também 

esteticista Elizabeth Weir, para pesquisar produtos de beleza feitos com ingredientes 

naturais como frutas, flores e raízes, que prometiam cuidar da aparência e, 

simultaneamente, induzir à sensação de bem-estar.  

 

As primeiras criações, feitas à mão com ingredientes naturais no fundo de um quintal, 

foram oferecidas, em 1978, à The Body Shop, famosa rede inglesa de cosméticos 

politicamente corretos, que imediatamente comprou a ideia.  
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A turma de ex-hippies chegou a fornecer 40% dos produtos da marca, até decidir partir 

para um negócio próprio, em 1988. Por força de contrato, não poderiam abrir lojas em um 

prazo de cinco anos, e foi assim que iniciaram um sistema de vendas por catálogo, a 

Cosmetics to Go. Deu tudo errado. O projeto naufragou por má administração, uma 

enchente inundou a fábrica e eles perderam tudo o que haviam investido. 

 

Quebrado, mas idealista, essa turma de amigos perseverou e, passados os tais cinco anos, 

inaugurou a LUSH, no dia 17 de junho de 1994, na cidade de Poole, localizada no 

sofisticado litoral da costa sul da Inglaterra. Sem dinheiro, eles precisaram ser criativos. E 

inovaram ao fabricar xampus sólidos, por exemplo. Deu certo, a marca surpreendeu os 

banhistas com a invenção de produtos como os Ballistics (xampus em barras) e as barras 

de massagem.  

 

Era o início de um projeto audacioso para uma empresa de cosméticos como nenhuma 

outra vista antes até então. Foi de Constantine, que sempre gostou da forma como as 

mercearias expunham frutas e verduras, a ideia de que as lojas da marca seguissem o 

mesmo estilo: os sabonetes, por exemplo, podiam ser cortados na hora e vendidos por 

peso; pratinhos expunham “quitutes” praticamente comestíveis; e os cosméticos eram 

batizados com nomes engraçados, como por exemplo, a espuma de banho Sex Bomb, 

uma das campeãs de venda da marca até os dias de hoje. O enorme sucesso levou a 

inauguração de uma segunda loja localizada na badalada King’s Road, em Londres. 

 

A carreira internacional da LUSH começou de forma não planejada na década de 1990: 

um empresário canadense que curtia férias na Inglaterra descobriu os produtos e passou 

duas semanas batendo diariamente na porta da empresa, até sair de lá com um contrato de 

joint venture embaixo do braço e inaugurar uma nova loja em 1996 na cidade de 

Vancouver.  

 

Desde então, a conquista do mundo seguiu em frente, em ritmo peculiar, com 

inaugurações de lojas em países como Austrália, Japão, Croácia, Suécia, Cingapura e 

Estados Unidos. Neste período a LUSH incrementou sua linha de produtos com o 
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lançamento de inúmeros itens em diversas categorias. 

 

2.3.3 - L’occitane  

 
 

A história da marca começou em 1976 quando o jovem estudante de literatura Olivier 

Baussan, então com apenas 23 anos e com um bom conhecimento em plantas, instalou 

uma modesta destilaria na garagem de sua casa no sul da França e iniciou a fabricação 

artesanal de óleo de alecrim.  

 

Depois de comprar um alambique de segunda mão, uma relíquia do passado, ele colheu 

alecrim selvagem e produziu óleo essencial puro. Os frascos de óleo essencial, um 

produto 100% natural, eram vendidos nos mercados e feiras locais, e foi bem acolhido 

pelas pessoas.  

 

Assim, a L’Occitane en Provence começava a nascer. Sua ambição era criar uma 

empresa que celebrasse o bem-estar do Mediterrâneo, tomando como ponto de partida a 

busca das fragrâncias mais suaves da região montanhosa de Provença, terra generosa e 

rica em cores e em caracteres, e a combinação com ingredientes naturais. 

 

O jovem Olivier não acreditava que aquela aventura poderia realmente se tornar um 

negócio. Mas foi o que aconteceu. Seguindo o sucesso do óleo essencial de alecrim, a 

empresa começou a crescer de uma forma muito orgânica.  

 

Depois de descobrir uma fábrica de sabonetes abandonada, ele ficou fascinado pela ideia 

de reavivar a arte de fazer sabonetes de Marseille. Com a ajuda de um velho aposentado 

das fábricas de sabonetes de Marselha, do qual ele comprou as máquinas, criou sabonetes 

utilizando uma receita de óleo vegetal e métodos tradicionais.  
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Hoje em dia, estes sabonetes de base vegetal são conhecidos por todo o mundo pelos seus 

ingredientes de alta qualidade, formatos tradicionais e atrativos. Em 1977, a empresa 

realizou a sua primeira colheita de lavanda, o símbolo perfumado e icônico da região de 

Provence. 

 

 Enquanto explorava o mundo à procura de novos ingredientes e técnicas tradicionais, no 

ano de 1980, Olivier descobriu as árvores de Karité que cresciam em Burkina Faso, um 

pequeno país no oeste da África. Estas árvores sagradas produzem uma noz que dá 

origem a uma pasta rica e espessa conhecida como Manteiga de Karité. É esta manteiga 

que seria usada como ingrediente nutritivo e hidratante em uma linha de produtos da 

L’Occitane que faria enorme sucesso no mundo. 

 

2.3.4 – Natura 

 
 

A marca Natura que virou sinônimo de cosméticos no Brasil, foi fundada em 1969 por 

Antonio Luiz Seabra, como um laboratório e uma pequena loja de cosméticos, situada na 

rua Oscar Freire, em São Paulo.  

 

Nela, Seabra e apenas sete funcionários vendiam seus produtos e prestavam consultoria 

de beleza aos usuários da marca. Foi atendendo e conversando com seus clientes que eles 

constataram o potencial transformador dos cosméticos, visto que o ato de tratar da pele é 

a expressão de auto-estima do indivíduo.  

 

A marca foi lançada baseada na qualidade dos seus produtos, e também na força do 

conceito de ajudar as pessoas a se conhecerem melhor e a serem mais felizes. A Natura 

era movida pela paixão do produto cosmético como importante veículo de 
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autoconhecimento e percepção e seu poder de transformação na vida das pessoas. 

 

No início faltava dinheiro, sobrava sonho e ousadia. Nos primeiros anos, a limitação de 

capital e a dificuldade de reproduzir em maior escala o atendimento personalizado, se 

contrapunha à experiência bem sucedida das clientes que levavam os produtos e os 

conceitos da Natura a mais e mais pessoas.  

 

Era impraticável a divulgação dos conceitos, valores, visão de mundo e da linha de 

produtos que tanto entusiasmava o fundador. A empresa estava na contramão do 

mercado: a cosmética terapêutica era uma ilustre desconhecida e os princípios ativos de 

origem natural ainda não estavam em moda. As embalagens modestas, quase artesanais, 

inviabilizavam negócios com os canais tradicionais de acesso aos consumidores. 

 

Apesar das dificuldades, o êxito alcançado pelos produtos e tratamentos, levou a empresa 

a visualizar a possibilidade de uma grande expansão dos ne-gócios. Para isso, tinha como 

alternativas a abertura de uma rede de franquia, multiplicando o exemplo bem-sucedido 

da primeira loja, ou a adoção do regime de Vendas Diretas, que permitiria ampliar o 

atendimento personalizado oferecido na loja, através das consultas.  

Entre as clientes entusiasmadas pelos resultados obtidos no uso dos produtos, a empresa 

tinha um número considerável de interessadas em se tornarem consultoras, após o 

treinamento necessário.  

 

Foi então, que em 1974, a Natura optou pela venda direta. Nascia assim à consultoria 

Natura e a figura importante das consultoras, que hoje somam atualmente mais de um 

milhão no Brasil e mais de 192 mil em mercados internacionais. O sucesso foi tanto que a 

empresa decidiu fechar a loja da Rua Oscar Freire. 

 
Capítulo 3 – A Entrada Dos Cosméticos Naturais No Mercado 
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3.1 - Como esses Produtos Beneficiam a Vida dos Consumidores? 

A cosmética natural nos moldes que vemos hoje surgiu para resgatar antigos hábitos de 

cuidados com a beleza. Ao usarmos um cosmético natural, estamos colocando em nosso 

corpo produtos feitos com plantas. 

 

 As plantas estão na natureza há muito tempo. Muito antes da humanidade sonhar em 

existir. Elas têm uma sabedoria que entende o nosso corpo e uma afinidade imensa com 

ele. Produtos sintéticos são uma espécie de alienígenas para nosso corpo. 

 

Usar cosméticos naturais não é simplesmente comprar produtos no mesmo molde que 

compramos produtos convencionais. É se abrir para um universo no sentido de integração 

com a natureza e isso pede um consumo consciente.  

 

Usar cada produto com calma e observar como seu corpo reage. Só abrir uma embalagem 

nova de sabonete, quando o anterior tiver acabado. É chegar nos seus produtos favoritos e 

ficar neles por um tempo. É saber que os ingredientes ali contidos foram testados e 

aprovados através de seu uso milenar. 

 

Quando o consumidor compra um produto artesanal ou algum cosmético feito com 

produtos naturais, ele esta comprando as propriedades que vem direto da natureza sem 

passar por nenhum processo químico. 

 

 Os resultados finais são muito melhores do que os dos produtos industrializados. Quando 

uma pessoa compra, por exemplo, um hidratante corporal de framboesa, dentro do 
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hidratante foram colocadas várias framboesas, e não só o aroma artificial.                   A 

framboesa oferece diversos benefícios, que são aproveitados diretamente pelo 

consumidor do hidratante.  

 

As industrias de cosméticos colocam um monte de química para tentar chegar o mais 

perto possivel da matéria prima natural,fazem tudo isso para reduzir os custos da 

produção, sem pensar na vida ds consumidores, porque muitos desses produtos químicos 

é prejudicial a saúde.  

 

Sempre que pagamos um preço baixo demais por algo, alguém paga o restante pela gente. 

Seja uma pessoa mal remunerada, trabalho escravo, ou matéria prima barata demais que 

pode até ter algum efeito cosmético, porém de pouca duração.  

 

É muito difícil manter qualidade, preço baixo e remuneração justa. No caso dos 

cosméticos convencionais, a natureza é quem paga parte desse preço. Todo cosmético 

uma hora ou outra vai virar dejeto despejado nela. 

 

Cosméticos naturais são pensados para reduzir esse impacto. Eu penso no planeta que 

vivo como minha casa e tudo que eu jogo "nela", pode voltar pra mim em forma de água 

poluída, de praia imprópria para banho, de intoxicação alimentar e por aí vai. 

 

As pequenas e médias empresas de cosméticos artesanais pensam no consumidor na hora 

de fazerem seus produtos. Tentam colocar o máximo de produto naturais nos cosméticos. 

Várias das minhas clientes deixaram de comprar cosméticos industrializados, porque 

falaram que o resultado que obtiveram foram bem maiores e em bem menos tempo, além 

de serem produtos com matérias primas vindas da natureza. Eu escuto o que minhas 

clientes me propoem e até faço sabonetes personalizados que elas pedem. 

  

Tem artesão que vai mais além e realmente consegue mudar a vida de vários 

consumindores, inclusive financeiramente. Um exemplo é o Peter Paiva, que ensina suas 

receitas de sabonete e com isso, ajuda consegue lucrar mais e ainda beneficiar seus 
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compradores.  

 

Comentários de compradores mostram como é incrivel a forma 
que ajuda as pessoas:    Tudo muito lindo. Ainda quero te conhecer, 
graças a vc estou faturando com sabonetes e colonias, fazendo cestas 
lindas de dia dos namorados; a melancia faz muito sucesso, obrigado! 
Acompanho vc sempre na internet. Te admiro demais nao só pela sua 
arte, mas pela pessoa maravilhosa que vc é, parabéns! 

 Adriana Lima 

 

 

Obrigada a cada novo dia vejo meu trabalho melhorar graças a 
sua necessidade contaste de atualizar, renovar e me 
incentivar.Gratidão eterna, DEUS te abençoe e toda sua equipe 
maravilhosa. 

Rosana Buarque 

 

 

3.2 - Como as Indústrias de Cosméticos Competem com esse Tipo de Produto? 

As grandes indústrias de cosméticos na hora de visualizer o mercado,acabam esquecendo 

de ficar de olho nos pequenos produtores de sabonetes e outros cosméticos.Só 

acompanham o crescimento de outras grandes empresas como é o caso da Natura,Avon, 

Jhonson’s etc.Essas indústrias focam apenas em conseguir o maior número de 

consumidores. Elas sabem que existe uma porcentagem de pequenos e médios 

produtores,mas pra elas ainda não existe um grande perigo de concorrência.  

 

O foco do consumidor desses dois setores são diferentes,enquanto as grandes empresas 

focam em todo tipo de pessoa,as pequenas e medias empresas focam em um determinado 

grupo ou classe social. 

 

As grandes indústrias só pensam na quantidade vendida,ou seja, quanto mais vender 

melhor.Então acabam ficando se tempo de inventor novos produtos ou de mudra os 

estilos das embalagens.Fica tudo muito padronizado,e o consumidor depois de um tempo 

acaba enjoando de comprar sempre o mesmo produto. 
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É nesse momento que os cosméticos artesanais entram em cena.Para fugir da mesmice,os 

consumidores começam a procurar algo mais exclusivo,que seja diferente das coisas que 

ele ja usou. Esse é o grande perigo para as grandes empresas. Mas elas ainda conseguem 

sair na frente por conta do preço. O consumidor pode comprar uma vez ou outra 

cosméticos diferenciados,mas como o preço é um pouco mais alto impossibilita de 

comprar sempre.Para o uso do dia-dia o comprador ainda vai preferir comprar os 

sabonetes normais que vendem no mercado. 

 

3.3 - Porque esse tipo de produto tem crescido no mercado?  

O cuidado com o próprio corpo tem conquistado cada vez mais espaço no dia a dia de 

mulheres e também de homens. A lista de itens indispensáveis para uma nécessaire hoje 

pode ser bem extensa e parte isso se deve às mudanças radicais nas rotinas, uma vez que 

as pessoas hoje estão passando muito mais tempo de seu dia fora de casa. Soma-se a esse 

cenário o aumento do poder de consumo, o qual possibilitou que itens, antes considerados 

supérfluos na lista de compra, sejam agora adquiridos com maior regularidade. 

 

Há muito espaço a ser explorado pelos pequenos negócios. Afinal, as grandes marcas 

vivem o desafio de atingir um volume elevado de compradores para justificarem seus 

investimentos, fator que muitas vezes dificulta dar maior celeridade às demandas dos 

consumidores e também à personalização dos produtos. 

 

De acordo com dados da Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos (ABIHPEC), cada vez mais aumenta a turma que bate na tecla da 

preocupação com a saúde, preservação do meio ambiente, filosofia de vida. Esses são 

alguns dos motivos enumerados pelos adeptos dessa receita de beleza feita em casa. 

 

O interesse por produtos naturais tem crescido. As pessoas estão mais exigentes com suas 

escolhas e mais conectadas com o meio ambiente. E preferem, de fato, cosméticos 

naturais cujas matérias-primas são extraídas de forma sustentável da natureza. Hoje 

principalmente no Brasil se tronou um segmento muito lucrativo, pois os sabonetes 

artesanais são bastante procurados para eventos como casamento, dia dos namorados, dia 
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das mães, chá de bebê e até artigos para sexy shop. 

 

Com a crise as pessoas deixaram de comprar coisa caras para trocar por coisas mais 

baratas. Os cosméticos artesanais entram nessa nesse nicho de coisas mais baratas. O 

consumidor deixa de comprar sapatos e roupas mas pensa “ Vou comprar um 

hidratante,eu estou merecendo!”.Os presentes de aniversário e natal viraram tudo 

lembrancinha. Minhas vendas de sabonete artesanal no natal dobraram. As pessoas 

davam um ou dois sabonetes, para não chegar sem nada. Os sabonetes artesanais viraram 

produtos diferenciados, e começaram a ser vistos como presentes e não algo que qualquer 

um consegue facilmente.  

 

Muitos produtores de sabonetes investiram em festas de casamento e o número de 

casamentos teve um aumento significativo esse ano.Isso ajudou a aumentar a visibilidade 

dos cosméticos naturais. Uma pequena empreendedora resolveu fazer uma coisa 

totalmente diferente,investor no mercado externo. Ela sabia que os estrangeiros gostavam 

das matérias primas do Brasil e começou a fazer sabonetes com frutas típicas do país. 

 

São Paulo - A história da Natural Terra, pequena fábrica de sabonetes, cremes, óleos e 

sais de banho cem por cento naturais, de Fortaleza, no Ceará, é diferente da maioria das 

empresas brasileiras. Apesar de ser uma microempresa, os produtos da Natural Terra 

ganharam reconhecimento rápido no exterior. 

 

Enquanto no mercado interno é apenas um quiosque que sustenta as vendas, fora do país 

eles são consumidos por italianos, portugueses, ingleses e cabo-verdianos. "As coisas 

foram acontecendo, não esperava conquistar primeiro o mercado externo para depois 

crescer no mercado interno", afirma a proprietária da Natural Terra, Patrícia Rodrigues, 

formada em Cosmetologia. 

 

A empresária, que é paranaense e trabalhava com estética facial e corporal em uma 

clínica de Curitiba, chegou há dois anos e meio em Fortaleza. Na cidade ela instalou seu 

ateliê de 100 metros quadrados para a fabricação dos produtos e abriu a loja. Um ano 
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depois estava exportando. No mercado interno, apenas agora as vendas devem se 

expandir do Ceará para o Sul do país. Segundo Patrícia, a proposta de exportação dos 

sabonetes da Natural Terra surgiu há um ano e meio, quando uma empresária italiana, 

proprietária de duas lojas de produtos naturais, na Itália e no Cabo Verde, viu os produtos 

em uma feira. Em seguida, os sabonetes artesanais foram vendidos para Portugal. 

 

A Natural Terra exporta cerca de 50% de sua produção. De acordo com Patrícia, os 

produtos fabricados de maneira natural são bem visto no exterior. "Meu público alvo são 

os turistas", disse. Além de naturais, os sabonetes têm propriedades terapêuticas. 

 

Em janeiro, a empresária iniciou as vendas de sabonetes para um cliente inglês, que é 

proprietário de um hotel e uma pousada na Inglaterra. "Todo mês ele pede de 100 quilos a 

110 quilos", conta Patrícia. A empresária afirma que sempre vai a feiras em busca de 

novos clientes, mas até agora não esteve em nenhuma no exterior. De acordo com 

Patrícia, após a sua participação no 9° Encontro Internacional de Negócios do Nordeste, 

promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no 

Ceará, a empresária fez contatos com várias tradings, entre as quais uma que trabalha 

com o mercado árabe. "Já mandei 17 amostras de sabonetes para serem distribuídas em 

diversos países do Oriente Médio, estou esperando retorno", afirma. Além dessa trading, 

a empresária já fez contatos com outras empresas para iniciar as exportações para os 

Estados Unidos. 

 

No momento, as atenções da Natural Terra estão voltadas para uma parceria com uma 

empresa do Cabo Verde para montar uma linha de produção de sabonetes no país. "A 

idéia é exportar tecnologia e produzir os produtos com a minha marca", explica Patrícia. 

Do Cabo Verde os sabonetes deverão ser vendidos para Senegal, Portugal e Estados 

Unidos.
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Conclusão 
Inovar é preciso para se manter no mercado.Mas como inovar se a tendência mundial é 

voltar ás origens,é compactuar com a natureza,é simples possível?Parece 

contraditório,mas é asim que a area de cosméticos vem se reinventando e assim 

inovando. 

 

Numa época em que cuidar da saúde e do bem-estar é fundamental,os produtores  vão 

abrindo mão das matérias primas químicas e se voltando para os produtos que saem da 

natureza. 

 

O resultado não poderia ser melhor mais surpreendente e dificilmente haverá retrocessso. 
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Introdução 
O empreendedorismo digital é o assunto mais comentado do século XXI são inúmeras 

empresas trabalhando com e-commerce e criando seu próprio negócio na internet o que 

tem abrangido índices lucrativos. 

 

E este é um dos motivos que se inicia essa pesquisa para conhecer o caminho de 

empreendedor digital de sucesso e quais os atributos que não pode faltar na hora de 

abrir um negócio virtual. Empreender é algo que cada dia mais tem feito adeptos 

brasileiros e vamos conhecer quem são esses brasileiros. 

 

Entenderemos todo o processo para abrir uma empresa virtual e quais os cuidados que 

não podem ser esquecidos para não começar errado, esse objetivo é o que inflama nosso 

interesse na pesquisa e o incentivo para os profissionais da administração encontrar 

caminhos alternativos para empreender e aplicar seus conhecimentos adquiridos na 

universidade. 

 

A globalização da internet abriu novos métodos para o empresário/administrador e em 

destaque aqueles que empreendem em meio a condições pouco favoráveis, em cenários 

totalmente escuros e dessa forma aprenderemos alguns fatores importante para o avanço 

do seu negócio virtual. O mercado digital cresce exponencialmente e junto com ele está 

uma considerável parcela de brasileiros. 

 

A partir disso então, teremos todo o cenário que ainda pouco explorado pelos 

empresários/administradores, mediante a infinita margem de possibilidades encontrada 

e os que ainda precisamos encontrar, a internet se torna uma caixinha de surpresas, 

podendo tanto surpreender pelo lado positivo quanto negativo de quem o explora, o 

sucesso de diversos nichos (oportunidade de negócio) no empreendedorismo digital é 

um cálculo que ainda poucos conseguem precisamente obter e alcançar. 
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Saber a natalidade e mortalidade dessas oportunidades será de extrema importância para 

que possamos adquirir a melhor estratégia que nos direcione para fins de sucesso. 

 

Capitulo 1 - Empreendedorismo Digital 
 

 

 

1.1 - O Que é o Empreendedorismo Digital 

Conceito de “Empreendedorismo Digital” se baseia no desenvolvimento de um modelo 

de negócio pela internet para oferecer um produto ou serviço diferenciado e obtêm 

lucro. 

 

1.2 - Como surgiu o Empreendedorismo Digital  
Com a necessidade de comunicação e interligação das pessoas de forma rápida e prática 

por causa dos avanços industriais da década de 60, foi criado então em 1969 a Internet 

com essa visão de melhorar a comunicação entre as pessoas aproximando-as e 

possibilitando a troca de textos de longa distância ajudando as na sua produtividade.  

 

Mas a ideia no âmbito comercial só veio a partir de 1991 com a elaboração das 

primeiras websites, assim algumas as empresas puderam mostra a sua cara para o 

mundo. A partir de então a internet começou a se torna uma ferramenta importante para 
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as empresas e precursora de novas ideias para divulgações dos seus produtos. Mas a 

primeira notícia realmente do surgimento do empreendedorismo digital aconteceu em 

1994, onde uma equipe de universitários da faculdade Britânica LSE iniciaram esse 

projeto de criar um empreendimento que viesse gerar renda, elaboraram um site 

chamado de NetMarket, que não apenas mostravam produtos mas disponibilizavam 

eles pra venda, então em 11 de agosto de 1994 foi feita por esse site a primeira venda 

online, o produto comercializado virtualmente foi um “CD” do cantor “Sting”, que foi 

adquirido por um comprador da Philadelphia. 

 

A partir dessa compra muitos idealizadores perceberam que a internet não era apenas 

uma simples nova forma de comunicação, mas sim uma oportunidade de criar negócios 

altamente lucrativo 

 

Assim a internet começou abri espaço para empreendedores visionários que via essa 

nova ferramenta como uma grande oportunidade de ganhar dinheiro e facilitar a vida de 

muita gente. Exemplo disso temos o famoso Pierre Omydiars  criador da empresa 

Ebay, sua atividade no mundo virtual começou em 1995, Pierre elaborou um pequena 

loja de venda e serviços no seu quarto chamada de auctionWeb, observando na internet 

a capacidade de proporcionar as pessoas o fácil acesso a um produto que elas buscam 

Pierre teve a ideia de criar um leilão virtual em 1996 juntamente com seu amigo Jeffrey 

Skoll e dessa união nasceu essa grande empresa chamada eBay, e o primeiro produto 

que venderam foi uma caneta laser quebrada para um colecionador por 15 dólares e o 

hoje a empresa eBay fatura milhões por ano.  

 

E para mostra como o empreendedorismo digital realmente revolucionou o mercado 

comercial, citarei mais duas empresas que foram pioneiras nas suas formas de 

empreender e transformaram a mente de muitas pessoas, e lhe deram chance e 

praticidade de adquirir produtos de forma segura sem sair de suas casas. 

 

Amazon.com: essa empresa é a principal e um grande exemplo de sucesso no meio 

virtual, e através da sua história podemos entender a importância do empreendedorismo 

digital, a Amazon.com surgiu em 1994 seu idealizador foi Jeff Bezos e ele começou 

esse empreendimento com vendas de livros online, mas o que tem demais em vende 

livros online? Jeff Bezos  foi além de um vendedor de livros, ele foi inovador, no seu 
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site seu cliente tinha uma grande facilidade de navegação e as compras eram feitas de 

forma rápida e simples bastava apenas um click. Os clientes tinham a chance de colocar 

no site os comentários sobre a venda e sobre os livros, isso fez de Jeff um empreendedor 

diferenciado na época, trouxe confiança a seus clientes, conquistando-os tendo assim 

uma carteira de clientes então Jeff teve a ousadia de implementar outros produtos, 

tornou então líder em vendas online, criou outras empresas fechou parcerias e hoje 

fatura mais de 1 bilhão por ano. 

 

Dell: essa empresa também mostra que a característica principal de um empreendedor 

digital é inovação um empreendedor digital tem que saber isso que ele precisa ser 

inovador e disponibilizar no mercado o que as pessoas mais necessitam e o que precisa 

para melhorar o seu atendimento. Nesse quesito a empresa Dell fez e isso levou ela a se 

destacar nos negócios virtual. A empresa Dell existia deste 1987 trabalhava vendendo 

computador de porta em porta, mas seu criador Michell Dell, teve a ideia de colocar 

seus produtos na internet em 1995, mas o seu diferencial foi criar um modelo de venda 

onde os clientes montavam o seu computador no site conforme suas necessidades e 

condições financeira, esse modelo de venda elevou o crescimento da empresa de forma 

extraordinária obtendo nos seus primeiros 6 meses de existência o faturamento de mais 

de 1 milhão dólar. 

 

1.3 - O que Faz um Empreendedor 

O empreendedor é aquele que toma a iniciativa de empreender, de ter um negócio 

próprio. É aquele que sabe identificar as oportunidades e transformá-las em uma 

organização lucrativa.  Até aqui, pudemos conhecer e avaliar que os brasileiros estão 

começando a empreender. Isso vai ganhando força e crescendo, portanto, podemos 

concluir que empreender é um método bastante promissor que desfruta de uma demanda 

cada vez mais exigente, mas ao longo do caminho existem obstáculos que pode parar e 

desestabilizar os investimentos aplicados em um negócio. 

 

A influência dos dados econômicos a queda do mercado financeiro as mudanças 

tecnológicas, são situações de onde o empreendedor deve e precisa estar atento para não 

pôr em risco todo o seu projeto, quando surgem certas dificuldades o empreendedor 

deve ser capaz de supera-las, contorna-las ou vence-las.  
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Para ser empreendedor, é preciso ser perseverante, ter postura otimista, correr riscos 

calculados, não desistir facilmente. Empreender tem muitos significados, mas um deles 

certamente é reconhecer que há problemas e obstáculos e assumir a tarefa de superá-los. 

 

Esse é o retrato do brasileiro, que confirma seu perfil empreendedor em mais uma 

rodada da pesquisa GEM (Global Entrepreneurship Monitor). Apontando que: Em 

2015, a taxa total de empreendedorismo para o Brasil (TTE) foi de 39,3%.  

 

Estima-se, portanto, que em 2015, 52 milhões de brasileiros com idade entre 18 e 64 

anos estavam envolvidos na criação ou manutenção de algum negócio, na condição de 

empreendedor em estágio inicial ou estabelecido. 

 

1.3.1 – O Perfil do Empreendedor Digital 

 

 

Agora iremos conhecer as oportunidades que a internet abre para esse empreendedor 

que deseja garimpar neste campo de imensas possibilidades e incertezas. O 

empreendedor digital aquele que oferece seu produto ou serviço através da internet, com 

o objetivo de obter lucro. O e-commerce – todo comércio realizado online permite 

diferentes maneiras de negócios para o empreendedor. Lojas, fábricas, artesões, 

produtores individuais, entre outros, podem empreender na rede através de um site 

construído especificamente para a venda de produtos ou através de links patrocinados, 

redes sociais, e-mail ou até mesmo trabalharem com seus próprios produtos e serviços. 
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No Brasil o percentual desses empreendedores que investe na internet é absolutamente 

brutal. A revista exame publicou no começo do ano o perfil dos empreendedores 

digitais, entre idade, homens, mulheres e regiões, a seguir:  

• 83% Homens: 83% e 17% Mulheres 

• 64% moram na Região Sudeste 

• 41% Tem escolaridade superior 

• 67% tem entre 25 e 40 anos 

• 79% pertencem à classe A/B 

• O tempo médio para planejar a entrada no mundo virtual foi de 6 meses, 

envolvendo 7 pessoas em cada projeto no mundo virtual foi de 6 meses, na 

média. 

 

Prestação de serviços (33%), criação de aplicativos (30%) e e-commerce (29%) são as áreas dos 

empreendedores digitais nacionais, que se queixam da burocracia e da falta de recursos financeiros, 

apesar de 73% jamais terem mostrado seu negócio para algum investidor. 

 

Para 22% esse empreendimento ainda é feito como pessoa física, sem ter se formalizado (a 

burocracia pode influenciar negativamente nesse caso), e apenas 43% dedicam-se exclusivamente a 

esse negócio. 

 

Comparando com o maior estudo sobre a realidade empreendedora do mundo, GEM (Global 

Entrepreneurship Monitor), vemos que os empreendedores homens e mulheres estão na mesma 

proporção no Brasil nos últimos anos, mas a faixa etária e classificação social são semelhantes ao 

empreendedor digital em nosso pais. 

 

Com o crescimento da internet e dos serviços virtuais a tendência é de aumentar os 

empreendedores digitais em nosso pais, fazendo com que os dados dessa pesquisa e da pesquisa 

GEM se assemelhem nos próximos anos. 

 

Por ser um negócio virtual a flexibilidade deste empreendedor é maior, dando margem a termos 1% 

dos empreendedores digitais brasileiros morando fora do país e fornecendo serviços ou vendendo 

produtos no Brasil. 

 

http://www.gemconsortium.org/docs/download/3106
http://www.gemconsortium.org/docs/download/3106
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1.3.2 - Os Desafios do Empreendedor Digital 

 

No meio do mundo digital existe um mito de que o e-commerce é a oportunidade de ganha dinheiro 

rápido, isso é mentira, ninguém ganha dinheiro de um dia para outro nas lojas virtuais, isso 

podemos ver nas histórias de alguns empreendimentos que citamos aqui nesse trabalho, história que 

mostra que tiveram que começar pequenos e depois de algum tempo é que obtiveram sucessos. O 

empreendimento digital não é diferente do físico em relação de esforços e sacrifícios, como os 

empreendedores devem ser corajosos, perseverantes, determinados e aguerridos no empreendimento 

físico também tem que ser no empreendimento digital, eles têm que ir para cima na criação de suas 

lojas virtuais e mantê-las ativas através de esforços diários, arregaçar as mangas, e nunca achar que 

é fácil mesmo que as lojas virtuais sejam informatizadas, elas não caminham para o sucesso 

sozinhas. O empreendedor digital tem que estar atento e ver tudo o que ocorre no seu 

empreendimento virtual, ver os comentários dos clientes, sanar todas as dúvidas o mais rápido 

possível e jamais pode deixa os clientes esperando. 

 

Um desafio mais comum do empreendedor digital é competividade no mercado eletrônico, são 

milhares de lojas virtuais, diversos produtos e serviços oferecidos, e para vencer esse desafio o 

empreendedor digital tem que ser forte e acreditar no seu negócio, fazer um planejamento, investir 

em um produto específico, trabalhar de forma inovadora e busca está um passo à frente de seus 

concorrentes através da execução de um marketing digital diferenciado e criativo. Outro desafio é a 

mudança constante do mundo virtual, e o empreendedor para não se perde nesse desafio ele tem que 

busca se atualizar no que está acontecendo, fica por dentro de surgimentos de novos produtos, de 

aplicativos e tecnologias de fácil acesso. E nunca deixa de investi e busca de conhecimento, fazer 

cursos para se aperfeiçoar em manusear ferramentas tecnológicas e também aprender novos 

programas de desenvolvimento de sites. 

 

Muitas lojas fracassam no seu empreendimento digital alguns empreendedores buscam facilidades 
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em obter sucesso no mercado do negócio virtual, sim, ele oferece uma grande oportunidade de 

crescer e fazer sucesso, mas o empreendedor digital tem que estar atento aos desafios que foram 

citados aqui e deve ser um empreendedor disciplinado, lutar com objetivos e nunca desanimar. 

Encarar os desafios, superar o tempo, suporta as adversidades e conquista seu espaço e mantê-lo 

sempre. 

 

1.4 - O Desenvolvimento do Empreendedorismo Digital no Brasil 

 

 

 

No Estados Unidos já tinha dado um ponta pé inicial no comércio eletrônico no mundo, o Brasil por 

sua vez não ficou de fora, assim alguns anos depois dos primeiros empreendimentos digitais no 

mundo, os empreendedores brasileiros começaram a ter essa visão do mercado virtual e deram 

então a sua largada a sua jornada nesse novo canal de negócios.  

 

A primeira notícia da existência de uma loja virtual no Brasil, foi datada em 1995, essa loja 

chamava Brasoftware , desenvolvida por Ricardo Jordão Magalhães  um blogueiro da época. Mas 

o progresso mesmo decolou entre o final do ano de 1999 e início de 2000, onde a estimativa de 

usuários de internet era de 9,8 milhões, então os empreendedores viram realmente que não podia 

perde essa oportunidade de investir, pois o Brasil se mostrava um campo fértil nesse segmento e 

tinha perspectiva de um crescimento ainda maior. E foi nessa época que surgiu vários 

empreendimentos, muitas pessoas jurídicas e físicas criaram suas próprias lojas virtuais, esses novos 

empreendimentos e seus sucessos na web, foram fundamentais para que outros empreendedores 

pudessem acredita nesse mercado e dessa época para frente o crescimento foi muito grande e ainda 

ter sido.  

 

Exemplo de empreendimentos, principais empresas que mudaram a cara do comercio eletrônico e 

foram de suma importância para o desenvolvimento do empreendedorismo digital no Brasil: 
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• Livraria Cultura - Uma empresa brasileira criada por uma decente judia, empresa que se 

tornou uma das mais tradicionais no Brasil no seu ramo, teve ingresso na internet no final da 

década de 90, foi a primeira livraria a vende livros online no Brasil, e hoje é exemplo de 

vitória no comércio eletrônico, essa empresa se destaca por não só vender livros, mas por 

disponibilizar aos seus clientes uma estante de variedades de produtos e artigos no seu site. 

Outro fator importante, que ela é forte no seu nicho de mercado, briga acirradamente nas 

vendas de livros no Brasil com a grande empresa americanas como a já citada Amazon.com 

que é pioneira no comercio eletrônico mundial. 

 

• Submarino - Essa empresa surgiu em 1999 foi e ainda é a maior dos empreendimentos do 

mercado digital, pioneira no Brasil criada por um grupo de executivos, seu nome se refere a 

uma comparação do mercado digital com um “oceano” que é grande e tem imensa 

quantidade de espécies, e que para ser explorado o “oceano” precisa de um veículo seguro, 

rápido e eficiente, então assim nasceu esse nome Submarino. Essa empresa realmente 

cumpri com a ideologia do seu nome, tem mostrado aos usuários de internet no Brasil que é 

prático e seguro fazer compra online. Ela também tem a maior variedade de produtos desde 

brinquedos à eletrodomésticos, e no ano do seu surgimento no seu primeiro mês de 

existência teve um faturamento superior a um milhão de reais e atualmente é considera a 

maior loja virtual do comércio eletrônico brasileiro e líder em vendas de vários segmentos. 

 

• Netshoes - Uma empresa ousada, criada por decentes armênios, seus fundadores eram 

visionários e acreditavam muito no comércio eletrônico, prova disso que abandonaram o 

projeto de expansão de suas lojas físicas, venderam todas as lojas que possuíam espalhadas 

por vários lugares no Brasil, e se dedicaram somente a sua loja virtual, investiram pesado no 

marketing digital e hoje se pode ver o nome dela em vários sites da internet. Conquistaram o 

mercado varejista, e é líder em vendas, com destaque em roupas, calçados e artigos 

esportivos. 

 

• Magazine Luiza - Empresa criada no ano 1957, seus fundadores foram o casal Pelegrino 

José Donato e Luiza Trajano Donato, começaram de forma bem simples uma pequena loja 

de presente na cidade de Franca SP, e hoje representa uma das maiores empresa do comercio 

varejista do Brasil, mas seu sucesso não só se dar nas lojas físicas, mas também no âmbito 

virtual, na internet deste 1999 vem revolucionando o comercio eletrônico e é a única que 

possui no seu site de venda um vendedor virtual, tem trazido uma praticidade de navegação 
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em seu site, oferecendo a seus clientes uma segurança ao adquirir seus produtos, tem como 

lema de trabalho a valorização das pessoas, ela não tem somente investido na satisfação do 

seus clientes mas também investido em ações de incentivo para seus funcionários. 

 

• Pão de Açúcar – Delivery - Pertencente ao grupo Pão de Açúcar, que tem como fundador o 

empresário Abílio Diniz, essa empresa veio para inovar o comercio eletrônico, a primeira a 

vender alimentos online, trouxe a comodidade de os clientes fazer suas compras sem 

precisar ir ao mercado, poupando eles o stress de encontrar uma vaga para estacionar e de 

ficar andando com carrinho por vários corredores.  

 
•  

No seu site o Pão de Açúcar Delivery disponibiliza mais de 15 mil itens desde frutas à 

 produto de limpezas, o site contém as fotos dos itens juntamente com a informações 

 nutricionais. 

 

 A internet realmente se transformou em outro mundo, o mundo virtual, e quem quer se 

 habilitar a empreender nesse mundo precisa estar ciente das linguagens existentes, das 

 plataformas de trabalho e dos sistemas que facilitam e propõem segurança na realização dos 

 negócios com os clientes. 

 

1.4.1 - Taxas de Empreendedorismo no Brasil, em 2015 

 
• Quando comparada à TTE de 2014 (34,4%), observa-se que essa taxa sofreu um aumento  

significativo, intensificando a trajetória de crescimento observada desde 2011;  

• A variação na taxa de empreendedores estabelecidos (TEE), de 2014 (17,5%) para 2015 

(18,9%), foi importante, mas exerceu pouca influência no aumento da taxa total (TTE);  

• O aumento da TTE de 2014 para 2015 foi determinado pelo aumento significativo na taxa 

de empreendedores iniciais (TEA), que foi de 17,2% em 2014 e de 21% em 2015; 
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• Por sua vez, o aumento na taxa de empreendedores iniciais (TEA), foi determinado, 

principalmente, pelo aumento na taxa de empreendedores nascentes, que passou de 3,7% em 

2014 para 6,7% em 2015;  

• A variação na taxa de empreendedores novos, de 2014 (13,8%) para 2015 (14,9%), exerceu 

menor influência no aumento da taxa de empreendedores iniciais (TEA);  

• Os dados sugerem que o fator determinante para o crescimento da taxa total de 

empreendedorismo (TTE) de 2014 para 2015, no Brasil, foi o significativo aumento na taxa 

de empreendedores nascentes;  

• Quando avaliada a proporção de empreendedores motivados por oportunidade em relação ao 

total de empreendedores iniciais, observou-se, em 2015, uma alteração em relação aos anos 

de 2012 a 2014. Enquanto nesses três anos a proporção manteve-se próxima dos 70%, em 

2015 ocorreu uma significativa redução, chegando a 56,5%. 

 

1.4.2 - Evolução do Empreendedorismo no Brasil  
Taxas de empreendedorismo – indicam o percentual (%) da população total de 18 a 64 anos (taxa 

geral) que é considerada empreendedora (em estágio nascente, novo ou estabelecido); ou o 

percentual (%) dos que são considerados empreendedores em estratos da mesma população (taxas 

específicas). Os estratos podem ser subdivisões segundo o gênero, faixas de idade, níveis de renda, 

etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigando separadamente a motivação dos empreendedores iniciais para cada estágio 

dos empreendimentos, observou-se que a proporção de empreendedores por necessidade 

aumentou tanto para os novos quanto para os nascentes, porém, no grupo dos nascentes 

esse crescimento foi de 23% entre 2014 e 2015, significando um aumento atípico de 

dois pontos percentuais na taxa de empreendedores nascentes² 
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As análises apresentadas nos itens anteriores conduzem à conclusão de que, embora as 

taxas de empreendedorismo no Brasil tenham aumentado entre 2014 e 2015, se 

comparadas aos últimos anos da pesquisa no Brasil, estas foram mais impactadas pelo 

empreendedorismo por necessidade, principalmente, entre os empreendedores 

nascentes2. 

 

Capitulo 2 - Como Empreender  na Internet 
Com o número de usuários na internet crescendo é natural que o comercio eletrônico 

esteja buscando suprir e criar necessidades nesse campo que é o empreendedorismo 

virtual, mas engana-se quem pensa que atualmente haja espaço para improvisos ou 

amadores nesta área. Conhecer a fundo como empreender é fator inicial e fundamental 

para começar a empreender na internet.   

 

Sabemos que iniciar um investimento nessa área precisa de muita atenção a fatores 

básicos que irão permitir que seu negócio obtenha o máximo de chances para o sucesso 

no mercado. Existem muitos métodos a disposição do internauta que muitas vezes 

podem confundir e atrapalhar ainda mais o processo de abertura de um e-commerce. 

Mas para isso fizemos um filtro das ideias mais citadas para direcionar o leitor desta 

pesquisa a escolher a melhor opção para seu negócio, ressalto que nenhum investimento 

tem garantias e que é necessário o empreendedor está em constante aprendizado e 

informado sobre tudo o que possa contribuir para essa etapa seja concluída. 

 

Assim iremos mostrar quais os pontos chaves que não podem faltar no seu planejamento 

e-commerce, faremos uma curta e rápida viajem por cada título.  
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2.1 - Business to Business  - B2B 
Palavra de origem americana é a abreviação de “Business to Business” utilizada para 

identifica uma transação comércio eletrônico “Empresas para Empresas” o mais comum 

desse tipo de transação, e aquelas que uma empresa vende serviço para outra empresa 

pela internet. 

 

2.2 - Business to Commerce  - B2C 

Outra palavra de origem americana é a abreviação de “Business to Commerce” usada no 

meio do e-commerce, significa transações feita de “Empresas para Consumidor”, 

normalmente é feita através de vendas de produtos de um determinado site de uma 

empresa para um consumidor final. 

 

2.3 - Planejamento 

Um projeto para empreender na internet é muito mais que simplesmente abrir uma loja 

virtual e pronto. Até porque 60% das lojas virtuais decretam falência em menos de 1 

ano, então é importante se organizar para não acabar sendo incluso nessa estatística de 

empreendedores que não souberam administrar seus negócios e faliram. É necessário 

fazer um planejamento detalhado do seu projeto, analisando o mercado em que vai 

entrar e colocar tudo isso no papel. 

 

Criar uma programação de execução de cada uma das etapas do projeto com data e 

valor a ser investido. Desenhe o cenário em que você espera que vá se desenvolver o 

seu projeto. Faça um plano de negócios para seu e-commerce para poder dar uma forma 

organizada a essa fase. 

 

2.3.1 – Nicho de Mercado 

Termo muito utilizado entre empreendedores digitais, e de muita importância, significa 

mercado de negócio que foi pouco ou nunca explorado, o empreendedor que encontra 

um nicho de mercado e se identifica com ele, tem uma chance grande de crescimento e 

sucesso. 

 

http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/plano-de-negocios-para-ecommerce/
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2.3.1.1 - A Escolha de um Nicho 

Dê preferência a um nicho de mercado. Essa é a melhor opção para quem deseja montar 

um e-commerce. Trabalhando em um nicho de mercado você evita a concorrências com 

os grandes players de mercado e ainda consegue um mercado muitas vezes inexplorado.  

As chances de obter sucesso na montagem de um e-commerce  atualmente estão 

intimamente relacionadas à escolha de um nicho de mercado promissor. 

 

2.3.2 - Plataforma  

A escolha da plataforma é importante, pois tudo que você construir estará apoiado na 

base dela. Ter o cuidado de obter uma plataforma de qualidade e flexível que possa ser 

alterada para suas necessidades e preferências. (Um dos erros mais frequentes é utilizar 

uma plataforma muito pequena/limitada e ser obrigado a utiliza-la por alguns anos, 

impedindo que seu negócio cresça na máxima velocidade).  

 

Existem três tipos de plataformas no mercado: gratuitas, de código fonte aberto e pagas. 

As gratuitas são muito limitadas e não permitem que você customize sua página. As de 

código fonte aberto são gratuitas, mas demandam que você tenha conhecimentos 

específicos da plataforma ou contrate especialistas; além do distribuidor não oferecer 

suporte. As pagas costumam ter suporte de qualidade e te oferecem a possibilidade de 

customizar a plataforma, mas cobram uma porcentagem da sua receita. 

 

As plataformas de e-commerce Brasil que são mantenedoras são as mais recomendadas. 

 

2.3.3 – Domínio 

http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/como-montar-loja-virtual/
http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/como-montar-loja-virtual/
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Domínio é identidade de um E-commerce, é o nome que empreendedor vai colocar na 

web para o seu negócio, o domínio é utilizado para localizar facilmente um 

empreendimento na internet, sem o domínio a identificação seria por número, mas 

existe um sistema de dados chamado DNS que faz a modificação de números para 

nome.  

 

O Domínio é de extrema importância para o empreendedor, ele precisa ficar atento para 

escolha de um. O domínio é a marca do seu negócio, e um nome de fácil pronuncia e 

digitação vai conceder uma melhor chance de ser encontrado nas buscas on-line pelo 

seu cliente. A empresa que faz o cadastro de domínios chama-se FAPESP, essa empresa 

ela possuiu um banco dados para que assim não venha haver o erro, de ter nomes de 

domínio iguais.   

 

2.3.4 - Pagamentos  

Maneiras de você receber pagamentos online: 

• Intermediadores de Pagamentos - Os intermediadores são a solução mais 

recomendada para quem está começando um e-commerce. Os intermediadores 

são mais simples de utilizar que as outras opções (tanto do ponto de vista técnico 

quanto de negócios) e ajudam o lojista em duas frentes: assumem o risco de 

fraude e fazem adiantamento de recebíveis. Os intermediadores costumam 

cobrar uma taxa fixa por transação mais uma variável sobre o valor da venda. 

• Gateways de pagamento - Os gateways oferecem soluções mais robustas de 

pagamentos e garantem conexões mais estáveis com as redes de aquirencia 

(como Cielo e Redecard). Diferentemente dos intermediadores, cobram apenas 

uma taxa fixa por transação – o que torna a solução mais barata. Entretanto, o 
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lojista precisará contratar outros serviços, como antifraude; e lidará diretamente 

com a adquirente na negociação por adiantamento de recebíveis e taxas. 

 

 

 
2.3.5 - Sistemas de Entregas 

 

 

 

Logo após o pedido feito e a confirmação do pagamento, vem a hora de um dos 

principais pilares do comércio eletrônico, a parte da logística de entrega, um pilar que 

não se brinca, os empreendedores devem ficar muito atentos nesta etapa do atendimento 

uma falha neste processo pode ocasionar a destruição da imagem de qualquer 

empreendimento digital. Existe algumas formas seguras e rápidas que empreendedor do 

e-commerce tem para executar entregas para o seus os clientes.  

 

Duas bastante conhecidas e que são as principais do mercado são: 

• Correios  - Utilizada no Brasil pelos empreendedores do e-commerce, o correio 

disponibiliza diversos serviços e também realizam entregas internacionais com 

uma desvantagem pois o limite de peso é de 30kg por entrega. O empreendedor 

tem a possibilidade de fazer contrato direto com a empresa de entrega. 

Permitindo mais rapidez e proporcionando descontos do frete para clientes. Uma 

junção de vantagens para o consumidor e disponibiliza para o cliente o código 

de entrega para o cliente acompanhar e rastreamento o seu produto, gerando 

mais confiança na hora da compra, praticidade para o cliente. 

• Transportadoras  - Outra forma excelente de fazer entrega, é com 
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transportadora, ela oferece toda a estrutura logística, qualidade na execução das 

entregas, e não estipulam limite de peso para entregas. Eficaz para empresas que 

trabalham com produtos acima de 30kg. As empresas Transportadora firma 

contratos direto com empreendedor, e existe transportadoras especificas para 

realizar serviços para e-commerce, as mais conhecidas são: JADLOG, JAMEF, 

DIRECTLOG, TOTAL EXPRESS E FEDEX.  

 

2.4 - Marketing Digital  

É o nome que se dá para a forma de divulgação de marcas, produtos e serviços que 

empresas executam através dos meios digitais, como Websites, Redes Sociais, 

Aplicativos de Celulares, E-mails e/ou qualquer outro canal disponível via internet.  

 

O Marketing Digital é a melhor forma de atraí clientes e mantê-los, e também é onde os 

empreendedores tem a oportunidade de usa criatividade e propagar o seu negócio. É 

nesse meio de comunicação a empresa que investe altos, também tem lucros altos, por 

isso o empreendedor tem que ter um perfil agressivo, e não pode poupar na realização 

de suas propagandas na Web, é como diz o ditado " quem não é visto, não é lembrado". 

 

Todos que estão começando um trabalho na internet precisa entender que o Marketing 

Digital é a ferramenta crucial para o desenvolvimento do seu empreendimento que por 

sua vez no Marketing Digital não há limite, o seu alcance é global. 

 

As redes sociais são uma alternativa bastante promissora é um canal que cresce a passos 

largos em todo o mundo, que se tornou uma das principais ferramentas de divulgação de 

uma marca na atualidade. Seja no Facebook, Twitter ou Instagram o alcance dessas 

mídias é impressionante. Porém, alguns cuidados devem ser tomados para não se tornar 

um chato e jogar no lixo o potencial destes canais. Fazer um bom curso de mídias 

sociais é uma boa ideia antes de se lançar neste desafio. 
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Um tema de muito interesse para os empreendedores: as vantegaens. O mercado 

eletrônico só mostra crescimento e tem a tendência de ser um dos mais lucrativos, isso 

sem dúvida uma vantagem imensa, mas existe outras vantagens desse mercado 

eletrônico que o deixa ainda mais atrativo, são elas: 

  

• Custo de Investimento - Diferente das lojas físicas, uma loja virtual tem um 

custo bem abaixo de investimento, o empreendedor digital não se preocupa em 

gastar com alugueis de estabelecimentos, contratação de vários funcionários, 

compras de prateleiras, manutenções e etc. A lojas virtuais traz esse benefício de 

possuir uma sem ter muitos gastos. 

• Horário de Funcionamento - Imagina ganhar dinheiro dormindo, isso é 

possível, o e-commerce busca a possibilidade de você ter uma loja aberta 24 

horas 7 dias por semana, essa mordomia surgi devido a automação das lojas 

virtuais, pelo fato das plataformas possuir toda a inteligência digital, 

proporcionando um gerenciamento seguro de toda a operação dentro das lojas 

virtuais a qualquer hora. 

• Relacionamento com o Cliente  - outra vantagem importante e muito 

interessante para o empreendedor, a praticidade em ter uma integração com o 

seu cliente, é possível no mundo digital um relacionamento bem próximo com 

cliente, existe aplicativos que fornece todos os passos do cliente dentro das lojas 

virtuais possibilitando ao empreendedor a melhor compreensão do gosto do seu 

cliente e do que mas precisa, facilitando em muito o empreendedor na hora de 

vende os seus produtos. Outra coisa é que o cliente pode ser tornar um grande 

amigo, pelas ferramentas que o cliente tem de divulgar seus comentários sobre 

sua satisfação pela compra realizada, esses comentários podem ser feitos tanto 

dentro das lojas virtuais como nos meios das redes sociais, isso ajuda o 
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empreendedor a manter a marca sem grandes custos e o retorno pode ser muito 

grande. 

• Propaganda fácil - O empreendedor no mundo virtual tem um leque de 

oportunidades de divulgar seu empreendimento, existe uma diversidade de 

formas de Marketing digital, vários jeitos de fazer propaganda do 

empreendimento de forma barata e rápida. O empreendedor tem o canal do 

YouTube, as redes sociais, o Google adword, e-marketing e muitas outras 

formas existentes. Só basta ser criativo na forma de anunciar seus produtos, 

porque sabendo trabalhar com o Marketing digital a chance de sucesso do 

empreendimento é muito grande. 

• Estoque - Não há a necessidade de o empreendedor digital tem em sua casa um 

estoque de produtos, basta ele se coligado com o fornecedor e está atento as 

informações de disponibilidade do produto constantemente.  

• Praticidade de personalização - nas lojas físicas o empreendedor precisaria 

contratar uma empresa de reformas para mudar a cara do seu empreendimento, 

mas no mundo virtual a história é diferente, o empreendedor ele mesmo pode 

modificar a sua loja virtual através de programas disponíveis(quais programas?) 

na internet gratuitamente ou pode optar pelo serviços de uma empresa de 

desenvolvimento de website, mas todas as formas são bem praticas, e não traz 

transtornos, bagunça e nem sujeira como normalmente acontece em uma loja 

física. 

• Alcance Global - na internet uma empresa pode ir longe, não há limite onde 

uma loja virtual pode chegar, essa é a vantagem de alcançar clientes em os 

territórios do mundo. 

• Números rápidos  - um fator importante do comercio eletronico a comunicação 

rapida de informações que ocorre no empreendimento digital, obtenção 

instantânea de números que as plataformas de trabalho oferecer para o 

empreendedor como quantidade de visitas que houve na loja, perspectiva de 

vendas, estoque, vendas realizadas e calculos de fretes. 

 

 

2.4.1 - Estratégia de Marketing Digital 
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Atualmente, mais do que nunca é importante ter um planejamento bem definido sobre 

as ações de marketing digital que você irá implantar em seu e-commerce, e isso deve ser 

pensado logo de início, porque envolve até mesmo a definição da Plataforma do E-

Commerce que você irá adotar. Não se trata apenas de como montar um E-Commerce, 

mas também de como você irá divulgá-lo. 

 

Nesse ponto nem sempre o empreendedor consegue identificar o melhor caminho para 

divulgação da sua empresa, alguns pontos para marketing digital. Planejamento 

estratégico inicial com uma clara definição do público-alvo e canais a serem utilizados.  

 

Podemos destacar como principais canais para divulgação online: 

1. Marketing de busca – SEO e links patrocinados 

2. Campanhas de e-mail marketing 

3. Marketing de conteúdo 

4. Marketing nas redes sociais 

 

O grande segredo é saber quais são os canais que realmente conseguem atingir o seu 

público-alvo e como criar ações integradas nestes canais para gerar o maior volume de 

tráfego e conversões para o seu site, blog ou loja virtual. 

 

Capítulo 3 – Burocracias dos E-Commerces 
3.1 - E-Commerce 

Esse termo é abreviação da palavra em inglês Eletronic Commerce, que significa 

comercio eletrônico, termo usado para caracterizar todos empreendimentos que realizar 

transações e negócios comerciais pala internet, através de computador e de dispositivos 

móveis. 

 

3.1.1 - Legislação para Abrir um E-Commerce  

Para levar sua empresa a melhor condição, não pode esquecer-se de pagar os tributos 

destinados para cada tipo de empresa, no que se referem ao e-commerce as leis são as 

mesmas para todos. Recomendo que tenha em mãos o CDC (Código de Defesa do 

Consumidor), para que tenha ciência dos direitos dos seus clientes.  
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3.1.2 – Lei de Transparência 
A empresa deve possuir um certificado digital quando for necessária inclusão de dados 

do cliente em qualquer formulário no site. 

 

3.1.3 – Lei 12.741/2012 -  

Se aplica a todos os segmentos e também para o e-commerce. Regulamenta que os 

comércios precisam detalhar nas notas fiscais todas as tributações do produto. 

 

O não cumprimento da legislação vigente pode acarretar em multa, apreensão de 

produtos ou ainda em pesadas intervenções de cunho administrativo. 

Assim, falando um pouco sobre a legislação do e-commerce no Brasil, finalizamos 

nossa série com os principais prioritários para se montar um e-commerce. 

  

3.1.4 - Decreto Federal 7.962/13 – A Lei do E-Commerce 

No ano de 2013 foi publicado o texto do Código de Defesa do Consumidor voltado para 

o comércio eletrônico, entrando em vigor em maio do mesmo ano. Ele é válido para 

todos os e-commerces, independente do tamanho do negócio. Todos devem seguir a 

mesma legislação, ou seja, você que vai começar agora tem que atender às mesmas 

exigências que são feitas às Casas Bahia ou Lojas Americanas. (Mas não fique 

assustado, essas exigências não são absurdas). 

 

As três prioridades da nova lei: 

• Informações Claras e Visíveis  – Mas o que precisa ser informado de maneira 

clara e objetiva o endereço da empresa registrada comercialmente; Razão social; 

CNPJ; Telefone da organização, independentemente de a legislação deixar o 

telefone permite ao cliente mais tranquilidade na hora de comprar, essas 

informações devem ficar no rodapé de todas as páginas. 

 

 No que se refere ao produto deve ter descrição detalhada, os clientes precisam 

 estar bem informado a respeito do produto/serviço já que não pode experimentar 

 o produto é importante que ele saiba o tipo de material, medidas e como 

 manusear, como efetuar a limpeza/lavagem/manutenção. Ou seja, todas as 

 informações que sejam relevantes na hora de comprar.   

 

http://www.siteblindado.com/pt/produtos-e-servicos/ssl-blindado/
http://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/montar-loja-virtual-passo-passo/
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 A forma de pagamento se aceitará cartão/cheque/dinheiro ou quaisquer 

 imprevistos quanto a essas informações devem estar à disposição do cliente. 

 Despesas e taxas adicionais, os valores do frete, seguro ou outro tipo de taxa, 

 pois o cliente não pode ser condicionado a pagar algo que não foi informado. 

 

 Linguagem acessiva a qualquer tipo de público, termos específicos podem 

 dificultar a venda, pois o cliente não compra aquilo que não entende. Contrato de 

 compra deve ser apresentado em alguma página do site; caso haja 

 ofertas/promoções detalhar as condições e limitações que possa ter como 

 período de validade, regiões atendidas e número máximo de unidades por 

 cliente.   

 

 Facilita à visualização das compras em grandes quantidades permitindo que o 

 cliente reavalie todos os itens lançados a compra, com a possibilidade de se 

 excluir algo que o cliente se arrependa antes de efetuar a compra. Após o 

 pagamento é preciso informar ao cliente que a compra foi finalizada com 

 sucesso pelo site ou via e-mail.  Condições de devoluções ou troca devem 

 estar muito bem esclarecido e bem explicado para evitar surpresas indesejáveis 

 ao comprador. 

• Atendimento Ágil e Eficaz – Agilidade e eficácia deixa claro que o suporte ao 

cliente deve ser imediato. A lei determina que o cliente precisa receber algum 

tipo de auxílio 24 horas por dia, durante 7 dias na semana. Como a lei obriga ter 

algum tipo de suporte seja prestada ao consumidor, uma das ações tomadas para 

atender ao cliente é a criação de páginas dentro do site que explicam os 

procedimentos básicos, regras de compra e outras informações sobre seu 

negócio virtual. O objetivo é criar uma página de Dúvidas Frequentes (FAQ) em 

que o cliente possa realizar um autoatendimento a qualquer hora do dia. 

 

 Ou seja, essa lei determina que as lojas virtuais precisam ter ao menos um canal 

 que funcione 24 horas, mas pode ser um atendimento automatizado no estilo “ 

 Fale Conosco”. O importante é amparar o cliente de alguma maneira! 
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 Dentro do site, o cliente precisa encontrar facilmente o local para consultar e 

 alterar suas informações pessoais como número do cartão de crédito, endereço e 

 telefone. 

• Direito ao Arrependimento - Segundo a Lei, o cliente tem até 7 (sete) dias 

úteis após o recebimento do produto para solicitar o cancelamento da compra. O 

empreendedor não pode questionar nem descontar algum valor na hora de 

realizar o estorno, apenas deve realizar a logística reversa para recuperar o 

produto e devolver o dinheiro. O cliente não deve pagar por nada nessa 

operação, nem mesmo o frete referente à devolução do produto indesejado. A 

Lei ainda explicita que a opção de devolver o produto e receber o dinheiro de 

volta precisa ficar bastante visível no site. 

 

3.1.5 – Tendências do E-Commerce 

A internet nos trouxe a chance de interagirmos com outros países do mundo sem sair de 

casa, temos a oportunidade através da web de fazemos um passeio virtual por e 

conhecer diversos lugares espalhados pelo mundo, costumes e culturas de outros países. 

 

3.1.5.1- – Mercado Eletrônico: Brasil Interface com o Mundo 

Esse tipo de vantagem também ocorre no comércio eletrônico. Brasileiros podem não só 

saber os produtos que estão sendo comercializados fora do Brasil. Eles podem comprar 

no conforto do seu “lar doce lar”. Esse fato de possuir um produto importado tem 

estimulado muitos brasileiros a comprar por sites internacionais. E mesmos hoje o 

aumento do dólar não tem impedido o crescimento desse tipo de compra, em 2015 já 

eram mais de 14,9 milhões de brasileiros fazendo compras em sites internacionais, 

gerando um total de gastos de 2,02 bilhões de dólares, e nesse ano de 2016 a tendência é 

crescer esses números, por que todo os anos existe novas empresas internacionais que 

estão disponibilizando entrega de seus produtos no território brasileiro, e muitos dos 

produtos dessas empresas são mais inovados tanto em design e em tecnologia do que os 

produtos brasileiros. 

 

Empresas internacionais que tem conquistado o gosto dos brasileiros: 

• Romwe- empresa chinesa especializada em vende roupas femininas. 

• Panda will- empresa chinesa que vende celulares e acessórios. 
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• DHgate- empresa chinesa que vende diversos tipos de produtos de vários 

segmentos. 

• Xaomi- empresa chinesa nova no mercado eletrônico brasileiro, que tem atraído 

um grande público com seus celulares de última geração com preços atrativos. 

• ExcaliberPC- empresa americana que vende peças e acessórios para computador. 

• Califórnia perfumes- Empresa americana especializada em venda de perfumes. 

• 7. Shop nordstron- empresa americana que vende roupas e produtos de beleza. 

• 8. Overstock- empresa americana que vende relógios, perfume, móveis e 

produtos de cama, mesa e banho. 

• 9. Original Penguin- empresa do Reino Unido especializada em venda de roupas 

masculinas. 

 

O empreendedor brasileiro também tem tirado vantagens do comercio eletrônico 

internacional, deste um simples artesão até uma grande indústria tem tido a 

oportunidade de colocar seus produtos para vender fora do país. Existem muitos 

consumidores na China, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Austrália, que já 

estão comprando produtos em sites brasileiros. 

 

Uma pesquisa pela empresa de consultoria Nielsen em 2013 informa que o Brasil tinha 

vendido nesse ano para os estrangeiros mais de 1,5 bilhão de reais e também a empresa 

fez uma perspectiva de que vai haver uma movimentação de até 4 bilhão de reais em 

2018. 

 

3.2 – Mobile Commerce 

Representado também pelo termo M-Commerce, significa transações comerciais 

efetuadas em dispositivos móveis como celulares, smartphone, tabletes, laptop e PDAs 

(computadores de bolso). O Brasil já possui, mas de 76 milhões de usuários de 

smartphone, e por causa desse número a perspectiva de evolução no comercio eletrônico 

através desse tipo de dispositivo é muito grande, as empresas precisam estar de olho e 

algumas já desenvolveram seu próprio aplicativo de venda, para ser usados nos 

aparelhos de smartphone com objetivo de facilitar a vida dos seus clientes e de 

alavancar as vendas. 
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3.3 - Social Commerce 
Um termo utilizado para substituir a junção das palavras “Mídia Social” e “E-

Commerce” o que significa ligação das empresas de E-commerce com as Redes Sociais. 

Um canal de muito potencial para ajudar uma empresa no seu crescimento o 

empreendedor digital através do Social Commerce pode divulgar a sua marca, seus 

serviços e/ou seus produtos. O Social Commerce exerce papel importante entre 

empresas e o consumidor, ele cria um relacionamento mais próximo entre eles. As 

empresas propõem a seus clientes a possibilidade conhecer os seus produtos, após a 

experimentação, o cliente pode deixar o seu comentário sobre o produto que pode ser 

tanto positivo quanto negativo que pode gerar um cliente fiel a sua empresa ou também 

prejudicar.  

 

E dessa forma, o cliente anuncia e indica a marca para os seus amigos e familiares. 

Percebemos a importância de proporcionar uma experiência satisfatória para o 

consumidor e torna-lo seu aliado na conquista do mercado. 

 

Até aqui entendemos o que é um empreendedor digital e os índices que corroboram para 

esse mercado, percebemos que há espaço para novos modelos de negócios, mas que, 

precisamos estar bem atentos a nicho de mercado escolhido, concorrência, capacidade 

de se reinventar por ser um mercado em constante inovação, aprendemos que se 

aventurar neste mercado pode trazer sérios danos e de uma maneira simples e objetiva 

encontramos um método de empreender na internet que não pode faltar no seu negócio. 

 

3.4 – E-Consumidores  

Atualmente, cerca de 51,3 milhões de brasileiros já são consumidores online, ou seja, 

quase 25% da população realiza compras pela internet, segundo o Ebit. Apenas em 

2013, aproximadamente 9 milhões de pessoas começaram a realizar compras na internet 

no país, se configurando como novos e-consumidores.  

 

Só no primeiro semestre de 2014 foram 5,06 milhões de novas pessoas comprando 

online. Além dos tradicionais compradores das classes A e B, o e-commerce vem se 

beneficiando fortemente da nova classe média, cujos consumidores já podem ser vistos 

comprando confortavelmente na internet.  
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O ticket médio, ou seja, o valor médio das compras online em 2013, foi de R$ 327,00, 

número um pouco inferior a 2012, que registrou um ticket de R$342,00. É natural que, 

com a entrada de novas categorias no varejo online, com a oferta de produtos mais 

baratos, este índice continue a cair nos próximos anos, compensado pelo volume de 

vendas que não para de subir.  

 

3.5 – F-Commerce 

Termo utilizado para compras feita através de aplicativos dentro do Facebook, essa 

nova modalidade de comércio eletrônico pode vir a tornar um grande sucesso, porque a 

maiorias dos brasileiros tem acessado sua conta no Facebook pelo menos uma vez por 

dia. 

 

Conclusão 
Esta pesquisa teve o objetivo de trazer melhores esclarecimentos sobre um dos assuntos 

mais comentados na internet, mas que ao mesmo tempo torna-se tão confuso sabemos 

que é um tema que está em constantes avanços tecnológicos e que um produto que é 

lançado esta semana tem dias contados para uma nova invenção ou até mesmos o 

aperfeiçoamento tanto de produtos quanto dos serviços.  

 

Entender como surge o empreendedorismo digital é de extrema relevância, uma vez que 

para os empreendedores da vez é uma ferramenta que pode alavancar seu negócio em 

uma escala muitas vezes impossível de calcular, pois a internet é um campo no qual as 

informações são disseminadas com rapidez e quase impossível de ser impedido de seu 

conhecimento, por isso devemos nos preparar antes de buscar o apoio desta ferramenta 

tão poderosa.  

 

Poder utilizar deste modelo de negócio é um privilégio, pois traz grandes contribuições 

e facilidades, percebemos que isso não é nenhum bicho de sete cabeças e assim aplicar 

este método em nosso negócio é realizar a possibilidade de altos ganhos e muita 

lucratividade, com baixo custo de investimento, mas não menos importante nem 

responsável.   
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Introdução 
Atualmente, a sociedade global vem percebendo uma grande metamorfose de hábitos 

ligados ao acesso à internet. Seja essa, por exemplo, uma mudança da leitura de jornal 

impresso para um jornal online. Ou até mesmo na compra de um certo produto na loja 

online ao invés de locomover-se à loja física, e poder, muitas vezes, até conseguir um 

preço mais barato. Essa transformação não é de hoje, no entanto, tem ganhado cada vez 

mais espaço no mundo contemporâneo.  

 

A partir desse fenômeno mundial, algumas pessoas começaram a ganhar cada vez mais 

voz e espaço na mídia. Eles são chamados de “blogueiros”, “youtubers”, 

“instagramers”, e por aí seguem com as denominações.  Nesta monografia, será 

apresentado quem de fato são essas pessoas, como surgiram, como ganham dinheiro, e, 

principalmente, qual a influência delas sobre seus seguidores sociais e, se essa 

ingerência traz algum risco a essas novas personalidades da internet. O tema é de 

extrema importância quando o assunto é mídia, pois, como já dito, a sociedade tem 

vivenciado uma mudança bruta e veloz de troca de informações e opiniões cada vez 

mais. 
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Capítulo 1 - Os Influenciadores na Internet 

 
1.1 – Quem são e Quais as Redes Sociais Atuam?  

Os chamados “influenciadores da internet” são, em sua grande maioria, jovens com uma 

média de idades entre 18 a 30 anos, a considerada “Geração Y”. Não são filhos nem 

parentes de atores da televisão nem de cantores famosos, por exemplo. Eles se 

consideram pessoas comuns, como qualquer outro jovem ou adulto de suas respectivas 

idades. Contudo, há uma grande diferença: eles são empresários de sucesso já nessa fase 

da vida. Podem chegar até a faturar uma quantia de 500 mil dólares apenas com 

visualizações em suas redes sociais. E, esse valor adicionado ao lucro que ganham ao 

participarem de eventos, palestras, propagandas, criação de uma marca de produtos 

própria, autobiografias em livros, entre outros, faz com que eles sejam considerados os 

novos rostos e personalidades de empresários do mundo contemporâneo.  

 

No entanto, uma pergunta que intriga muito a sociedade é da onde nasceram esses 

novos talentos. Eles próprios acreditam que surgiram a partir do fácil acesso às redes 

sociais, tais como; sites de Blog, Youtube, Instagram, Snapchat, Vine, Twitter, 

Facebook, Tumblr, entre outros diversos, pois são espaços onde a velocidade do 

compartilhamento chega a ser assustadoramente rápida. Além disso, muitos deles 

contam que não planejavam ter o sucesso que têm hoje, com cinco, seis ou até dez 

milhões de seguidores em suas mídias sociais. Podemos citar: 

 

Kéfera Buchmann, de apenas 23 anos, começou seu canal “5inco minutos” no 

Youtube, em 2010, ao fazer um simples vídeo caseiro e cômico de apenas 5 minutos 

sobre “vulvuzelas”, e hoje já carrega consigo quase 9 milhões de inscritos em seu canal. 

Kéfera nasceu em Curitiba e mudou-se para São Paulo em 2014, quando começou a 

enxergar o Youtube como um meio de trabalho e carreira. Sempre sonhou em sem atriz 

e conseguiu com que a internet fosse um meio de divulgação e expressão do seu 

trabalho. Em 2015 percorreu o Brasil e deixou teatros lotados com sua peça “Deixa Eu 

Te Contar” e publicou uma autobiografia “Muito mais do que 5inco minutos” que já 

vendeu (e continua a vender) mais de 200 mil exemplares. Além disso, no final de 2016 
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lançará um filme nacional onde interpretará uma fada (papel principal). Kéfera pode ser 

considerada tão famosa quanto uma atriz global para os jovens. 

  
 

 

Fonte: http://falaaijao.blogspot.com.br/2015/06/kefera-beyonce-do-youtube.html 

 

Gabriela Pugliesi. Baiana, de 30 anos, mudou-se para São Paulo com apenas 4 anos e 

vive uma vida desejada por muitas pessoas. Até 2012 trabalhava em um escritório como 

qualquer pessoa, no entanto, trazia no almoço comida de casa saudável, que naquela 

época não era tanto costume. Começou a postar em seu blog e, futuramente, migrando 

para o Instagram, suas refeições e dicas de treino de ginástica que praticava sem 

compromisso nenhum, apenas como um hobbie. Porém, a baiana começou a ganhar 

cada vez mais seguidores que compartilhavam e gostavam das dicas de uma vida 

saudável (“Geração Pugliesi” nome dado a esse estilo de vida) de Gabriela. Mesmo não 

sendo formada em educação física, nutrição, ou nada do gênero, Pugliesi saiu de seu 

emprego e hoje vive das redes sociais, participando de palestras, eventos, canal no 

Youtube, entrevistas para TV, uma marca de loungerie, uma coleção de jóias da marca 

Dryziun, uma marca de “Skate Fit”, e uma marca de roupas de ginástica, todas com um 

sucesso extremo. Gabriela conta com 2,3 milhões de seguidores no Instagram, quase 

300 mil inscritos em seu canal no Youtube “Vendi meu sofá” e milhares de seguidores 

no Snapchat, faturando mais de 200 mil reais por mês. 

 
 

 

 

 

Fonte:http://vejasp.abril.com.br/materia/rotina-musas-fitness-juju-salimeni-karina-bacchi-
gabriela-pugliesi 
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Felipe Castanhari, paulista de 26 anos, criou seu canal no Youtube chamado “Canal 

Nostalgia” em 2012 e hoje conta com mais de 6 milhões de inscritos. O conteúdo 

baseia-se em filmes, programas de TV, animes e atores que fizeram parte da infância de 

uma criança que viveu entre as décadas de 1990 a 2000, o que faz com que muitos 

jovens fiquem emocionados com uma boa nostalgia. Felipe começou trabalhando como 

designer, foi chamado para trabalhar na DreamWorks e em outras grandes empresas 

brasileiras. No entanto, recusou essas oportunidades por acreditar que seu canal no 

Youtube faria sucesso. Hoje, o “youtuber” (nome dado aos jovens que ganham a vida 

fazendo vídeos para o Youtube) acredita que a TV não seja mais um meio de 

comunicação e de liberdade de expressão como era antigamente, e que essa nova 

geração se interessa muito mais por vídeos que possam ser assistidos em qualquer lugar 

pelo celular, com um conteúdo próprio e diferenciado da televisão. Com isso, Felipe 

vive confortavelmente de renda das mídias sociais, eventos, de sua loja própria e 

patrocínio de terceiros e faz cada dia mais sucesso por meio entre os jovens no mundo 

cibernético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Mundodigital/noticia/2015/04/jovem-mostra-
que-e-possivel-ganhar-dinheiro-com-videos-na-internet.html 

O canal “Porta dos Fundos” no Youtube, não é exatamente uma pessoa, mas sim um 

grupo de atores que produzem vídeos de humor inteligente, trazendo muitas mensagens 

políticas, sociais e econômicas sobre o dia a dia do brasileiro. Criado em 2012, o Porta 

dos Fundos se estabeleceu como um sucesso da Web, está também na televisão por 

assinatura e agora vai para o cinema. Com 12 milhões de inscritos em seu canal, além 
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de serem o maior canal no Youtube brasileiro, o Porta dos Fundos hoje é uma empresa 

que fatura entre 11 a 185 mil dólares por mês.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://www.brasilpost.com.br/2015/04/07/filme-porta-dos-fundos-data-
marcada_n_7019370.html 

Julia Tolezano de 24 anos, mais conhecida como Jout Jout na internet, cita histórias 

que leu no Facebook, explica os sinais de um relacionamento abusivo, e dá conselhos. A 

edição é ágil, mas não há nenhuma grande produção ou mudança de cenário. É naquele 

cômodo da sua própria casa que ela grava e é nele que permanece o tempo todo. O 

vídeo, intitulado “Não tira o batom vermelho” — um dos exemplos que Julia usa é o do 

menino que manda a namorada tirar a maquiagem —, está chegando a 900 mil 

visualizações e 1.200 comentários, 99% deles de jovens que se identificam, contam 

mais histórias e ainda pedem outros conselhos. O público de Jout Jout, em sua maioria, 

é formado por meninas a partir dos 16 anos a mulheres de 30. Seu canal no YouTube 

tem apenas um ano. Desde então, Julia já foi convidada para escrever uma coluna na 

revista “Cosmopolitan’’, fez parcerias comerciais com Netflix e Airbnb, viajou a Nova 

York para entrevistar celebridades. 
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Fonte:http://oglobo.globo.com/sociedade/quem-sao-os-jovens-que-hipnotizam-milhoes-de-
adolescentes-na-internet-16726790 

 

Os vídeos e postagens realizados por esses jovens são feitos sem nenhuma grande 

produção cinematográfica. A maioria, produz seus conteúdos no próprio quarto de casa, 

com uma boa iluminação, uma câmera e um tripé; e às vezes nem isso, como é o caso de 

Whindersson Nunes que nunca comprou um tripé se quer e conta com mais de 7 

milhões de inscritos em seu canal do Youtube e 2,6 milhões no Instagram. Nascido em 

Bom Jesus, no Piauí, Whindersson cria vídeos e faz shows pelo Brasil retratando as 

dificuldades de morar sozinho, bullying, namoro, TV, escola e histórias inusitadas. 

 

 

   
   
   
    

 

 

 

Fonte:http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2015/11/fenomeno-da-internet-whindersson-nunes-
apresenta-stand-em-macapa.html 

 

 1.2 – O que é Vendido ao Público? 

Como já visto no item anterior, os novos jovens que estão dominando a internet 

atualmente são adolescentes comuns, mas que tiveram uma explosão de sucesso desde 

que o acesso à rede ficou cada vez mais rápido e fácil.  

 



8 
 

A questão que fica é: qual o real impacto deles no mundo virtual? Bom, é necessário 

retomar o que foi dito sobre o conteúdo produzido por cada um para entender como eles 

impactam sobre esse novo business que a internet criou.  

 

Como há milhares de Youtubers, Instagramers, Blogueiros espalhados pelo mundo, os 

assuntos também são dos mais variados. As brincadeiras, como a pegadinha da torta na 

cara, sobre o “nada” existem e rendem milhões de visualizações a vídeos que estão um 

pouco longe de serem apreciados, digamos, por “adultos”. Mas há espaço também para 

falar sobre política, educação, ciência, assuntos atuais, moda, tabus, dicas de uma vida 

mais saudável e, ainda assim, conquistar uma base de jovens fãs. Uma grande forma de 

divulgação é o chamado “cross”, ocorre quando, por exemplo no Youtube, há um vídeo 

de 2 canais juntos. Cada um “vende” ao público do outro o que pode oferecer em seu 

canal, por meio de desafios cômicos, abordagem de temas interessantes e vice-versa. 

Assim, há uma troca (“cross”) de público, como uma mútua divulgação. No caso do 

Instagram, o cross acontece quando uma página X divulga uma outra página Y, sendo 

que a Y também tem o dever de divulgar a X.  

 

A partir disso, baseando-se agora na plataforma Instagram como um business, uma 

simples postagem de uma foto pode custar até 20 mil reais. O que importa não é a foto, 

e sim o que está sendo vendido nela. 

 

Grandes e pequenas marcas perceberam uma leve migração da audiência da televisão 

para a internet. Para acompanhar esse processo evolutivo, começaram a financiar 

pessoas para promover positivamente certos produtos por uma quantia que, muito 

provavelmente, vai ser retornada e multiplicada. Com isso, essas pessoas, por serem 

bem selecionadas, fazem com que os vendedores acreditem que elas farão uma ótima 

propaganda do produto ou serviço que estão fazendo o merchandising.  Além disso, 

tudo conta, uso de hashtags, marcação da localização, e, inclusive o horário da 

postagem. Assim como na TV, a internet também possui seu “horário nobre”, que 

geralmente é, em dias de semana das 17h às 18h, e nos fins de semana fica entre as 13h 

e 18h (Fonte: Scup) 

 

Todavia, não são só produtos que são vendidos. Ao falarem e exporem suas opiniões 

sobre qualquer assunto ou tópico, já estão fazendo com que seus seguidores comprem a 
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ideia que está sendo vendida. No próximo capítulo, o foco será como a exposição de 

opiniões próprias e assuntos pode influenciar os jovens que estão conectados, positiva e 

negativamente. Além disso, é necessário citar, conjuntamente, os problemas causados 

ao divulgar uma opinião em redes sociais, sendo sociais, judiciais ou até psicológicos.   

 

Capítulo 2 – O Mundo Social e os Jovens 

 

2.1 – Como os Jovens são Influenciados? 

Como visto no capítulo anterior, os influenciadores ao exporem seus conhecimentos e 

opiniões pessoais e sinceras sobre esses mais diversos assuntos, os jovens seguidores 

provavelmente começarão a compartilhar dos mesmos pontos de vistas de cada um dos 

seus “ídolos”, deixando de lado as opiniões próprias e focando só nas palavras ditas por 

eles. O termo “ídolo” é conveniente, uma vez que, assim como artistas da TV, as 

personalidades das redes socais tornam-se famosos que atraem louvores muitas vezes 

excessivos e tornam-se amados por seus fãs.  

 

Fazendo vídeos, escrevendo matérias ou até publicando fotos, o intuito que os 

influenciadores querem passar ao público é entretenimento, autoajuda, motivação, dicas, 

conhecimento e causar até polêmica.  

 

Thássia Naves, mineira de 25 anos, é considerada a Gisele Bündchen das blogueiras. 

Mesmo em uma fase de queda das audiências de blogs – resultado da interferência das 

muitas redes sociais –, ela segue no topo com números de acessos significativos em 

comparação a todas as outras. Mesmo em pleno momento de questionamentos sobre a 

vida online, ela segue sendo, merecidamente, um personagem à prova de mudanças. O 

motivo? Construiu para si uma imagem forte, estratégica, sem arranhões – ou seja, é um 

enorme e inquestionável case de branding pessoal. E, tal e qual Gisele fez no mundo das 

modelos, Thássia conseguiu tal posto com ações (pensadas ou meramente intuitivas) 

que a levaram devagar e sempre rumo ao topo. Esse é um dos motivos que faz de 

Thássia uma influenciadora na internet. Ao discutir sobre moda, beleza, dicas de 

cosméticos, joias e grifes, a blogueira consegue reunir um grande público (maioria de 

mulheres) para esse mundo. Um leitor, ao se deparar com uma postagem de Thássia, 

pode começar a compartilhar dos mesmos gostos e opiniões dela. Thássia atualmente 

http://alegarattoni.com.br/tres-exemplos-bem-sucedidos-de-branding-pessoal/
http://alegarattoni.com.br/tres-exemplos-bem-sucedidos-de-branding-pessoal/
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conta com 1 milhão de amigos no Instagram e 5 milhões de leitores mensais em sua 

página. A blogueira em uma entrevista respondeu a seguinte pergunta: “Qual você acha 

que é o impacto de suas publicidades na cabeça de seus leitores de classes sociais menos 

favorecidas? Como você trabalha para não gerar um tipo de frustração para aqueles que 

não podem adquirir esses produtos?”, e a resposta de Thássia foi: “Primeiramente o 

texto. Eu sempre deixo bem claro: o look do dia é para você se inspirar. Não digo que 

tem que usar essa ou aquela marca. Eu me inspiro em várias pessoas, sites de street style 

que eu adoro. Hoje a moda é democrática. A gente acha peças em uma fast fashion ou 

na Daslu que têm estilo. Muda tecido, muda muita coisa, mas não significa que você 

não possa comprar em grandes magazines. Esse incentivo ao consumo de uma coisa que 

os leitores não têm acesso não é bom, por isso digo que tem moda para todo mundo. 

Creio que as pessoas gostam de ver uma coisa que elas almejam. Por mais que elas não 

possam ter aquela peça elas vão encontrar algo parecido. Também gosto de equilibrar. 

Se estou com uma sandália da Chanel, por exemplo, uso um vestido ou outra peça no 

look que seja mais acessível”.  

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

Fonte:http://www.correiodeuberlandia.com.br/entretenimento/blogueira-thassia-naves-fala-sobre-
sucesso-valores-e-planos-ao-correio/ 

 

Danilo Gentili, apresentador do programa “The Noite” (SBT) tem suas redes sociais 

bem atualizadas. Ao falar majoritariamente de política em sua página no Facebook, que 

já conta com muito mais de 12 milhões de curtidas, Gentili polemiza muitos grupos na 

internet. Críticas ao “esquerdistas” ou “comunistas” (nome dado a ele às pessoas que 

seguem o movimento de esquerda no Brasil). Críticas e brincadeiras machistas contra o 
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movimento feminista, e também é contra o atual governo do país (PT), entre outros 

temas relacionados ao mundo atual.  

 

Gentili foi acusado de racismo em uma postagem contra Maju Coutinho (mulher do 

tempo do Jornal Nacional – Globo). A postagem consistia em falar para a moça “comer 

bananas e deixar isso (racismo sofrido por ela) de lado”, em síntese. A insultada foi à 

Justiça e perdeu. Numa das sentenças mais infames da República, o juiz considerou que 

não havia ofensa na atitude de Gentili. O juiz Marcelo Matias Pereira não viu animus 

injuriandi. Quer dizer: Gentili, segundo Pereira, enviou à vítima um sorriso, um abraço 

na forma de bananas. Bons exemplos prosperam, e maus ainda mais. Tivesse Gentili 

recebido a devida punição, os racistas que atacaram Maju guardariam seu ódio para si 

próprios. 

 

Para resumir, Danilo Gentili, com a tamanha rede de seguidores na internet que conta, 

tem uma voz muito alta perto dos jovens. Eles, por sua vez, podem acabar sendo 

influenciados pelo apresentador. Podem, inclusive, começar a partilhar das mesmas 

opiniões racistas, machistas e nada engraçadas de Gentili.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:http://www.diariodocentrodomundo.com.br/a-influencia-de-danilo-gentili-no-caso-de-
racismo-contra-maju-coutinho-por-paulo-nogueira/ 

Em 2010, a internet brasileira foi revirada pelo fenômeno dos vlogueiros no YouTube. 

Com linguagem acessível, agressivos, Paulo César Siqueira e Felipe Neto discutiam 

assuntos os mais variados em vídeos que atraíram milhões de espectadores. Após seis 

anos de atividades, os dois acabaram trilhando caminhos diferentes. 

 

http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/justica-absolve-danilo-gentili-por-oferecer-banana-a-internauta-negro-3192
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PC Siqueira estourou desabafando sobre sua vida pessoal e falando sobre seus gostos no 

canal “Mas Poxa Vida”. Tatuado, estrábico, ele atraiu um público nerd e retraído. A 

televisão obviamente se interessou por PC e ele foi trabalhar na MTV. O sucesso não o 

acompanhou na televisão. 

 

Ficou na emissora até seu fechamento, em 2013. Voltou para o YouTube, com seu vlog 

pessoal e uma programação gastronômica no “Rolê Gourmet”. Fez participações no 

programa “Piloto”, promovido pelo site da revista Carta Capital. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://www.diariodocentrodomundo.com.br/os-caminhos-partidos-dos-vlogueiros-felipe-
neto-e-pc-siqueira/ 

 

Felipe Neto explodiu criticando os filmes da franquia “O Crepúsculo” no programa 

“Não Faz Sentido”. Foi trabalhar no Multishow e no Esporte Espetacular da TV Globo. 

Também voltou então para o YouTube, criando a empresa Paramaker, que gerencia os 

canais Parafernalha, TGS Brasil, Canal Top, entre outros. Ele acredita que poderá 

profissionalizar os vlogueiros da internet brasileira. Além disso, chegou a ter um 

contrato com a Netflix. 

 

PC Siqueira já declarou publicamente que é uma pessoa de esquerda, enquanto Felipe 

Neto não poupa críticas ao atual governo do PT. PC foi xingado de “comunista, 
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petralha” e outros termos semelhantes. Felipe foi chamado de “reacionário, direitista” 

etc. Os dois foram para espectros políticos distintos. 

 

Seus perfis são influenciadores na internet brasileira e eles mesmos dizem isso. No 

entanto, sempre avisam que não serão responsáveis caso alguém faça algo porque um 

deles tem uma opinião X sobre um assunto Y. Felipe Neto já alcança mais de 5 milhões 

de pessoas inscritas em seu canal de YouTube e tem 3 milhões de fãs no Facebook, 

além de 4,8 milhões de seguidores no Twitter. PC Siqueira tem 1,64 milhões de 

seguidores no Twitter, além de 2 milhões de fãs no seu canal no Youtube.  

 

“Um dia, todos terão direito a 15 minutos de fama”, profetizou Andy Warhol, na frase 

que se tornaria uma espécie de mantra dos dias atuais, pautados de maneira definitiva 

pelo impacto das redes sociais na vida das pessoas, que, em sua grande maioria, veem 

nessas plataformas um trampolim para alcançar notoriedade. 

 

Há, por outro lado, aqueles que transitam pelas mídias virtuais com intenções diversas. 

Ou melhor: sem pretensão de fama, mais interessados mesmo em interagir e se divertir. 

É o caso de Thaynara Oliveira Gomes, 23 anos, advogada recém-formada pela UFMA, 

cujo principal foco, até bem pouco tempo, era o de ser aprovada para o concurso da 

Defensoria Pública da União – propósito, aliás, no qual ela afirma permanecer firme. 

Mas tudo mudou de figura há cerca de 6 meses, quando viu seu perfil no Snapchat, de 

uma hora para outra, despertar a atenção de pessoas além de seu grupo restrito de 

amigas (Snapchat é rede social do momento, tendo como distintivo a produção de 

vídeos ou fotos instantâneas e ao vivo). 

 

A jovem até então tida como tímida surpreendeu pelo desembaraço e tom cômico com 

os quais se apresenta nas publicações, cujo roteiro quase sempre parte de situações 

cotidianas tanto dela, quanto de algum familiar ou conhecido. Tudo regado com pitadas 

de uma caipirice proposital digna de uma Sabrina Sato, que tem feito escola na arte de 

fazer piada de si mesma, mantendo, ao mesmo tempo, um ar faceiro. E, no caso de 

Thaynara, há um distintivo: sua total despretensão. 
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Fonte:http://imirante.com/namira/brasil/noticias/2016/04/15/do-ma-ao-palco-do-encontro-
thaynara-og-e-destaque-na-globo.shtml 

 

Daí para o perfil @thaynaraog deslanchar Brasil – e mundo – afora, foi questão de 

oportunidade. O pontapé, garante ela, veio do convite para uma parceria com outro 

fenômeno virtual maranhense: o perfil “Você Sabia?”, com 2.2 milhões de seguidores 

no Instagram e mais de 35 mil no “Snap” (números que, neste momento, podem estar 

muito superiores, afinal estamos falando de internet). Thaynara assumiu o perfil do 

“Você Sabia?” no “Snap” por uma semana, revezando curiosidades exploradas por eles 

com aquilo que hoje é considerado seu quadro de maior sucesso: a esquete “Thay 

responde”. Foi o suficiente para vir gente do Iapoque ao Chui segui-lá, sem contar em 

seguidores de Portugal, Estados Unidos e países africanos, só para citar alguns. 

 

Cair nas graças de personalidades famosas foi outro trunfo. A “sub-celebridade”, como 

a própria se define – com a maior gaiatice, claro -, foi mencionada por campeãs de 

audiência como as blogueiras Camila Queiroz e Camila Coutinho, que as indicaram 

como perfil imperdível. Susana Werner e David Brazil foram outros que fizeram graça 

com seus bordões. 

 

Assim como os quadros, os bordões criados por Thaynara servem como termômetro de 

seu sucesso. Não há um só adolescente ludovicense que não repita os famosos: “só pela 

polêmica”, “tô toda me tremendo”; “não é fácil ser eu”, “seguidor é bicho que…”; e, o 

mais popular de todos, “kiu”, grito que se tornou marca registrada da nossa 

influenciadora digital, para pesadelo de seus vizinhos, já que a garotada costuma gritá-lo 

à toda potência em frente ao prédio dela (rendendo, obviamente, posts hilários). 
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Diante de tamanha repercussão, foi inevitável o caminho de Thaynara em direção a 

parcerias profissionais, que ela chama de “merchan natural”. O próximo passo será abrir 

um canal no Youtube, aonde pretende levar a gaiatice que a transformou nesse 

fenômeno de audiência. 

 

Resta saber se o posto de “digital influencer” vai interromper uma tradição de sua 

família na área jurídica, uma vez que Thaynara é filha de juiz (Milvan Gomes) e neta de 

desembargador aposentado (Militão Vasconcelos). No entanto, qualquer palavra dita 

pela moça pode ter grande impacto na vida dos jovens, tanto para conselhos amorosos, 

para dar dicas de beleza, ou para um “merchan” de uma marca que queira contratá-la 

para divulgar seus produtos, fazendo de Thaynara uma influenciadora de opinião na 

mídia. 

 

2.2 – O Papel dos Seguidores para o Sucesso desses Influencers 
Visto que os influenciadores de opiniões na internet atraem os mais diversos públicos, 

interferindo e atuando em seus pontos de vistas e crenças, mais especialmente os jovens, 

a pergunta agora é: “Se eles influenciam os seus seguidores, será que os seguidores não 

têm um grande poder para o sucesso deles?”. 

 

A resposta é sim. Nenhum sucesso nas redes sociais é possível sem o apoio de fãs, até 

porque, diferentemente da televisão, na internet é preciso ter pessoas que gostem do 

trabalho deles, que divulguem e que indiquem a outras pessoas seus conteúdos. Eles são 

necessários para o sucesso dos influenciadores, além disso, pois caso não tenham 

“audiência” não terão público, portanto, não terão conteúdo.  

 

Lorena Reginato é a prova viva disso. Paulista, de 12 anos, a mais nova youtuber lançou 

o primeiro vídeo em seu canal Março desse ano (2016), contando que descobriu a 

existência de um tumor em seu cérebro nesse mesmo mês. Sua irmã, então, incentivou 

Lorena a criar um canal chamado “Careca TV” no Youtube para distrair e compartilhar 

sua história enquanto o processo de quimioterapia está ocorrendo.  

 

Sem medo e vergonha de ser julgada, Lorena tira a touca e mostra para os internautas os 

poucos fios de cabelo e, de maneira descontraída, fala sobre a recuperação do câncer. 
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"Eu sou careca, olha que careca linda. Eu tive câncer, mas já não tenho mais, tá?", conta 

agarota. "Está tudo bem já, mas o tratamento ainda está acontecendo e logo, logo 

termina", acrescenta confiante. A menina se justifica também no vídeo sobre a sua voz 

fina e a dificuldade de falar. "Eu falo um pouco lento, mas não liguem. Às vezes eu dou 

uma tremidinha, mas não liguem. Eu sou normal", diz sorrindo. 

 

Em apenas 2 semanas, Lorena comoveu os internautas e conta com mais de 1,5 milhões 

de inscritos em seu canal, valor apenas crescendo. A grande maioria apoia a menina, 

incentiva e dá apoio (mesmo que virtual) a ela. Lorena acredita que seus fãs tenham um 

papel essencial nessa luta contra o câncer, uma vez que muitos começaram a 

compartilhar suas lutas com outras doenças e veem na menina uma esperança e fé que 

muitos adultos não têm. 

 

Portanto, esse é apenas um exemplo de como os seguidores/fãs podem influenciar os 

próprios influenciadores das redes sociais. Sem eles, o tratamento de Lorena poderia ser 

encarado de uma forma completamente diferente, tanto por ela como por sua família e 

amigos.  

 

 
 

 

 

 

 

                                              Fonte:http://www.embarquenaviagem.com/tag/careca-tv
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Capítulo 3 – As Consequências da Exposção na Mídia  

 
3.1 – O que Eles Pensam sobre a Fama 

O último capítulo será um resumo e conclusão das consequências que a “fama” pode 

trazer a esses influencers. Levando até mesmo a problemas psicológicos e sociais 

ligados a essa exposição excessiva que a internet e mídia desse novo século atrai.  

 

Começando pela youtuber já citada nessa monografia, Kéfera Buchmann, ela mesmo 

diz que apesar de seu canal no Youtube ser o 2º maior do Brasil (atrás apenas do Porta 

dos Fundos, hoje) a fama não subiu à cabeça nem sua personalidade mudou. O 

problema está no que as pessoas designam a ela. Como as pessoas esperam que ela se 

comporte diante do sucesso. Quando começou a gravar seus vídeos em 2010, Kéfera 

tinha equipamentos bem humildes e amadores. Hoje, já possui um cenário, uma câmera 

profissional, microfones, iluminação apropriada e excesso de maquiagem, uma 

produção bem diferente do que quando começou. Seus fãs afirmam que a curitibana 

mudou sua personalidade e a fama se excedeu, uma vez que seu canal cresceu e ela 

esqueceu os antigos métodos de vídeos muito mais caseiros e menos profissionais. 

Além disso, ela não se considera uma formadora de opinião, pois, novamente, ela alega 

que são seus fãs e internautas que designam essa denominação a ela. Segundo Kéfera, 

quando ela produz seus vídeos ela não se responsabiliza pelo que as pessoas 

interpretarão sobre eles, sobre suas opiniões. Ela apenas faz vídeos para o 

entretenimento dos outros, não é para causar polêmica, não é para inventar moda, não é 

para formar opinião, muito menos revolucionar o mundo.  

 

Falando agora de Gabriela Pugliesi, também citada anteriormente nesse trabalho, a 

blogueira não se considera uma “musa fitness”, como também a mídia e seus fãs a 

chamam. Pugliesi acredita estar longe de ser uma musa fitness, uma vez que faz 

exercícios e se alimenta como qualquer pessoa saudável, porém a questão é que ela está 

exposta na mídia e foi uma das pioneiras nessa nova moda de compartilhar a vida 

saudável, desde o momento que acordam até quando se deitam para dormir e é paga por 

isso. Por esse motivo, Gabriela não gosta de ser chamada de musa, pois não é formada 

em educação física, muito menos nutrição. É amadora nesse quesito. Portanto, tanto no 

caso de Kéfera como no de Pugliesi, elas deixam bem claro que estão apenas 
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compartilhando situações cotidianas vividas, como qualquer pessoa comum, com a 

diferença de estarem conectadas 24 horas por dia com seus fãs e internautas. A fama, 

por esse motivo, cresce como uma celebridade da televisão, no entanto, volta-se a dizer 

que os influencers não se consideram influenciadores, pois estão fazendo o que já 

faziam normalmente com a diferença de terem uma exposição maior ao público.  

 

Lorena Reginatto, a menina de 12 anos que criou um canal no Youtube para 

compartilhar sua vitória sobre o câncer, também é considerada uma influencer. Com 

quase 2 milhões de inscritos, muitas histórias de batalha contra essa e outras doenças 

foram escritas a ela. Lorena não só se tornou um ícone de vitória e fama (nesse caso, 

muito positivo), como de coragem sobre todos os internautas, mas especialmente os 

outros jovens e adultos que estão aprendendo a lidar com o câncer ou que já estão em 

tratamento. 

 

Concluindo tudo o que foi dito, os influencers da mídia utilizam-se do mesmo propósito 

das celebridades da televisão: entretenimento aos outros. Muitos deles usam suas 

experiências e situações vividas no cotidiano para falar ou fazer algo sobre tal assunto. 

Mas repetem e alertam: não são especialistas no assunto que discorrem e que a 

responsabilidade de interpretação está no receptor, ou seja, no internauta. Caso jovens 

vejam certo vídeo com conteúdo para um público um pouco mais velho (temas como 

sexualidade, primeira relação, por exemplo), a responsabilidade está toda em cima dos 

pais que deixaram o jovem adolescente acessar tal conteúdo. E essa preocupação dos 

influencers está totalmente ligada à fama. Ou seja, quanto maior a fama, maior o 

alcance que essa pessoa consegue sobre os outros. E, mesmo eles não se considerando 

influenciadores, é preciso ter cuidado com tudo que é dito, pois, como será visto no 

próximo tópico, o modo que o conteúdo é exposto pode virar um ponto de partida para 

assédios morais virtuais, motivo de ódio (conhecidos como “haters” da internet) e 

xingamentos sem nenhuma base de fundamentos.   

 

3.2 – As Críticas, Feed Backs Negativos, Assédio Moral, Xingamentos e os Haters 

A fama, como visto no tópico anterior, pode atrair muitos pontos positivos, como, por 

exemplo, uma ajuda ao outro sobre um caso de depressão. O que o influencer faz ou fala 

pode se tornar um remédio analgésico a alguma doença que o internauta está passando. 

No entanto, na maioria das vezes, o efeito contrário pode se manifestar. O que é dito, 
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pode ser interpretado de uma outra maneira e gerar polêmica, ou até mesmo gerar ódio, 

assunto que será discorrido nesse próximo tópico.  

 

Com certeza já foi lido em algum lugar da internet algum comentário falando mal de 

algo ou alguém, com palavras de ódio e xingamentos. Por ser um hábito tão comum, a 

internet nomeou esse tipo de internauta de “hater”, que significa algo como “aquele que 

odeia”. 

 

Os haters são internautas que miram um assunto ou uma pessoa específica e começam a 

atacar no mundo virtual. O ataque de um hater pode vir de várias maneiras, mas 

geralmente as provocações são feitas por comentários públicos ou mensagens privadas. 

Renato Rovai, doutorando em Ciências da Cultura e da Comunicação na UFABC e 

professor de Jornalismo Digital na Faculdade Cásper Líbero, explica que as mensagens 

dos haters são repletas de um fundamentalismo ideológico: “Os haters são pessoas com 

ideologias fortes e que não aceitam opiniões divergentes. Para atacar os internautas com 

ideias diferentes, eles se unem e enviam mensagens de ódio”. 

 

Essas pessoas raramente vêm sozinhos. Geralmente, a vítima recebe dezenas, ou até 

centenas, de mensagens de ódio em resposta a uma opinião dela, uma foto que ela 

publicou, ou mesmo uma atitude que ela teve no mundo virtual. Rovai explica que uma 

atitude comum aos haters é focar os seus esforços em um determinado grupo de 

internautas que pense de maneira diferente deles: “ Existem grupos de internautas com 

um discurso de ódio fortíssimo contra as feministas, por exemplo. Além de eles 

mandarem mensagens virtuais, eles se unem em torno de uma ideologia às vezes 

violenta, apelando para a agressão moral e física”. 

 

Nos últimos anos, o número de mensagens de haters aumentou consideravelmente. Não é 

raro nos depararmos com mensagens atacando o usuário responsável por um vídeo no 

YouTube, por exemplo, ou então uma publicação no Facebook. 

 

Para Rovai, a quantidade de haters que existe atualmente é proporcional ao aumento do 

número de internautas: “Os haters estão mais presentes atualmente por causa do grande 

acesso às plataformas de redes quase totalmente globalizadas, como o Facebook. Mas 

eles existem desde que a internet foi criada, praticamente”.  
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Além disso, outra explicação plausível para a ascensão dos haters é o próprio discurso 

de ódio que eles propagam. Sentimentos negativos como raiva, ódio e desprezo fazem 

sucesso na internet porque conseguem engajar pessoas que pensam de maneira parecida, 

mesmo que com bem menos intensidade que o hater. 

 

Os psicólogos Justin Hepler e Dolores Albarracín, das universidades americanas de 

Illinois e da Pensilvânia, respectivamente, publicaram um estudo em 2013 que ajuda a 

explicar o ódio online. Eles pediram para voluntários indicarem, em uma escala, como 

se sentiam em relação a estímulos variados. O resultado dividiu as pessoas em dois 

grupos: abertas ao desconhecido e fechadas. O primeiro grupo tende a ser mais curioso. 

O segundo não gosta de nada. Isso cria um padrão de comportamento em que o que é 

avaliado é menos importante do que quem avalia. Os haters pertencem ao segundo 

grupo, pois odeiam o desconhecido - que permanece desconhecido por causa de outro 

fenômeno, o viés de confirmação.  

 

Esse conceito da psicologia cognitiva diz que tendemos a ignorar ou desprezar fatos que 

contradigam algo em que acreditamos. 

 

Outro estudo, da Universidade do Estado de Ohio, mostrou que as pessoas passam 36% 

mais tempo lendo um texto se ele se alinha com sua opinião. "Você fica tão confiante na 

sua visão de mundo que ninguém consegue dissuadi-lo", explica o jornalista americano 

David McCraney no livro Você Não é Tão Esperto Quanto Pensa. O conformismo de 

bater nas mesmas teclas alimenta o medo de absorver ideias novas - e vice-versa. No 

anonimato da internet, esse é o combustível para comentários inflamados de ódio e a 

razão da existência e proliferação dos haters. Para piorar, isso sustenta outra praga da 

internet, as teorias da conspiração. Se você procurar no Google apenas provas de que o 

homem não foi à Lua, vai encontrar várias - e se sentir aliviado por achar que está certo. 

 

 Uma TV americana, em parceria com a Universidade do Texas, fez o seguinte estudo: 

por 70 dias, ela lidou com 2,5 mil comentários postados em sua página no Facebook de 

diversas maneiras. Algumas vezes, um repórter famoso do canal interagia com as 

pessoas. Em outras, o perfil oficial da emissora respondia. Quando o repórter comentava 

e “mostrava a cara”, houve 15% menos insultos do que nos tópicos sem interação. O 

estudo concluiu que quando o lado de lá participa, como, por exemplo, ao elogiar 
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comentários que acrescentam algo à discussão, as pessoas veem que atitudes têm 

consequências e que a internet, no fim das contas, é feita de pessoas. 

 

Outra figura conhecida na internet são os trolls, usuários que querem “causar” em 

tópicos e acabam chamando a atenção dos internautas. Entretanto, ao contrário dos 

haters, os trolls não possuem um discurso de ódio e violência. 

 

A diferença primordial entre os haters e os trolls para Rovai é a intenção por trás do 

comentário: “Os trolls têm como principal objetivo causar uma bagunça. Seus 

comentários contem até um pouco de humor por trás, às vezes sem intenções sérias 

iguais aos haters. Os haters são sempre “anti” alguma coisa” 

 

Ou seja: para um troll, a pessoa que não concorda com ele não é um inimigo, é só mais 

alguém para brincar, um alvo. Enquanto isso, para um hater, alguém que manifesta uma 

opinião diferente é automaticamente um inimigo. 

 

Se um influencer começa a ser atacado por haters, não existe uma solução fácil para 

acabar com o problema. Mesmo que o internauta decida excluir o seu perfil, é possível 

que o grupo encontre a pessoa de novo. A melhor solução torna-se a precaução, 

novamente: opiniões muito polêmicas ou revolucionárias podem chamar a atenção de 

haters e causar problemas ao usuário. Por isso, é recomendável ser cauteloso ao emitir a 

sua opinião, ou simplesmente ignorar e entender que nunca se pode agradar a todos, 

principalmente na internet. 

 

 

Conclusões 
O objetivo dessa monografia foi mostrar quem são os novos influenciadores de opinião 

na internet, como são pagos, qual o efeito deles sobre os jovens e vice-versa, além de 

todo o ódio que a fama pode gerar. 

 

Vários dos blogueiros, youtubers e instagramers que foram citados, em sua maioria, tem 

menos de 30 anos e faturam mais dinheiro do que pessoas até mais velhas. O segredo 
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está na inovação: ser criativo com o conteúdo, entender o “seu” público alvo, tomar 

cuidado com o que é dito ou comentado, e se diferenciar do resto.  

 

Considerados pessoas “comuns” e que discorrem de assuntos banais e corriqueiros, essa 

nova onda de influencers da Geração Y, tem trazido grande destaque no mundo virtual. 

Marcas famosas começaram a perceber que o merchandising estava migrando da 

televisão para as redes sociais. Com isso, tiveram a ideia de introduzir suas marcas 

através dos influencers. Uma postagem no Instagram, por exemplo, pode custar até 20 

mil reais, dependendo de quem posta, e quantos seguidores essa pessoa pode atingir. 

  

Todavia, não são só produtos que são vendidos. Ao falarem e exporem suas opiniões 

sobre qualquer assunto ou tópico, já estão fazendo com que seus seguidores comprem a 

ideia que está sendo vendida. A partir do momento em que a liberdade de expressão é 

exposta em mídias sociais, o influencer está responsabilizado pelo que foi dito e como 

as pessoas interpretarão certa mensagem, mesmo afirmando que não tem culpa se algo 

foi compreendido de maneira diferente, pois na maioria das vezes, é apenas para o 

entretenimento alheio.  

 

Por fim, toda essa exposição com certeza não agrada a todos. É então que surgem os 

“haters” da internet. Com um discurso de ódio e críticas, a psicologia ainda não 

conseguiu entender o motivo pelo qual esses internautas reservam um tempo de seus 

dias para xingar e criticar quem não gostam ou que as opiniões são opostas as suas.  

 

No entanto, a questão volta para a liberdade de expressão na internet: até onde um 

comentário pode virar um assédio ou um discurso de ódio? E o pior é que esses 

comentários podem causar sérios problemas psicológicos e doenças como depressão nos 

que estão sendo “atingidos” por também expressarem suas opiniões sinceras e 

subjetivas sobre algum assunto ou questão. 

 

Portanto, para concluir, acredito que nessa breve monografia teve-se a oportunidade de 

mostrar quem são os novos influenciadores da internet e como a fama pode atingir 

patamares positivos aos internautas ou atingir patamares muitas vezes negativos, com 

ódio, e influência negativa de opinião.   
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Introdução 
As Mídias Sociais permitem a comunicação de mão dupla e são instrumentos que permitem a 

criação e o intercâmbio de conteúdo, muitos dos quais gerados pelos próprios usuários. De 

acordo com a definição de Andreas Kaplan e Michael Haenlein (2010), quando mencionamos 

mídias sociais estamos nos referindo às aplicações de internet fundamentadas nos conceitos 

da Web 2.0. O que inclui não só as redes sociais, mas também blogs, wikis e sites de 

compartilhamento. 

 

As pessoas e as empresas assumem o mesmo lugar nas redes sociais, com as mesmas 

potencialidades, direitos e deveres. Eles podem divulgar uma ideia, um produto ou serviços 

ou a si própria sem passar necessariamente por uma empresa de mídia tradicional, mas sim 

por uma plataforma de mídia como o Facebook, o Google, o Twitter que vem reinventando a 

forma de fazer mídia on-line.   



 
 

3 
 

Segundo o indicador VOL, o Adrelevance, um serviço do Ibope Nielsen Online, em 2010, o 

Brasil é o 5º país com maior número de conexões à internet, sendo que 45,4 milhões de 

usuários a acessam regularmente no trabalho ou em casa. Com essa grande evolução, os 

consumidores estão se comunicando de forma diferente, o que faz as empresas mudarem a sua 

forma de conquista e começarem a falar a mesma língua do seu público, assim como mostra a 

Revista Exame (2012).  

 

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Inteligência de Mercado (IBRAMERC, 

2011), divulgada em 2011, revelou que 65% das empresas pesquisadas utilizam as redes 

sociais como ferramenta de comunicação. 46% destas empresas utilizam a rede para 

monitorar o mercado, 45% utilizam para observar o comportamento do cliente e 39% para 

ficar de olho na concorrência. Ainda nesta pesquisa, 45% das empresas acreditam que maior 

benefício trazido pelas redes sociais é o fortalecimento da marca. 

 

A pesquisa "Futuro Digital em Foco Brasil 2015" (Digital Future Focus Brazil 2015), 

divulgada pela consultoria com Score mostra que os brasileiros são líderes no tempo gasto nas 

redes sociais. A nossa média é 60% maior do que a do resto do mundo. Logo atrás do Brasil 

vem as Filipinas, Tailândia, Colômbia e Peru. Mas o que de fato mudou com a chegada das 

redes sociais na vida do brasileiro? Além de do tempo gasto observando e acessando páginas, 

o consumidor passou a ser um dos maiores produtores de conteúdo. Sim, de consumidor à 

funcionário sem salário do Sr. Zuckerman (proprietário majoritário do Facebook). E não é só 

nas redes sociais que a pessoa comum torna-se artista e agente ativo da mídia.  Atualmente 

tem-se observado blogs com mais audiência que sites de mídia e “pessoas” comuns mais bem 

pagas pelo seu poder de influência que artistas da Globo.  

 

Estes agentes da mídia, consumidores/produtores de conteúdo tem um poder de influência na 

compra ide seus “seguidores” que é indiscutível e portanto merecem ser estudados e 

considerados como protagonistas no estímulo ao consumo. 

  

Capítulo 1 – A Sociedade de Consumo 
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1.1 - O Que é Uma Sociedade de Consumo? 

O conceito de sociedade de consumo é um dos conceitos usados para caracterizar a época 

contemporânea, que é a era das massas”, segunda a definição do Dicionário da Língua 

Portuguesa, da Porto Editora. O primeiro país a ser denominado assim foi os EUA, logo após 

a Segunda Guerra Mundial. Além dessa definição há uma que se enquadra perfeitamente nos 

dias de hoje: "Consumismo descreve uma sociedade em que muitas pessoas formulam seus 

objetivos na vida, em partes, através da aquisição de bens que eles claramente não precisam 

para subsistência ou para exibição tradicional. Eles tornam-se enredado no processo de 

aquisição – compras - e tirar um pouco da sua identidade a partir de uma (posse) de novos 

itens que eles compram e exibem " (Stearns, 2006). 

 

Essa sociedade é apoiada pelo marketing, é definida pela produção e pelo consumo de massas. 

O consumo pessoal desempenha um papel central. Uma parte do orçamento doméstico é 

reservado a compras de bens e serviços, por vezes, menos utilitários do que simbólicos ou 

carregados de significação cultural: lazer, informação, educação, saúde, moda, etc.  

 

A publicidade é a base dessa sociedade de consumo, pois é através dela que são criadas novas 

necessidades de consumo, mostrando o mundo perfeito que muitas vezes é inacessível, por 

fim criando uma sociedade estereotipada. O apelo da publicidade através de mídias sociais 

atinge principalmente os jovens, fazendo os mesmos a consumirem produtos que por sua vez 

não será utilizado. 

 

Segundo o site Ibope, em 2002, o total de brasileiros que iam às compras com frequência 

mínima de 30 dias era de 60%. Atualmente, este número é de 67%, ou seja, mais de 35 

milhões de pessoas estão realizando compras pessoais. O site diz ainda que que as pessoas de 

25 e 34 anos destacam-se pelo hábito de fazer compras – 71%.  

 

Mike Fearherstone em seu livro Cultura de consumo e pós-modernismo adota uma estratégia 

diferente dos demais autores para definir sociedade de consumo. Ele reúne o que identifica 

como diferentes teorias sobre a cultura do consumidor em três grandes grupos. Fearthersotne 

define cultura do consumidor como: “usar o termo ‘cultura do consumidor’ é enfatizar que o 

mundo das mercadorias e os seus princípios estruturais são centrais para o entendimento da 

sociedade contemporânea. Isto envolve uma dupla perspectiva: primeiro, na dimensão cultural 
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da economia, a simbolização e o uso dos bens materiais como comunicadores e não apenas 

utilidades; e segundo, na economia dos bens culturais, os princípios de mercado como oferta, 

demanda, acumulação de capital, competição e monopólio operam no interior da esfera dos 

estilos de vida, bens culturais e mercadorias.” 

 

Os três grupos de teoria identificados por Featherstone são: a produção do consumo, os 

modos de consumo e o consumo de sonhos, imagens e prazeres. A primeira dessas divisões – 

a produção de consumo – entende a cultura do consumidor como uma consequência da 

expansão capitalista e do grande impulso trazido à produção pelo métodos tayloristas e 

fordistas. A necessidade de criar novos mercados e “educar” as pessoas para serem 

consumidores criou mecanismo de sedução e manipulação ideológicas das pessoas através do 

marketing e da propaganda. 

 

Segundo Featherstone, marketing e propaganda tornam-se, por conseguinte, “capazes de 

explorarem e associarem imagens de romance, aventura, exotismo, desejo, beleza, realização, 

progresso cientifico a mercadorias mundanas tais como sabão, máquinas de lavar, carros e 

bebidas alcoolicas”. 

 

A segunda divisão proposta por Feartherstone – modos de consumo – refere-se a uma lógica 

de consumo que sinaliza para formas socialmente estruturadas pelas quais as mercadorias são 

usadas para demarcar relações sociais. No interior da cultura do consumidor persiste uma 

economia de prestígio, na qual mercadorias escassas e/ou bens posicionais (mercadorias cujo 

prestigio se deve à imposição de uma escassez artificial de oferta) requerem investimentos em 

tempo, dinheiro e conhecimento para serem utilizados apropriadamente e de forma que seus 

usuários consigam transferir as propriedades simbólicas atribuídas às mercadorias para si 

mesmos, enquanto categorias de pessoas. 

 

O terceiro grupo identificado por Featherstone – consumo de sonhos, imagens e prazeres – 

enfatiza a dimensão dos prazeres emocionais associados ao consumo, mais especificamente os 

sonhos e desejos que são celebrados no imaginário da cultura do consumidor, que estão 

objetificados de forma particular em espaços físicos de consumo como shoppings centers, 

parques temáticos, lojas de departamentos, entre outros que geram sensações físicas e 

prazeres estéticos. 
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Assim ele conclui, que as diferentes perspectivas teóricas sobre a cultura do consumidor é que 

no seu interior persistem economias de prestígio e simbólicas. As primeiras, demandando 

investimentos consideráveis em tempo, dinheiro e conhecimento para que os bens posicionais 

sejam manuseados apropriadamente, de forma que estes possam ser utilizados para indicar o 

status de seu usuário. As segundas, propiciando sonhos e satisfação emocional individual 

através de seus signos, imagens e mercadorias simbólicas. 

 

A seguir um quadro no qual enumera, a partir dos diferentes autores, a características e 

discussões que podem ser associadas mais à sociedade de consumo e aquelas que dizem 

respeito preponderantemente à cultura do consumo ou do consumidor. 

 

Sociedade de consumo Cultura de consumo 

1. Sociedade capitalista e de mercado; 1. Ideologia  

2. Acumulação de cultura material sob 

a forma de mercadorias e serviços; 

2. Valorização da noção de liberdade e 

escolha individual; 

3. Compra como a principal forma de 

aquisição de bens e serviços; 

3. Insaciabilidade; 

4. Consumo de massas e para as 

massas; 

4. Consumo como a principal forma de 

reprodução e comunicação social; 

5. Alta taxa de consumo individual; 5. Cidadania expressa na linguagem de 

consumidor; 

6. Taxa de descarte das mercadorias 

quase tão grande quanto a de 

aquisição; 

6. Fim da distinção entre alta e baixa 

cultura; 

7. Consumo de moda (novidade); 7. Signo como mercadoria; 

8. Consumidor como um agente social 

e legalmente reconhecido nas 

transações econômicas. 

8. Estetização e comoditização da 

realidade. 

 

1.2 - Marketing, Consumidor, Mercado 
O consumo é combustível que move o capitalismo. Se não há consumo, o mercado financeiro 

não gira. Segundo Lorenz (1991), as aspirações do consumidor são fabricados pelo produtor, 
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que coloca em prática a grande capacidade publicitária de manipular os instintos e emoções 

humanas, com o intuito de incentivar as pessoas a consumir cada vez mais. Na perspectiva 

marxista a sociedade de consumo seria aquela dominada pelos imperativos de lucro, os quais 

criam necessidades falsas através da manipulação dos consumidores sem necessariamente 

gerar felicidade, satisfação ou harmonia. No momento presente, essa realidade está mais 

simples ainda, pois apenas com um aparelho nas mãos o consumidor exposto a esse tipo de 

marketing. Sendo um dos grandes percussores atualmente, as mídias sociais permitem que 

com apenas um clique, se tenha acesso a roupa do momento, ao melhor celular, ao mais 

badalado restaurante, seja o que for, um simples post faz você desejar o bem em questão.  

 

Na sociedade moderna, compete-se por tudo: pela posição de prestígio no ambiente de 

trabalho, no âmbito familiar e, sobretudo, na capacidade de consumo. Consumir passou a ser 

expressão da autenticidade do indivíduo. Com o avanço tecnológico, que teve índices 

impressionantes no século XX, tem mostrado a potencialidade do ser humano para criar novos 

produtos, novos serviços, novos espaços de sociabilidade e infinitas formas de tornar 

essenciais diversos artefatos desconhecidos da maior parte da população do início do último 

século. 

 

A cultura do consumidor é uma cultura de consumo de uma sociedade de mercado. No mundo 

moderno o consumo se tornou o foco central da vida social. A limitação da vida útil dos 

produtos ocorre cada vez mais rapidamente, e tudo passa a ser descartável (PENNA, 1999). 

Essa obsolescência é programada e a propaganda é o veículo que a promove, estimulando o 

descarte do antigo (nem sempre tão antigo) e o consumo da novidade. 

 

Uma outra implicação diz respeito ao papel manipulador atribuído ao marketing e à 

propaganda no consumo moderno. Ora, se a fonte da nossa insaciabilidade por novos 

produtos se encontra na forma como obtemos prazer – no caso através do devaneio auto-

ilusivo – marketing e propaganda não possuem nenhuma influência neste processo. No 

contexto atual, marketing e propaganda seriam no máximo sistema de oferta de informação de 

novos produtos e serviços que vão detonar novas possibilidades de daydreams.  
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Fonte: www.ibope.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.ibope.com 

 

1.3 - Como é a Influência dessa Sociedade? 
A tecnologia passou a fazer parte do cotidiano, sobretudo a tecnologia de informação. Carriei 

(2001) aponta o crescimento mundial dos serviços de telecomunicações em taxas superiores 

ao do PIB, demonstrando que a expansão da infraestrutura mundial de redes de comunicação 

e o crescimento da Internet comprovam para a consolidação da Sociedade de Informação. O 

http://www.ibope.com/
http://www.ibope.com/
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conhecimento se tornou mais acessível, tendo a internet como canal de divulgação. Como 

consequência, o conhecimento se tornou uma exigência da contemporaneidade. 

O espaço virtual criou novas possibilidades de consumo. Pequenas, médias e grandes 

empresas disponibilizam em seus sites para aquisição dos mesmos. Sites criados para 

pesquisa de preços, leilões eletrônicos, compra e venda de mercadorias entre pessoas físicas e 

pessoas jurídicas são algumas das diversas formas de consumo possibilitadas pela tecnologia 

da informação. 

 

As novas tecnologias não somente alavancaram o consumo virtual de produtos e serviços que 

seriam encontrados no mercado convencional, mas essas tecnologias são também objeto de 

consumo. Possuir uma conta de e-mail, fazer parte de um grupo do Facebook, ser um usuário 

Google ou do Twitter são alguns dos exemplos de tecnologias que são consumidas na 

sociedade informacional. 

 

Castell (2003) entende que as análises sobre as redes sociais da Internet foram e ainda são 

influenciadas por um viés ideológico, o que prejudica a compreensão dos novos padrões 

sociais que emergiram com a rede mundial. As comunidades virtuais da internet, portanto, 

surgem como um meio de reforçar padrões preexistentes de sociabilidade, mais do que criar 

esses padrões. O mesmo teria corrido à época da invenção do telefone. Nesse sentido, a 

mudança ocorrida não seria nas formas de sociabilidade em si, mas na noção de espaço. As 

comunidades virtuais representariam, portanto, a transformação das comunidades locais em 

comunidades ligadas por redes (Castell, 2003). 

 

O indivíduo, estando inserido em um todo social, sofre a pressão das representações 

dominantes nessa sociedade, e suas representações individuais são moldadas por valores, 

crenças, mitos e formas simbólicas que apropria em suas práticas. Na sociedade de consumo, 

as pessoas são bombardeadas por signos e ideologias propagadas pelo marketing das 

corporações privadas e também pelas políticas públicas. Penna (1999) aponta que o aumento 

da publicidade espalha a insatisfação das pessoas com o que possuem, o seu “quinhão”, e 

colabora com os produtores para fabricar os desejos do consumo pelos seus produtos. Para 

nos adaptarmos a essa sociedade, nós a representamos de forma a apreendê-la. Nesse sentido, 

construímos significados que nos possibilitem essa adaptação em toda sua complexidade. 
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As políticas de inclusão das minorias, representadas por outras cores, opções sexuais e etnias, 

são na verdade políticas que possibilitam a essas minorias fazer parte do mercado 

consumidor. A mídia e a cultura exercem um papel fundamental nesse processo, pois captam 

os valores culturais e comportamentos dos diferentes grupos e estimulam o consumo de 

produtos que os identifique, ou seja, que sejam representativos de sua realidade.    

 

Em diversas respostas, o consumo é apontado como a satisfação das necessidades pessoais de 

todo ser humano. Alimentação, vestuário, moradia, saúde, educação e lazer foram as 

necessidades pessoais apontadas. Quando extrapolam essas necessidades, surgem as 

representações do consumismo, associada ao supérfluo.  

 

Tabela: Importância Atribuída a Ítens de Consumo 

Consideram essenciais ou 

de grande importância para: 

Com

putador 

Banda Larga Telefone 

celular 

Conhecimento 80% 60% 60% 

Informação 60% 60% 40% 

Trabalho 80% 80% 60% 

Família  40% 20% 60% 

Socialização 20% 40% 60% 

Coletividade 20% 40% 20% 

Lazer 40% 40% 20% 

Fonte: Dados de pesquisa, 2009 

 

É importante notar que apenas 20% atribuíram importância ao computador associado à 

realização. Esse dado confirma as ressalva de Castell (2003) quanto à criação de novas 

sociabilidades por meio da internet e das tecnologias de informação. Nesse sentido, mesmo 

sendo o computador o instrumento que possibilita ao usuário da rede mundial a participar de 

comunidades virtuais, ele não é determinante para a socialização.  

 

• Segundo pesquisas da Nielsen, a economia desacelerou e o consumidor brasileiro 

mudou o seu comportamento. 
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 De acordo com estudo Confiança do Consumidor 2014, da Nielsen, a inflação sai do 

 10º lugar no ranking das principais preocupações do brasileiro em 2012 para 2º lugar 

 em 2014; 

• Brasileiros conquistaram um padrão de consumo e, diante de uma desaceleração 

econômica, não querem perdê-lo; 

• 13% dos brasileiros estão economizando para pagar dívidas atrasadas e 64% afirmam 

que diminuem lazer fora do lar para economizar. 

 

A classe C deixou de ser o motor da economia. No entanto, o estudo Mudanças do Mercado 

Brasileiro, da Nielsen, revela que os consumidores conquistaram um novo padrão de 

consumo, acessando produtos diferenciados e, agora, diante uma desaceleração econômica 

querem manter o que conquistaram. A contribuição dos fatores macroeconômicos 

considerados para crescimento ou retração do grupo de categorias auditado pela Nielsen, por 

meio de projeções conservadoras, será negativa (na ordem de -3.6%) para a movimentação 

das cestas em 2015. Isso indica que as pessoas já estão em busca de um ponto de equilíbrio 

quando o assunto é consumo.   

 

Segundo a Nielsen, 64% dos brasileiros afirmam que para poupar diminuem o lazer fora do 

lar, e 13% estão economizando para pagar dívidas atrasadas. “Os consumidores reduzem o 

lazer fora do lar, mas querem continuar se divertindo”, diz Gloria Tittoto, analista de mercado 

da Nielsen.   

 

Outro dado que demonstra a situação de atenção no consumo é a ida ao ponto-de-venda. 

Houve uma queda de 4,7% no número de visitas ao ponto-de-venda em 2014 com aumento do 

tíquete médio em 5,6% a cada visita, ou seja, as compras estão sendo mais planejadas: o 

consumidor vai menos vezes à loja, mas gasta mais a cada visita. E, pela pesquisa, as classes 

A + B são as responsáveis por esse comportamento.   
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Capítulo 2 - Sociedade Pós-Moderna: A Sociedade de Hiperconsumo 
 

2.1 - Como a sociedade é influenciada? 

O incentivo ao consumo no sistema capitalista é muito grande e a tendência é aumentar cada 

vez mais, o que é considerado um ponto positivo na economia de um país, pois vivemos numa 

sociedade onde o ter vale mais do que o ser. Por isso não devemos admirar, uma vez que o 

consumo, nada mais é do que a utilização de objetos e serviços para a satisfação das 

necessidades e dos desejos humano, numa economia capitalista o lucro está em primeiro lugar 

e quanto mais fácil e mais rápido melhor, por esta razão os empresários investem alto em 

marketing , gastando milhões em suas campanhas publicitárias contratando gente famosas e 

de sucessos na carreira profissional, seja um ator, um jogador de futebol, um cantor, uma 

apresentadora de programas na televisão, uma modelo; para serem garotos ou garotas 

propagandas das suas empresas com a finalidades de convencer as pessoas a consumirem 

mais, o que é muito positivo para economia, pois, ao consumir mais, a produção tende a 

aumentar e a oferta de empregos aumenta, melhorando a vida das pessoas e fazendo a 

economia o país crescer; mas, a maior preocupação das empresas é com o lucro, pois com as 

novas tecnologias e a grande oferta de produtos novos, está difícil se manter no mercado. Por 

isso tem que estar sempre investindo mais para ter condições de enfrentar as concorrentes, 

conseguindo assim uma posição de destaque, vendendo mais e aumentando suas margens de 

lucro. 
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É importante o crescimento das empresas, porém ao falar do consumismo, que nada mais é do 

que, o que a humanidade consome em excesso, sem ser necessário, somente pelo prazer de 

comprar e possuir e sobre a compreensão que devemos ter sobre a questão de saber 

diferenciar o consumo do consumismo, que a maioria das pessoas não sabem, não tem a 

consciência o que se torna um problema sério, nesta questão consiste a diferença do ser e do 

ter, do querer e do poder , pois deve se consumir, sem se deixar levar pelo consumismo. 

Como esclarecer melhor esta questão, com os lançamentos dos novos produtos no mercado, 

com a inovação e avanço das tecnologias, o que acontece diariamente, cada produto com mais 

beleza e mais qualidade do que outro e com várias finalidades ao mesmo tempo, o que 

encarece, mas, chama mais a atenção dos consumidores.  

 

Podemos exemplificar: O celular que tira fotos e serve de calculadora e serve para ouvir 

músicas, como despertador e lanterna, a televisão com controle remoto, a TV plasma e com 

tela plana, a máquina de lavar que também serve para secar, o micro-ondas, a câmara digital o 

computador com suas diversidades de funções, a geladeira que não cria gelo (frost free) e a 

câmara digital, entre outros. Já desde criança é ensinado a querer sempre o melhor, pois, na 

família e na escola é o que se vê, é desta forma que se é incentivado, querer ter um página na 

internet, querer os produtos mais atualizados que a TV está mostrando, a boneca que sorri e 

que chora, que fala, que anda, até porque a colega ganhou da mãe, da tia ou padrinho, vem a 

dúvida se quer a Barbie ou casa da Barbie, a criança também quer a melhor bota, o melhor 

tênis, a melhor calça, a melhor blusa. E os eventos, as festas que desde cedo tem que 

participar quase que por obrigação, são os aniversários, as festas juninas, a festa do Padroeiro, 

o carnaval, as comemorações do natal e do ano novo; tudo isto, sem obedecer a nenhum limite 

no que torna a situação um problema, principalmente se um dia não se puder continuar com 

seus hábitos, mas, uma vez, vale lembrar as diferenças sobre o que se deve comprar e o que se 

deve participar; sobre o que se pode e se deve comprar, para evitar conflitos sociais no futuro, 

causado por problemas financeiros.  

 

Neste jogo do salve-se quem puder e vença quem for melhor, deve-se lembrar que tem 

aquelas pessoas que ganham um salário mínimo, aquelas que ganham mais de um e têm 

aquelas que têm outras fontes de renda, por ter outras profissões, outras atividades mais 

valorizadas ou até por ter seus próprios negócios, estas últimas podem gastar mais porque 

ganham mais, e as que ganham menos devem ser conscientes que precisam gastar menos, 
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assim entra a questão dos empréstimos bancários, dos limites em conta corrente oferecidos 

pelos bancos e que muitos usam sem saber que vão ter que pagar e com juros altos, até porque 

muitos correntistas não sabem que tem uma conta corrente, o que é uma conta corrente, nem 

qual a finalidade desta conta.  

 

Os bancos para aumentar seus lucros, abrem conta para todos que recebem pagamentos em 

suas agências, sejam funcionários públicos municipal, estadual ou federal, dos beneficiários 

da Previdência Social, sem se importar com o nível de instrução dos mesmos e sem oferecer o 

menor esclar 

 

Além do mais os bancos oferecem empréstimos com descontos em folha de pagamento, e que 

antes do prazo de da última prestação, o banco já oferece renovação, os assalariados sem as 

mínimas condições de pagar acabam renovando, pois o banco garante que os juros são baixos, 

mas, o que os beneficiários não sabem é que além de pagar juros ainda pagam taxas de 

serviços que nem conhecimento das mesmas eles tomam. Sendo assim, com os novos 

produtos no mercado, com as facilidades de créditos, com o que chamamos de moda, que é o 

que está em gosto ou em uso, todos estes fatores leva o beneficiário ou consumidor a um 

grande desequilíbrio econômico, pois as pessoas tendem a crescer socialmente olhando 

sempre para quem está comprando mais, para quem está em alta no momento, ou na mídia, 

sem analisar e comparar sua situação financeira, vendo apenas a condição social, buscando 

um falso crescimento econômico, o que cria um mal-estar que acaba numa dívida e em 

grandes dificuldades, ai como solução a pessoa começa a recorrer aos empréstimos para 

cobrir os limites e pagar outras contas e pegar o limite do banco para pagar os empréstimos, 

que é chamado de bola de neve, isto, quando não param nas mãos dos agiotas que cobram 

seus juros altíssimos. Desta forma vão deixando de pagar contas essenciais como água, luz, 

telefone, supermercados, farmácias, entre outras.  

 

Por falta de controle ou de planejamento as pessoas acabam entrando num mundo quase sem 

volta. É muito bom comprar e é muito bom vender, participar das coisas boas que a vida 

oferece, mas, é preciso entender que se deve gastar só o que se ganha, nunca gastar mais. O 

equilíbrio financeiro e social pode ser admirados por muitos, pois a chave do problema está 

no controle dos gastos e no equilíbrio psicológico de aceitar a ser o que realmente é um 
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simples consumidor de um mundo de consumismo desenfreado, tudo em nome do 

crescimento e do lucro rápido e fácil. 

 

Figura: As formas de Alienações 

2.2 – Consumismo  

O consumismo pode ser definido, de modo bastante simplificado, como o ato de consumir 

mercadorias, para si ou para outro, em quantidades “além do necessário”. Apesar de “além do 

necessário” ser uma variável subjetiva e, portanto, difícil de medir (afinal, quem sabe o que é 

bom para quem?), é possível partir da quantidade de mercadorias suficiente para uma vida 

fisicamente saudável, confortável, segura e sustentável em termos materiais e, sobretudo, 

ambientais. 

 

O consumismo não é um comportamento natural do Homem e precisa ser estimulado, 

constantemente, por uma fonte externa, suficiente poderosa e convincente. E no caso das 

sociedades moldadas pelo capitalismo, que depende de produções, vendas e compras em 

excesso, a fonte externa é a comunicação comercial. As empresas capitalistas vêm usando a 

comunicação, com força total, desde que perceberam que era possível convencer as pessoas a 

comprar mercadorias “além do necessário” e sem nenhuma outra justificativa, além da 

satisfação de desejos. Desejos que, cada vez mais, eram inventados pelos próprios fabricantes 

e revendedores e “inoculados” nos consumidores, efetivos e potenciais, por meio da 

publicidade. 
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O capitalismo surgiu na segunda metade do século XX, nos Estados Unidos da América, e foi 

se espalhando pelos demais países capitalistas, até se transformar no padrão de consumo 

“oficial” e majoritário das pessoas “economicamente ativas”. O processo de priorizar o que 

interessa à indústria, ao capital e ao capitalismo é realizado, diariamente, pela comunicação 

comercial. Os milhares de anúncios veiculados, continuamente, nos meios de comunicação de 

massa e dirigida, determinam, sem deixar margem para questionamentos e críticas, o que é 

mais importante (consumir o máximo possível) e o que é menos importante (qualquer coisa 

que não seja consumir). E esse condicionamento ininterrupto acabou por criar uma “cultura de 

consumo” e, posteriormente, de “hiperconsumismo”. Segundo Leonardo Boff (2010), “Os 

seres humanos são induzidos a consumir mais e mais e a universalizar o consumo, o mais que 

possam. E o consumo não é solidário mas individualista.” Felizmente para o Homem (e 

também para natureza e o planeta), esse processo de “lavagem cerebral” não é 100% eficaz. 

 

A tarefa mais importante da comunicação social (a primeira é vender, obviamente) consiste 

em impedir que as pessoas comecem a questionar seus desejos (que, talvez, nem sejam seus 

de verdade), excessos e o próprio consumismo ou hiperconsumismo. Afinal, para que o 

Sistema continue a funcionar por mais tempo é preciso que os efeitos “anestésicos” e 

“narcotizantes” da publicidade não passem jamais. Caso contrário, os consumidores podem 

“acordar” de sua hipnose midiática e “voltar ao normal”. 

 

O consumismo vem degradando nossa sociedade cada vez mais. O ato de adquirir algo 

necessário para sua subsistência é um tipo de consumo utópico para a sociedade de hoje, já 

que todos são influenciados pela mídia, pelas propagandas e publicidades e desejos absurdos. 

Estas influências geram um consumismo desenfreado. 

 

Como principal alvo do consumismo, são usadas as crianças já que elas são ingênuas e 

sentem-se atraídas pelas novidades e, por conta da imensa facilidade de influenciá-las com 

marcas e produtos, a publicidade acaba por usar isto como uma arma, utilizando-se de cores, 

luzes, brinquedos e personagens famosos que chamem a atenção dos pequenos. 

 
Com o avanço do desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, no decorrer do 

século XX, mudaram as formas de viver, e de como as crianças passam o tempo que tem 

livre. 
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Em nossa sociedade todas as camadas sociais têm no televisor sua companhia mais constante. 

Os meios de comunicação, especialmente a TV, são modelos com os quais crianças se 

identificam, e quanto maior é o isolamento da criança maior é o poder de influência que a 

mídia exerce sobre a criança. (Campos e Venturella, 2003). 

 

As décadas atuais trouxeram algumas mudanças, tais como: A TV a cabo, aparelhos de DVD, 

videogames interativos e computadores. Essas invenções não apenas interferiram na 

quantidade de tempo gasto pelas crianças em frente a um meio de comunicação, como 

também ocasionaram mudanças significativas no que elas estão assistindo. Os aparelhos de 

DVD, por exemplo, permitem que as crianças assistam á filmes e programação imprópria para 

a idade delas. A TV a cabo e a Internet expandiram amplamente, o número de opções, 

fornecem acesso á diversão de conteúdo adulto. 

 

Os publicitários têm como objetivo tornar as pessoas infelizes com o que têm, e o problema 

maior do consumismo infantil é que as crianças se tornaram consumidores hedonistas, 

infinitamente insatisfeitos e, contudo, são levadas a perderem a sua inocência, e a se 

revoltarem contra tudo e todos que tentam impedir seus objetivos de consumo. (Venturella, 

2003). 

 

As crianças são corrompidas desde cedo, para tornarem-se pessoas consumistas e sem valores, 

o perfil ideal que a mídia deseja, pois passam mais tempo com a vida vinculada à mídia do 

que em épocas passadas. A mídia as atrai fortemente, já que a combinação de informações 

visuais como a televisão, com auditivas, o rádio, faz a televisão, os vídeos e os videogames 

muito mais atraentes do que outros meios de comunicação de massa, tais como os livros, que 

exigem só a leitura, e não são como um computador, por exemplo. O resultado disso é um 

grande impacto na sociedade atual. De forma a distorcer, manipular valores morais, religiosos 

e culturais, incentivar a obesidade infantil, a erotização precoce, consumo de drogas e excesso 

de agressividade. 

 

Atualmente as crianças no mundo inteiro, estão privadas dos espaços que costumavam ser 

seus: as ruas, as calçadas, as praças. Privadas desses espaços, elas se refugiam na frente do 

televisor, e ficam por horas exposta à mídia. 
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Tradicionalmente, a família, a religião e a escola exerciam a principal influência no 

desenvolvimento intelectual, emocional e moral de uma criança. Houve uma mudança 

gradativa até os dias atuais, sendo que, a maior influência agora é a do televisor, 

acompanhada por um crescente impacto de outros meios. Apesar disso a televisão também 

pode produzir um efeito bastante positivo no que tange a comunicação entre diferentes povos, 

uma vez que ela difunde ideias, valores padrões de outras culturas, ajudando a aumentar a 

nossa visão sobre o que é diferente de nós; ela pode nos transmitir informações úteis e 

interessantes que ampliam os conhecimentos sobre a diversidade culturais existentes no 

planeta. 

 

Cabe aos pais desenvolverem uma “alfabetização para a mídia” tendo uma postura 

investigativa e crítica diante de tudo o que a mídia nos impõe; ter uma postura de não 

aceitação passiva levará à consciência do que realmente somos e buscamos. Essa deve ser a 

primeira medida para começar a reverter à situação de dominação da mídia em que adultos e 

crianças estão totalmente mergulhados. 

 

2.3 – Hiperconsumismo  

O hiperconsumismo ou hiperconsumo, pode ser definido, de modo bastante simplificado, 

como a manifestação última e mais intensa do consumismo. E essa intensidade é resultado de 

uma dependência psíquica em relação às compras e ao prazer de comprar. 

 

O sistema capitalista precisa de milhões de consumistas, em plena atividade, para manter seu 

oscilante funcionamento, mas, se quiser crescer ainda mais, é necessário transformá-los em 

hiperconsumistas; isto é, em indivíduos muito mais impulsivos e gastadores e o que é mais 

importante, dependentes e controláveis. A felicidade não é algo que possa caber em uma 

mercadoria ou, ainda mais absurdo, ser uma mercadoria. Se analisar a publicidade com rigor e 

responsabilidade socioambiental, verifica se que a quase totalidade das mensagens 

publicitarias é falsa, pois os anunciantes prometem o impossível e vendem o imaterial. A 

mercadoria real é quase um “detalhe”. Eles exageram e mentem conscientemente, ou melhor, 

dolosamente. De certo modo, toda publicidade é enganosa ou abusiva. 
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Em outras palavras, são enganosas e abusivas, todas as peças publicitárias veiculadas desde a 

segunda metade do século XIX, visando mulheres e homens, adultos e crianças, segmentos e 

nichos de mercado. O que, fracamente, não é de se estranhar, pois como revelou David Ogilvy 

(2001), “A chave do sucesso é prometer um benefício ao consumidor [...].” Cumprir o 

prometido é uma outra história... E na maioria das vezes, nem vem ao caso, afinal, novos 

produtos e serviços serão lançados em breve. Um prisioneiro mais ou menos dócil e obediente 

(tudo depende do grau de condicionamento midiático) cuja única “liberdade” consiste em 

escolher a próxima mercadoria a ser adquirida. 

 

Em uma palestra na revista Marie Clare, Lipovetski diz que os nossos hábitos de consumo 

vêm mudando radicalmente nas últimas décadas. Nos tornamos individualistas (nas refeições, 

diante da tevê, na relação com a moda) e potencializamos as experiências por meio da 

tecnologia. “No hiperconsumo, não há limite de espaço e tempo. É possível comprar em 

qualquer hora e lugar”, diz Lipovetsky. 

 

O filósofo trabalha com a premissa segundo a qual, onde as pessoas têm o gostinho de 

comprar livremente, não tem volta. “Pergunte aos chineses se eles aceitam diminuir o 

consumo”, afirma. Mas se está tudo dominado, o que fazer? Como equilibrar consumo 

galopante diante de tantos desafios? Para Lipovetsky, a saída não virá da demonização do 

consumo, mas sim da capacidade do ser humano para dar respostas inteligentes a problemas 

complexos. “Há limites para os recursos, mas a invenção humana já fez o possível e o 

impossível. Se alguém falasse que iria à Lua na Idade Média, seria tachado de louco”, disse. 

 

Após afirmar que o aumento do consumo é inevitável, Lipovetsky trouxe um contraponto. Na 

visão de mundo do filósofo, ainda que o consumo esteja presente em todas as esferas da vida, 

é possível – mais que isso, desejável -- que ele não seja um ideal de vida. “Cabe aos governos 

e aos pais dar educação sem diabolizar o consumo, sem moralizar a questão com ideias 

simples sobre o bem e o mal”, afirmou. Ele próprio disse ser adepto do que chamou de 

“simplicidade voluntária”, o que na prática quer dizer uma vida onde o consumo deve ficar na 

última gaveta das nossas vontades. “Desde Pascal sabemos que o consumo era uma maneira 

de combater a angústia. Mas quando temos paixões, o poder do consumo passa a ser muito 

inferior.” 
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Em um ensaio filosófico sobre a felicidade na contemporaneidade (A felicidade paradoxal: 

ensaios sobre a sociedade de hiperconsumo), denominada por Gilles Lipovetsky de era do 

hiperconsumo, ele resgata a herança da mitologia e do deus Dionísio, distribuidor de alegrias 

em abundância, que incitava os homens ao gozo pleno. Segundo o autor, esse ethos de alegria 

foi redescoberto pelo homem atual, insistindo na nova cultura cotidiana, que presta culto às 

sensações imediatas, aos prazeres do corpo e dos sentidos, às volúpias do presente. Isto se 

traduz em um retorno e aprofundamento do carpe diem, o que seria um engano, haja vista que 

quanto mais a felicidade hedonista é exibida, mais ela é acompanhada por temores e tremores. 

O que se propaga é menos o carpe diem do que o sentimento de insegurança. Na verdade, o 

culto do instante não estaria à nossa frente, mas regrediria. 

 

O livro é divido em duas partes. Na primeira, intitulada A Sociedade de Hiperconsumo, 

Lipovetsky resgata a importância do capitalismo no que se refere aos mercados de massa, 

abordando a economia fordista, o fetichismo das marcas e a organização pós-fordista. 

Segundo o pensador, a sociedade do hiperconsumo estaria organizada em nome de uma 

felicidade (chamada de paradoxal). A produção dos bens, os serviços, as mídias, os lazeres, a 

educação, a ordenação urbana, tudo seria pensado e organizado, em princípio, com vista à 

nossa maior felicidade. Quanto mais uma sociedade se enriquecesse, maior seria o consumo e 

as necessidades de consumir, promovendo-se uma mercantilização dessas necessidades. As 

receitas de felicidade espalhar-se-iam nas áreas da alimentação, do amor, da comunicação, da 

educação dos filhos e da produção de sentidos em torno da felicidade. Na visão trazida pelo 

autor, o ser humano passaria do modo fechado ao universo infinito das chaves da felicidade, 

gerando a tese de que vivenciamos o tempo do treinamento generalizado e da felicidade modo 

de usar para todos.  O autor cunha a expressão turboconsumidor para se referir às rápidas 

mudanças sociais e econômicas que levaram o ser humano não apenas a um consumo em 

massa, mas a uma situação de individualização e hiperindividualização do consumo, como se 

este fosse o direcionador dos sentimentos em torno do ser feliz, o que atingiria todas as 

esferas sociais (os que querem e podem consumir, excluindo-se o oposto a este quadro) e 

idades (adultos e crianças ansiosos por consumir). 

 

Na segunda parte do livro, intitulada Prazeres privados, felicidade ferida, o autor aborda, entre 

outras questões, os desejos e as frustrações provocados pela sociedade de hiperconsumo a 

partir da influência da publicidade, do individualismo selvagem e da exclusão produzida por 
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situações de miséria tanto material quanto interior. A sociedade contemporânea seria definida 

dentro do paradigma hedonista versus o antidionisíaco, gerando a criação do chamado super-

homem, perfil preocupado com o desempenho e com os prazeres dos sentidos. Isso geraria 

situações complexas, em que o homem se veria diante da pressão por superar a si mesmo e 

sentir-se bem ao mesmo tempo, o que culminaria no advento da medicalização não apenas do 

corpo, mas também das sensações. 

 

O homem contemporâneo viveria em um estado de desamparo, tornando-se o único 

responsável por atingir seu êxito. Estaria suscetível a medos, frustrações, ansiedades e à 

produção de novas e efêmeras necessidades de consumo -  consumo que perpassa as 

aquisições materiais e chega ao domínio das subjetividades. De acordo com as reflexões de 

Lipovetsky, a nova ordem cultural na contemporaneidade valoriza os laços emocionais e 

sentimentais, as trocas íntimas entre as pessoas e a proximidade comunicacional com o outro.  

 

O autor, discorrendo sobre a felicidade associada ao amor, afirma que em uma sociedade que 

não cessa de prestar culto ao ideal amoroso e na qual a verdadeira vida está associada ao que 

se saboreia a dois, a relação estável e exclusiva constitui ainda um fim ideal. Segundo esse 

filósofo, o valor reconhecido no amor e no sentimento, a busca de uma intimidade relacional, 

a necessidade de sentido intenso na vida e na relação com o outro trabalham, fora de todo 

princípio moral, para privilegiar o laço estável. A família e as relações afetivas não são 

valorizadas apenas porque as identificamos a uma vida rica em emoções e sentido, mas 

também porque nos permite realizar uma das aspirações mais profundas dos seres: ser 

reconhecido como uma “subjetividade insubstituível. 

 

Trazendo à tona a barbárie da ética e da estética, Lipovetsky conclui que a atual sociedade do 

hiperconsumo deve criar formas de sustentabilidade, não sendo apenas destrutiva, como se 

vem observando, mas também responsável. Em termos históricos, do mesmo modo como a 

opção consumista seria uma invenção datada, a sua exaustão deve ocorrer não apenas a partir 

de uma revolução do modo de produção mercantil e de valores, mas por uma inversão 

hierárquica na qual o hedonismo não seria um princípio estruturante da vida. O destino da 

sociedade seria a era do pós-hiperconsumo, na qual o ecletismo da felicidade levaria a uma 

contínua produção de dilemas e à necessidade de reinvenção da felicidade e da busca pela 

alegria de viver, o que nem sempre poderá ser dado ao homem como consequência de suas 
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buscas. O livro é uma contribuição recente para estudos que investiguem não apenas a 

felicidade e o bem-estar, mas também a produção de sentidos, ideias e necessidades em torno 

da contemporaneidade do hiperconsumo, da hiperindividualização e do hiperdesejo. 

 

Capítulo 3 - Cultura Participativa: O Novo Consumidor e as Relações com 

Mídia 
 

3.1 - A Cultura do Consumo como Prática da Cidadania no Ambiente Tecnológico 

Ao falar de novas tecnologias de comunicação e impacto nas sociedades e culturas da 

América Latina, Martín Ribeiro (2004) nos lembra da necessidade de reflexão sobre as 

relações entre essas tecnologias e culturas. Ele defende que nenhum desses aspectos pode ser 

tratado de forma isolada ou como polos opostos, promovendo fragmentações de sentido, 

agrupadas e reagrupadas “metafisicamente, sem brechas nem conflitos”. 

 

A complexidade do contexto contemporâneo compreende uma inter-relação entre os sentidos, 

em parte promovida pelo desenvolvimento tecnológico e o maior acesso aos meios de 

comunicação, promovendo mudanças rápidas das realidades sociais e culturais. Entretanto, é 

no cotidiano, base da vida social, que essas mudanças são perceptíveis, caracterizadas pelo 

simbólico e pelo cultural, reforçadas pela ampliação das redes de comunicação, dos espaços 

de circulação da informação. A expansão das redes das relações sociais disso decorrente se 

faz por meio de nós, interligando interesses sociais, econômicos, políticos e profissionais. 

 

Em relação à tecnologia, começa a ser utilizado o termo “convergência”: convergência 

tecnológica, convergência midiática, significando a conjunção de aparatos, a potencialização 

de capacidade técnicas. Nos estudos de comunicação e sua intersecção com consumo e 

cultura, a convergência que nos interessa vai além dos suportes tecnológicos. O objetivo é 

pensar essa convergência do ponto de vista que considera “o consumo como um momento do 

ciclo de produção e reprodução social”, como “o conjunto de processos socioculturais em que 

se realizam a apropriação e os usos dos produtos”. (Garcia Canclini, 1996) 

 

Neste contexto, “convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados que 

venham a ser, mas sim dentro dos cérebros de consumidores individuais e em suas interações 

sociais com outros” (Jenkins, 2008). Silverstone (2005) fala da necessidade de conhecermos a 
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tecnologia além do seu aspecto “máquina”, de forma que o uso que fazemos dela não seja 

“cercado de folclore”. As tecnologias da mídia, por exemplo, podem ser tratadas como 

encantamento e cultura. Encantamento porque são consideradas mágicas na medida em que 

entram na nossa imaginação mediadas pela ansiedade, pelo entusiasmo, diante das 

possibilidades que nem sempre sabemos ao certo o que significam. Cultura porque seus usos 

incluem não só o “como e o por que”, mas se constituem também objetos e práticas 

simbólicas e materiais, estéticas e funcionais. 

Referindo-se aos meios de comunicação de massa como influenciadores da vida social, 

Martín-Barbero (1997) atenta para a importância de pensarmos as articulações das inovações 

tecnológicas e a emergência das massas no âmbito de “readaptações da hegemonia”, em que a 

influência da tecnologia se materializa em mudanças na compreensão das diferenças sociais e 

hierarquização das classes. Segundo ele, “as  invenções tecnológicas no campo da 

comunicação encontram aí sua forma: o sentido que vai tomar sua mediação, a mutação da 

vida materialidade técnica em potencialidade socialmente comunicativa”.  

 

Caracterizando o momento atual, é preciso falar de consumo, da cultura de consumo, que 

“designa um acordo social onde a relação entre cultura vivida e os recursos sociais, entre 

modos de vida significativos e os recursos materiais e simbólicos dos quais dependem, são 

mediados pelos mercados” (Slater, 2002). Fugindo da submissão das peculiaridades, das 

modalidades de comunicação que os meios inauguram ao fatalismo da “lógica mercantil”, 

mas também sem mergulhar nos esvaziamento da dominação pela ideologia, conforme nos 

orienta Martín-Barbero (1997), junto a Garcia Canclini (1995), para quem reflexões no campo 

da cidadania, da comunicação de massa e do consumo devem reconhecer os novos cenários de 

constituição do público e “mostrar que para se viver em sociedades democráticas é 

indispensável admitir que o mercado de opiniões cidadãs inclui tanta variedade e dissonância 

quanto o mercado da moda, do entretenimento”. 

 

Na China, um exemplo extremo, o caminho escolhido para ingressar no mundo globalizado, 

aqui sinônimo de poderio global, foi o desenvolvimento tecnológico, que tem por princípio a 

produção em série, em massa. Um país comunista, fechado ao consumo, como diz Morin 

(1990), teve que se abrir ao real e às “necessidades imaginárias”, às necessidades cotidianas, 

que dizem mais respeito ao indivíduo do que à coletividade. O governo chinês providenciou 

meios para, de certa forma, satisfazer uma demanda latente de consumo. O consumo 
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promovido pela cultura de massa encontra hoje lugar na moral comunista, especialmente os 

jovens, com maior contato com os “regulados” meios de comunicação, mas em processo de 

construção de quadros próprios de referência. (Tondato, 2009) 

 

Entretanto, o consumo se define no uso que os indivíduos fazem dessas mercadorias no 

estabelecimento de posições nas suas relações sociais e, nesse sentido, ainda não sabemos 

como isso está ocorrendo na China. Há que diferenciar “consumo” de “consumismo”. O 

consumo aqui discutido dá um sentido à vida cotidiana na medida em que traduz aspirações e 

esperanças dos indivíduos, seja pela posse material de um bem, seja pelo aspecto simbólico 

que é comunicado. É o consumo que também é constituinte da cidadania na medida em que é 

também uma prática social e cultural a que o indivíduo tem direito. (Baccega, 2009) 

 

Slater (2002) também entra no âmbito da cidadania ao lembra que “a reprodução cultural é 

geralmente compreendida como algo a ser realizado por meio de exercício do livre-arbítrio 

pessoal na esfera privada da vida cotidiana”. A aproximação promovida pela tecnologia 

potencializou as dinâmicas empresariais, culminando na já desgastada “globalização”, na 

predominância das narrativas midiáticas na constituição das identidades, mais do que um 

modelo “ultrapassado” de nacionalidade. 

 

O que importa, mais do que a subordinação da cultura audiovisual e massiva aos critérios 

empresariais de lucro, é o ordenamento que se dá aos conteúdos e formas de consumo, que 

deve ser entendido dentro de uma cultura coletiva. (Garcia Canclini, 1996) 

 

3.2 - A Mulher da Classe C: Construção de Identidades na Convergência Tecnológica 

As descontinuidades entre “a lógica da criação de poder na rede global e a lógica de 

associação e representação em sociedades e culturas específicas” promovidas pela sociedade 

de rede (Castells, 2008), se configuram como caminhos para repensar as mídias como um 

campo de batalha das posições sociais. Pensando a mulher da classe C, grupo que tomo como 

referência para esta reflexão, um ambiente de convergências, tecnológica e cultural, pode 

significar novas formas de mediação, e até resistência. A resistência se daria pela ampliação 

das possibilidades transformadoras de constituição das identidades e estabelecimento da 

autoestima, na medida em que a ruptura sistêmica entre o local e o global promove uma 

“reconstrução de identidades defensivas em torno de princípios comunais” (Castells, idem), 
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que na cultura do consumo se traduz na participação em grupos e comunidades de consumo 

(de consumo, de identidade, virtuais e reais). 

 

Tal transformação exige um trabalho contínuo de desenvolvimento das características que 

respondam a necessidade múltiplas de convívio social, realização profissional, identificação 

emocional, que se renovam a cada momento. No caso, falo de identidades como fontes de 

significação para os próprios atores, que não devem ser confundidas com os “papéis sociais”, 

“definido por normas estruturadas pelas instituições da sociedade” (Castells, 2008), sem que 

isso nos impeça, muito pelo contrário, exija, refletir sobre como e até que ponto as mulheres 

fazem essa diferenciação, visto que as representações midiáticas retratam os “papéis 

femininos” fortemente estereotipados. 

 

A mulher que me refiro é uma cidadã-consumidora, que participa de um contexto 

socioeconômico cultural que inclui pelo consumo, valoriza pela aparência e exclui pela 

negação do acesso. Uma mulher que é também receptora no contexto comunicacional, que 

teve a identidade desestabilizada pelas mudanças estruturais e institucionais, com significados 

cada vez mais dependente do simbólico, cada vez mais afastado das tradições e dependentes 

de “traduções”, usando a noção de Hall. (2006) 

 

Uma forma de “resolver” essa multiplicidade é a opção por um estilo de vida, “definido como 

um conjunto mais ou menos integrado de práticas que um indivíduo abraça, não só porque 

essas práticas preenchem necessidades utilitárias, mas porque dão forma material a uma 

narrativa particular da auto identidade” (Giddens,2002). Essa escolha, porém, não é feita ao 

acaso ou livremente, mas a partir de opções oferecidas pela mídia conforme os “múltiplos 

ambientes de ação”, caracterizados pela segmentação, oferecendo possibilidades que podem 

nunca se tornar “concretas” para os indivíduos, mas também viabilizando acessos antes 

limitados. (Giddens, 2002) 

 

Pesquisas de mercado dizem que a mulher de hoje, da classe C, jovem, contemporânea, 

“escolhe o que compra com novos critérios, não só porque é mais saudável para os filhos ou 

para agradar o marido. Estão comprando porque é prático, rápido e resolve seus problemas a 

tempo de poderem voltar ao ambiente onde ganham dinheiro” (Meirelles, 2009). Qual o 

sentido disso no contexto descrito, em que, cada vez mais, fluxos de imagens e sons adentram 
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os ambientes, privados e públicos, aproximando os indivíduos do entretenimento, da 

informação, da política, “recordando percepções do espaço e tempo, anulando distinções entre 

realidade e imagem, enquanto produz novos modelos de experiência e subjetividade”? 

(Kellener, 2001) 

 

Como isso atinge a mulher das classe populares? Quais os caminhos, meios de acesso, 

possibilidades para a escolha das identidades? É inegável que essa mulher tem de estar 

atualizada em relação à tecnologia e sua conexão com um mundo mais amplo, interagindo, 

buscando informações e resolvendo aquelas mesmas questões práticas. Essa conexão pode por 

necessidade, por uma demanda social ou profissional. Terá ela desenvolvido um novo 

sensorium em relação à experiência social, na concepção de Benjamin, ou mesmo 

desenvolvido novas capacidades de percepção, imersa que está em problemas práticos de vida 

cotidiana? 

 

Um exemplo simples mais representativo, são as situações de transações comerciais quando 

não mais se pergunta se a pessoa possui um celular, pede-se já diretamente o número. Em 

outras ocasiões, na necessidade de envio de informações ou documentos, o procedimento 

básico é a solicitação de envio de e-mail, ou, quando muito, um fax. Entretanto, nem sempre a 

pessoa tem acesso a qualquer uma dessas tecnologias (que nem são tão “novas”), porém, ao 

invés de se expressar, no sentido de perguntar por outra alternativa, ela se cala (por vergonha, 

receio de perda de oportunidade). Mobiliza-se para cumprir as exigências, o que, na maioria 

dos casos, implica em gastos não planejados, promovendo, agora no âmbito coletivo, uma 

indústria de distribuição de informações (paga-se pelo fax, pelo envio de e-mail), ou ainda 

uma propagada ampliação do consumo de equipamentos que habilitam a população a 

participar do contexto tecnológico, equipamentos que em pouco tempo estarão obsoletos, se já 

não estiverem por ocasião da compra. 

 

Pensar em convergência tecnológica vai muito além da discussão sobre possibilidades 

técnicas ou de aspectos de inclusão visando apenas o acesso. O consumo tecnológico só se 

concretiza como tal na medida em que possibilita a produção de sentidos, sendo consumo 

“lugar de uma luta que não se restringe à posse dos objetos, pois passa ainda mais 

decisivamente pelos usos que lhes dão forma social e nos quais se inscrevem demandas e 



 
 

27 
 

dispositivos de ação provenientes de diversas competências culturais” (Martín-Barbero, 

1997).  

 

Segundo o Data Popular, a classe C brasileira tem renda familiar mensal em média de R$ 

1.829,00 até R$ 3.379,00. De 2004 à 2011, a participação dela sobre a população brasileira 

cresceu 36%, um aumento de 27 milhões de pessoas. Houve, portanto, um grande crescimento 

real de renda no período. 

 

Nota-se, que 5,1% da renda da classe C é destinada para o consumo de vestuário. E, no gasto 

total em vestuário no Brasil, a classe C corresponde por 48,3%. 
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Fonte: Data Popular 

3.3 - A Comunicação na Cultura da Convergência: A Produção Interativa de Si e do 

Outro 

Sabe-se que o boca a boca é uma das melhoras ferramentas do marketing. Qualquer pessoa 

sente-se influenciada após ouvir comentários sobre um produto que alguém comprou e 

gostou. Quando o comentário é negativo, a influência sob a decisão de compra é mais intensa 

e pode gerar repúdio instantâneo à marca. Nas redes sociais, onde os consumidores cada vez 

mais compartilham suas experiências de consumo, a influência corre à velocidade da internet 

e inaugura uma nova mídia: o consumidor. 

 

Este é o comportamento do consumidor na era digital: antes de se decidir por uma marca, 

produto ou empresa ele busca informações na web, seja em sites oficiais ou nas mídias 

sociais. Na maioria das vezes, a intenção é de se relacionar com a marca, ouvir quem já usou, 

experimentar novos produtos ou até mesmo co-criá-los e, em seguida, compartilhar suas 

impressões com suas redes de contatos. 

Com tanta gente participando desse ciclo, as buscas chegam às informações postadas por 

pessoas desconhecidas, mas que mesmo assim são capazes de influenciar na decisão de 

compra. Isso ocorre até mesmo se o post ou o vídeo forem antigos, pois o boca a boca digital 

tem mais alcance e deixa rastros. 

 

O exemplo mostra o quanto o consumidor está “muitíssimo mais poderoso” e com isso 

algumas exigências vêm sendo feitas. O bom relacionamento das marcas com seus clientes 
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tem sido a palavra de ordem para as companhias comprometidas em acompanhar a evolução 

dos mercados. 

 

E muitas empresas já estão percebendo essas mudanças como oportunidade e não como 

ameaça. Ora, sempre existiram consumidores que amam ou odeiam determinadas marcas e, 

até há pouco tempo, as insatisfações eram divididas somente com algumas pessoas. Hoje com 

a reclamação pública e vasta na internet os gestores antenados têm acesso a essas informações 

e mais controle da situação. Conclusão: é possível trazer o reclamante para o seu lado e 

reverter a situação. 

 

O objetivo do marketing digital é entender como as pessoas estão utilizando as tecnologias em 

suas vidas, tirar proveito do meio digital e das suas ferramentas para influenciar o consumidor 

e, claro, vender mais. E já há uma certeza: cada vez mais as compras serão influenciadas pelos 

meios digitais. Quem ainda vai esperar para atualizar as ferramentas de gestão e se encaixar 

nessa realidade? 

 

O que possibilita essa convergência é a tecnologia. O que a tecnologia faz com os indivíduos 

e com a vida em sociedade, com o planeta e com as consciências e com a vida em sociedade, 

com o planeta e com as consciências deve ser o combustível principal das reflexões humanas 

nessa área porque, sem essas consciências, sem os sujeitos que criam e utilizam os meios de 

comunicação e determinam suas finalidades, sem a sociedade, sem o planeta não há nenhuma 

tecnologia. 

 

Segundo dados do IBGE, os usuários de internet no Brasil em 2010 passaram de 32,5 milhões 

de pessoas em 2006 a 66,3 milhões, representando 34% da população. Esses números se 

referem a pessoas com mais de 16 anos, acesso à internet em qualquer ambiente, seja casa, 

trabalho, escolas, universidades etc. Já os usuários com acesso à internet na residência ou no 

local de trabalho se dividem entre 19% (ativos) e 24% da população (pessoas com acesso). Os 

usuários domiciliares somavam, até o final de 2009 apenas 15% do total da população 

brasileira, o mesmo percentual de quem possui banda larga, enquanto os usuários com acesso 

à internet em casa ficavam em torno de 22%. Em dezembro de 2005, existiam 18,9 milhões de 

usuários com acesso em suas residências, dos quais 12,2 milhões haviam efetivamente 

acessado a internet. O crescimento é constante, mas os números ainda não são esmagadores. 
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Conclusão 
Conclui-se de uma forma geral a importância das mídias sociais na sociedade e as suas 

respectivas influências nos diversos perfis de consumidores. Assim entende-se o mundo 

digital como uma oportunidade de sucesso, que se está perante ao mundo e deve ser 

desfrutada ao máximo, pois nela consegue se entender, satisfazer, comentar e compartilhar as 

necessidades e anseios dos consumidores. 

 

O presente estudo expôs a evolução do consumidor no cenário atual, deixando de ser um 

consumidor, que comprava apenas o que seria usado para ser um hiperconsumidor, que 

compra de acordo com a tendência ou que vai lhe dar status na sociedade. 

Desse modo, a pesquisa propiciou o maior conhecimento sobre a história do consumidor, a 

nova economia e a mudança na maneira de consumir, como também o maior engajamento 

acerca das características e estatísticas atuais dos meios tradicionais e digitais. 

 

Pode se concluir que a utilização das estratégias em Marketing Digital e mídias digitais 

possibilitam a divulgação da marca e dos produtos da empresa com maior eficácia e que de 

fato essas mídias são ótimas aliadas em ações de comunicação interativa e relacionamento 

com o consumidor. 
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Introdução 
Uma filosofia corporativa auxilia a empresa a caminhar junto com seus colaboradores ao 

objetivo da empresa. Neste trabalho falaremos de uma filosofia empresarial que incorpora 

sustentabilidade, como alcançar um alto nível de realização junto com um mundo mais 

sustentável. Trazer questionamentos e informações sobre o que uma empresa tem que fazer 

para ser sustentável e ser reconhecida no mercado. A empresa precisa passar com clareza 

tanto para futuros colaboradores, quanto para a sociedade, o seu objetivo como empresa. 

Lembremos que as empresas estão inseridas num meio social, cultural e econômico, é preciso 

levar em consideração cada ponto, e assim vemos que não é fácil gerir uma empresa que se 

sustente e que sustente o meio em que está inserida com responsabilidade.  

A empresa junto com a sociedade precisa mudar o modo de pensar, as empresas tem que saber 

o real objetivo de sua existência e sua responsabilidade e a consequência que poderá causar 

conforme sua atuação, ajudando a sociedade a parar de pensar apenas como um mero agente 

do consumo. A empresa pode inspirar e instruir os funcionários fazendo com que isso seja 

semeado na sociedade. Sabemos também que as corporações tem grande importância na vida 

em sociedade, e esse pode deve ser usado de forma mais consciente para um bem comum, e 

não só empresarial. 
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Ao decorrer da pesquisa também há informações e questionamentos de como sustentar o 

mundo em que vivemos, como entramos nessa situação e questionamentos para que evolua o 

modo como pensamos a sociedade, é mostrada a importância do conhecimento que tem que 

ser adquirido com base nas experiências vividas para idealizar um futuro para a sociedade em 

geral, tanto para seres humano quanto animais e meio ambiente. 

 

Capítulo 1 - Filosofia Corporativa e Sustentabilidade 
 

1.1 - Filosofia Corporativa? 

A filosofia corporativa é o conjunto de princípios que rege a empresa, tanto com 

relacionamento com os fornecedores, quanto com os clientes e essencialmente com os 

colaboradores. O que o distingue as empresas é a sua filosofia, e é ela que separa sua cultura 

ou ambiente em um grupo de valores fundamentais que informam todos os aspectos de suas 

práticas de negócios. 

 

A filosofia corporativa bem definida ajuda a empresa a construir sua cultura empresarial, 

fazendo com que práticas de éticas dentro do ambiente sejam mais recorrentes, com um 

melhor relacionamento entre gestores e funcionários, fazendo com que seja uma referência na 

tomada de decisão dos funcionários, assim todos podem operar numa mesma linha de 

raciocínio. O desenvolvimento de uma filosofia corporativa auxilia na hora de contratações. 

Ela postumamente pode ser ampliada para o ambiente externo onde a empresa igualmente 

participa. 

 

As corporações por serem constituídas de um conjunto de pessoas, que possuem finalidades 

semelhantes, como receber capital em troca de sua força de trabalho, todos buscam alcançar 

metas para contribuir com o sucesso da instituição, mas a individualidade em cada 

funcionário tem que ser trabalhada de forma cuidadosa, agregando valor ao indivíduo e ao 

trabalho que exerce, mostrando a responsabilidade e a importância dele para com as outras 

pessoas e com o meio em que vive, tanto dentro da empresa quanto fora. 

 

A principal maneira que uma corporação precisa adotar para conseguir administrar bem seus 

funcionários é extrair comprometimento, verificar se uma determinada pessoa é a certa para o 
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cargo que exerce, tratando de questionar se ela tem as habilidades técnicas e sociais 

necessárias para o cargo e, caso não tenha, criar condições para que esse desenvolvimento 

ocorra fazendo com que ela encontre sentido ao trabalhar ali. Esse sentido tem que estar 

relacionado com a filosofia da empresa e de como ela faz negócio, o funcionário tem que se 

sentir responsável e participante dos princípios da empresa. Uma filosofia forte e clara ajuda 

os colaboradores na união e na tomada de decisões, tornando-se uma forte ferramenta para a 

imagem da empresa, e ajudando a construir um ambiente de trabalho mais agradável. 

Muitas empresas focam suas atividades na rentabilidade e esquecem seriamente de pensar 

sobre o que elas representam e construir isso em seu negócio. Representação por princípios 

objetivos ajuda a empresa a ser contundente, um líder com uma filosofia bem representada 

tem o poder de inspirar a empresa inteira, e é adequado que ele sempre se questione como ele 

seria um administrador cada vez melhor, qual a melhor estratégia para levar a corporação ao 

sucesso, quais são os limites para alcançar o sucesso, quais as causas de cada ação, mas essa 

missão não é só do líder, ele pode servir de inspiração, portanto considerando que “Se 

percebermos que as empresas são sistemas vivos, comunidades humanas, entenderemos que 

não podem ser mudadas por uma só pessoa”, (Senge, 2000, p. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Responsabilidades Hyundai 
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Fonte: worldwide.hyundai.com 

 

A Hyundai é uma empresa que percebeu o quanto tem de ser diferente e que deve possuir uma 

representatividade responsável, o slogan dela é “Movendo o mundo juntos” e voltou sua 

atenção também para o meio que está inserida, que pode ser dividida em três 

responsabilidades, econômicas, sociais e ambientais. Ter uma gestão confiável, atraindo 

investimento assim podendo criar oportunidades de trabalho é a responsabilidade econômica, 

projetos e programas sociais, atendendo tanto a sociedade quanto clientes, funcionários, 

comunidades locais e empresas parceiras, é a reponsabilidade social, ela também implementa 

uma gestão ambiental, a fim de cumprir responsabilidades ambientais que carrega como uma 

fabricante de automóveis. 

 

A filosofia corporativa é o caminho que se percorre para a missão, visão e valores da empresa, 

é fazer com que haja coerência entre a prática das três com a teoria que elas carregam, é fazer 

com que as três sejam coerentes entre si. A missão é o objetivo da empresa, a filosofia é como 

se atinge esse objetivo e as questões e causas que esse caminho deixa para as pessoas 

resolverem, com base em valores, ou um código de ética que a empresa estabelece.  

 

É necessário entender como a corporação tem modificado ao passar do tempo, a Revolução 

Industrial foi um grande marco nessa história, o surgimento da máquina a vapor levou a 

produção a um ritmo intenso, transformando assim a organização do trabalho e a estrutura da 

• Gestão baseada na conf iança 
• Feira comercial 
• Prev enção da corrupção 
• Acionistas / Inv estidores 
• Div ulgação inf ormações CRS 

 
• Contribuição Social 
• Colaboradores / Clientes 
• Comunidade Local de 

Fornecedores 

• Minimização de Mudanças 
Climáticas Ef eito 

• Redução de emissão de gás 
• Aumento reciclagem 

• Produção limpa 
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empresa, afetando também o modo de vida de toda a sociedade inglesa, expandindo 

posteriormente para o mundo. Essa mudança para os donos de fábricas era o caminho para o 

lucro, afetando assim o funcionário, antigo artesão, forçando a trabalhar em condições 

precárias, incluindo mulheres e crianças no mercado de trabalho, a Revolução Industrial 

também afetou “o modo como pensávamos a respeito de nós próprios e até nossa visão de 

mundo” (Senge, 2009, p. 14). 

 

1.2 - Qual a Importância Dessa Filosofia para a Sustentabilidade 

A Revolução Industrial intensificou também a degradação do meio ambiente, utilizando 

matéria prima da natureza de forma exaustiva, e com um grande excesso de desperdício e 

descarte incorreto, causando grandes transtornos ambientais. A intensidade de queima de 

combustíveis fósseis levou a um aumento maciço de poluição no ar urbano, ainda assim 

muitas pessoas não viam a tal desvantagem no contexto de sua nova prosperidade. A 

sociedade não só se acostumou com a capacidade de ter mais coisas mais rápido, como 

também transformou a relação do homem com o meio ambiente. 

 

Com o aumento da população a produção cresceu ainda mais, a qualidade de vida ganhou 

proporções inquestionáveis, como o aumento da taxa de alfabetização, avanços na medicina, 

educação e entretenimento. Mas os efeitos colaterais também agiram com certa simetria, 

quanto mais se produzia, mais recursos naturais se utilizava, sem pensar se no futuro ainda 

conseguiríamos nos sustentar com esse estilo de vida. Como vemos esse assunto ganhou cada 

vez mais importância, e as soluções foram variando, os donos das fábricas mudavam a 

empresa de lugar, depois os descartes foram levados para lugares longe de centros 

populacionais, mas no fim percebeu-se com a globalização que o que se faz aqui, tem ligação 

com outros países, vivemos no mesmo planeta, com um sistema harmônico. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura. 2 – Revolução Industrial 
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Precisamos entender o modo como vivemos, e o que causamos. Saber que o sistema que 

vivemos não é mais sustentável, e como sairemos desse estilo de vida reflete em como cada 

empresa faz negócio, como cada corporação contribuirá, não com medidas imediatistas, sim 

com entendimento, conscientização e planejamento. As corporações necessitam evoluir, 

mudar o modo de pensar, é indispensável que cada empresa tenha desenvolvimento 

sustentável empregado na filosofia da companhia. A definição mais aceita para 

desenvolvimento sustentável surgiu com a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente, que é 

capacidade de suprir as necessidades atuais, sem comprometer a capacidade de atender as 

necessidades das futuras. 

 

Um dos princípios do desenvolvimento sustentável, é a diminuição do impacto ambiental que 

causamos, mas vai mais além, é um pensamento sobre uma sociedade, mais forte, saudável e 

justa. Ainda por consequência da Revolução Industrial, os países se distanciaram ainda mais 

no quesito econômico, a disparidade econômica ficou cada vez mais evidente, países 

industrializados, acumulavam riqueza enquanto exportavam matéria prima de países que 

continuaram com o trabalho agrícola. Resultando no que hoje chamamos de desigualdade 

social. O Estados Unidos detém de uma grande parte da riqueza do mundo, com raízes na 

Revolução Industrial, criando a sociedade de consumo, tornando assim o ser humano, um 
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mero agente do consumo e com isso, a exploração dos recursos naturais para a produção cada 

vez maior. 

 

Então vemos que o desenvolvimento sustentável não é algo tão simples, é preciso 

compreender a necessidade do equilíbrio dos sistemas ambientais, sociais e econômicos. Se as 

grandes corporações almejarem vida longa, elas precisam ser sustentáveis, alinhar a economia 

desenvolvida – não se diz respeito a crescimento econômico – a ética e meio ambiente e o 

trabalho que faça sentido para o colaborador e a sociedade. Fazer com que nossos clientes 

entendam o que estão consumindo é essencial, a empresa precisa agir com ações sociais e 

ambientais além de pensar na lucratividade. 

 

Figura. 3 - Desenvolvimento sustentável 

 
Fonte:  Instituto de Formação e Ação em Políticas Sociais 

 

A estrutura empresarial tem que mudar, seguindo ideais de questionamentos a todo momento, 

deixando a visão fragmentada de lado, e buscar a visão holística. Vimos a interdependência 

dos sistemas, e a interligação dos fatos sociais. A filosofia corporativa alinhada em toda 

empresa fortalece o desenvolvimento sustentável. Por entendermos que a empresa é um 

organismo vivo, entendemos que se todos os funcionários alinhados na mesma filosofia 

sustentável, atuarão não só com a ética ambiental na empresa, como estimula também a 

atuação dele na sociedade e como consumidor. Partindo do ponto que o funcionário faz parte 

do processo sustentável da empresa, ele é inspirado a ter ações desse modo não só na 
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empresa, mas também em sua particularidade social. Assim como a Revolução Industrial 

mudou o estilo de vida das sociedades, essa revolução sustentável tende a mudar o modo 

como consumimos, como vivemos em sociedade e a recuperação do convívio com o meio 

ambiente. 

 

A visão holística, ajuda a compreender como almejamos o futuro, alinhando sociedade, meio-

ambiente e economia. É compreender a interligação dos fatos e das ações, é prever as causas 

de cada intenção, entender a sinergia não só dos benefícios, mas também dos danos que 

causamos. Incluir o pensamento de que se juntos estamos destruindo onde habitamos, 

podemos juntos reconstruir esse lugar, como uma sociedade mais justa e com mais respeito 

com o meio ambiente, partindo de organizações com filosofias que sustentem todo o sistema 

interligado, deixando de lado a busca incansável pelo lucro, e almejando uma vida 

sustentável, onde todos podemos viver maior tempo juntos com mais qualidade. 

 

1.3 – Como é Feita, Exemplos de Filosofia Corporativa para uma Sociedade Sustentável 
A Natura, é a maior empresa do Brasil em cosméticos, produtos de beleza e higiene. É 

pioneira no Brasil a aderir o conceito de responsabilidade social, e atualmente ela é exemplo 

mundial no quesito de empresa com a sustentabilidade impregnada em sua estratégia. A 

Natura investe cada vez mais em linhas com refil, que consomem menos matéria prima. 

Recentemente lançou uma fragrância 100% reciclável feita de PET, que emitem 72% menos 

gás carbônico na produção, e isso tem efeito direto no consumidor já que o produto é 20% 

mais barato que as embalagens regulares. 

 

A empresa acredita que o único antídoto é a ética da vida, que orientaria toda a atividade do 

homem na terra. Ela ainda diz mais na sua Visão Sustentabilidade 2050: 

Assim, a partir do fato de que o homem é essencialmente um ser relac ional,  
interdependente do que o cerca, estabelecemos estreita correlação entre Ética 
e Sustentabilidade como possível caminho para a verdadeira catarse de 
conscientização de que mais do que viver, nós convivemos, mais do que 
existir, nós coexistimos, mais do que ser, nós entresomos. 

 

A Natura surgiu com a sustentabilidade e busca aprimorar cada vez mais, é o exemplo de 

empresa do futuro que existe no presente. Em 2014 inaugurou um Ecoparque em Benevides 

(PA) do Programa Amazônia, com a intenção de estimular a economia da floresta, com a 

comunidade local e outras organizações que se comprometem com o desenvolvimento 



10 
 

sustentável e com finalidade de agir como uma espécie de simbiose, reaproveitando insumos 

de outras empresas. 

 

Figura. 4 – Ecoparque Benevides 

 
Fonte: http://ne.dedalus.com.br/tecnologias-verdes/ecoparque-natura/ 

 
A BMW é a empresa mais sustentável da indústria automobilística. Ela como objetivo a 

redução da emissão de gases atrelado ao prazer em dirigir, tudo atrelado a sustentabilidade. 

Ela tenta utilizar maior parte de produtos recicláveis e sustentáveis na produção de um carro, 

especialmente no interior, atrelando uma inovação na forma de fazer um carro, sustentável e 

prazeroso. Um BMW i3 é um modelo para o sucesso, composto por 95% de materiais 

recicláveis, e com um peso mais leve para melhorar a eficiência do produto que detém de 

metade da energia elétrica de fontes renováveis. A BMW também foi pioneira no 

processamento de fibra de carbono e de sua reciclagem. Em 2016 foi eleita a empresa mais 

sustentável pela Corporate Knights. Se destaca desde 2009 no quesito, foi quando 

estabeleceram o tema como sua estratégia corporativa e desde então vem refinando seu 

conceito de sustentabilidade.  

 

Trataremos agora de uma nação, a Suécia é referência em sustentabilidade, preserva mais da 

metade de sua floresta. A maioria dos suecos vão a pé, de bicicleta ou transporte público para 

o trabalho. A nação escandinava reutiliza 99% dos resíduos que produz transformando em 

energia renovável, apenas 1% vai para lixões. Sendo assim ela ainda importa lixo para a 

produção de energia, os suecos deixaram de ver resíduos como lixo e passaram a perceberem 

mercadorias, tudo que pode ser reaproveitando é reciclado, o que sobra se transforma em 

energia.  
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Per Carstedt, dono de uma concessionária da Ford na suécia, queria implementar carro 

movidos a biocombustíveis na Suécia. Depois de muito esforço, ele consegue, mas sabia que 

o transporte correspondia uma pequena parcela das emissões, ele queria uma ação mais 

completa, a ideia bastou para criar a primeira zona verde, seguindo um conceito de ecologia 

industrial, que resíduos de uma empresa fosse reutilizado para outra empresa, no caso uma 

concessionária do Carstedt, um McDonald’s e um posto com bombas de biocombustível. O 

calor das cozinhas do restaurante era enviado para a concessionária ou o posto para ser 

utilizado como energia por exemplo. 

 

Figura. 5 – Suécia 

Fonte:http://blogs.estadao.com.br/eldorado-socioambiental/suecia-e-o-pais-mais-sustentavel-do-mundo-
brasil-esta-em-45o/ 

Capitulo 2 - Inteligência Sustentável 
 

2.1 – Inteligência Sustentável 

Inteligência é a habilidade tanto racional quanto empírica, trata-se de entender, adaptar-se ao 

meio ambiente, aprender para desenvolver tanto ideias quanto uma evolução/mudança de 

algo. Um dos primeiros manuscritos sobre inteligência é de Sun Tzu, “A Arte da Guerra”, 

sobre métodos e estratégias de guerra. Vemos que a inteligência evoluiu conforme a 

necessidade de sobrevivência do ser humano, sempre que o ser humano se sentia ameaçado 
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criava-se algo para manter-se vivo, e a nossa seleção natural desenvolveu-se assim. Assim 

também acontece no mercado, empresas criando mecanismo e ferramentas para sua 

sobrevivência, assim passamos pela primeira Revolução Industrial e chegamos a era dos 

Computadores e avanços tecnológicos. 

 

O uso de recursos da sociedade para a sustentabilidade pode ser justificado através de vários 

tipos de argumentos. Por um lado, existem argumentos econômicos, que se referem à 

eficiência, emprego, ou a riqueza nacional, enquanto nos outros argumentos, não 

antropocêntricas preocupações da biodiversidade, o valor intrínseco da natureza, ou a 

inviolabilidade da vida em geral. Na posição intermediária, podemos encontrar argumentos 

relativos à importância recreativa de natureza, o significado estético do ambiente humano, o 

valor das tradições, ou o valor dos diferentes modos de vida. A fim de avaliar o peso relativo 

de tais ideias no debate político e moral, também precisamos avaliar os seus fundamentos.  

 

Com que fundamentos podem ser direitos de propriedade limitados, por exemplo? É um 

direito do proprietário de árvores de colheita mais importante do que o valor geral de recreio 

da sua floresta para a sociedade, ou mesmo o valor intrínseco de uma floresta? Mesmo que 

algumas pessoas afirmam que não podemos comparar essas coisas, precisamos fazer isso para 

fins práticos, a fim de ser capaz de resolver, avaliar e tratar questões de sustentabilidade. A 

fim de permitir a tomada de decisão ambiental justa e democrática, é, portanto, vital para 

analisar, esclarecer e sistematizar o uso de tais argumentos e os requisitos que incorporam.  

 

O idioma atual da sustentabilidade é nestes aspectos irremediavelmente confuso. A linguagem 

que usamos hoje para discutir a sustentabilidade não resolve os problemas relevantes e precisa 

desesperadamente de melhorias. Esta é uma das tarefas para as filosofias de sustentabilidade: 

agrupar os diversos valores e requisitos juntos como totalidades plausíveis e consistentes. 

 

A nossa forma de conceituar a sustentabilidade está em constante mudança, juntamente com 

as circunstâncias empíricas. Os argumentos mais comuns usados em questões ambientais 

podem ser classificados em três grandes grupos de concepções, ou seja, as filosofias de 

sustentabilidade. Essas concepções tentam reconstruir a chave de elementos de 

sustentabilidade, de modo a torná-los significativa, coerente e racional. As questões-chave ao 
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longo da qual as filosofias de sustentabilidade são categorizadas são: (A) O que estamos a 

sustentar? (B) Por que deveria ser sustentado? (C) Como podemos sustentar isto?  

De acordo com a concepção A, os recursos naturais têm apenas um papel fundamental no 

mundo, e o principal objetivo da sustentabilidade é o bem-estar humano (presente e futuro). 

Portanto, o que precisa ser sustentado são os recursos naturais que são necessários ou a crítica 

para a produção e reprodução do bem-estar do ser-humano. Obviamente, o que é uma crítica 

de capital natural pode ser entendido de diversas maneiras. Isto pode ser, renovável ou um 

recurso não renovável, e isso faz um mundo de diferente no que seria a forma mais 

sustentável de usá-lo.  

 

No caso de um recurso renovável tais como a floresta, a melhor solução é, provavelmente, 

para renovar o próprio recurso, enquanto que no caso de um recurso não-renovável como o 

petróleo, a opção mais sustentável poderia ser substituí-lo por algum outro recurso produção 

de energia. Em qualquer caso, dentro desta concepção, decisões de sustentabilidade são feitos 

apenas em termos de seu impacto na saúde humana bem-estar. Sempre que as substituições 

dos recursos naturais com alguns outros meios façam aumentar o presente ou o futuro bem-

estar humano, considera-se ser a opção mais sustentável. 

 

De acordo com a concepção B, certos aspectos ou propriedades de natureza não podem ser 

substituído. Assim, o principal foco de sustentabilidade é "natureza irreversível", o que 

significa que os aspectos da natureza, que são indispensáveis, ou cuja perda seria irreversível, 

deve ser sustentada ou não são considerados críticos para o bem-estar humano. Aqueles que 

argumentam para evitar a perda irreversível de objetos naturais e recursos, portanto, pode 

fazê-lo em termos de criticidade, mas eles também podem fazê-lo em termos de argumentos 

relacionados com o valor intrínseco de tudo o que é irremediavelmente perdido. Por causa da 

perda irreversível não poder ser renovado, opções para seu uso sustentável são ou substituição 

ou proteção. No entanto, uma vez que os irreversíveis aspectos da natureza, como espécies 

ameaçadas de extinção, são valorizados pela sua singularidade, em vez de seu papel 

instrumental para o bem-estar humano, a opção mais preferível, nesta concepção seria 

proteção obrigatória. 

 

Como vimos, a concepção A dá valor natural puramente instrumental enquanto concepção B 

considera alguns aspectos irreversíveis da natureza para ter valor intrínseco como bem. Já a 
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concepção C expande este valor intrínseco a preocupação da natureza mais geral. O 

reconhecimento de que a natureza e seus vários eventos e processos que o compõem, é um 

fenômeno histórico e deverá ser valorizado como tal. 

As teorias científicas de sustentabilidade nunca podem designar quais entidades é que somos 

para manter e quais não. Descrições científicas de sustentabilidade podem fazer uma grande 

contribuição na identificação, classificar e explicar os fatores considerados cruciais para a 

sustentabilidade da entidade singular em causa. No entanto, no final, a questão da 

sustentabilidade é de cerca de determinar metas sociais e tomar decisões distributivas, e estes 

não podem ser baseadas em ciências empíricas sozinhas. O mesmo também é verdadeiro em 

relação à economia.  

 

Com a inclusão das exigências da sustentabilidade ambiental nas decisões de distribuição 

tornou-se popular para falar sobre a poluição como representando "custo externo" a produção 

ou a sugerir que a natureza fornece serviços específicos (ecossistema), como a purificação da 

água ou renovação do solo fertilizado. Esta discussão criou novos campos de ambiental ou 

ecológico economia, que tentam estimar os valores monetários para esses bens ambientais. O 

problema crucial do ponto de vista da economia ambiental é que nenhum destes tem um valor 

econômico que poderia ser fixado o preço no mercado. Quando nós poderíamos criar um 

preço de mercado para esses "custos e benefícios", (ou seja, eles seriam internalizados no 

mercado), o problema estaria resolvido.  

 

Estimar um preço de mercado para os aspectos da natureza é, no entanto, uma tarefa 

desafiadora, se não totalmente impossível. Pelo menos até agora, como a estimativa do valor 

monetário bens e males ambientais baseia-se nas premissas de impactos na saúde humana 

bem sendo, esta abordagem económica tem certos limites. Nenhum método económica global 

até agora tem sido desenvolvido (nem mesmo "vontade de pagar", por exemplo), que iria 

transformar todos os valores que as pessoas atribuem aos objetos naturais para valores de 

troca preços no mercado.  

 

A conexão entre o seu próprio bem-estar e da intrínseca ou "existência" valores que as 

pessoas atribuem à natureza, é difícil de estabelecer, e isso torna a determinação de um preço 

de mercado para esses valores uma tarefa complicada. Dificuldades na avaliação econômica 

da natureza, então, sugerir que os valores éticos para com a natureza devem ser discutidos em 
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seus próprios termos em debates sobre políticas de sustentabilidade e não traduzido para o 

cálculo econômico. 

 

2.2 - Valores de Sustentabilidade 

A distinção básica que separa essas concepções um do outro é entre antropocentrismo e 

ecocentrismo. Quanto mais nós exigimos sustentabilidade em prol da a própria natureza e não 

por causa dos efeitos que tem para a saúde humana (presente ou futuro) bem sendo, quanto 

mais perto estamos do ecocentrico ou "o valor da natureza ', concepção de sustentabilidade. 

Às vezes, esses pontos de vista contrastantes são referidos concepções como fracos e fortes da 

sustentabilidade, com a linha divisória traçada entre a substituição dos recursos naturais de 

capital com o capital feito pelo homem.  

 

Na versão fraca da sustentabilidade, todas as partes da natureza (capital natural) são, pelo 

menos em princípio, substituível pelo capital artificial, considerando que a mais forte a versão 

de sustentabilidade é o mais existem partes da natureza que são considerados como críticos, 

ou de outra forma irreversível valiosa, e, portanto, eles não podem ser substituídos por 

substitutos sintéticos. Na versão puramente antropocêntrica e fraco de sustentabilidade, no 

qual singular ou capitais sintéticos foram completamente substituíveis por si, toda a questão 

relacionada com a sustentabilidade no uso dos recursos naturais seria um absurdo, ou pelo 

menos secundário. Por que devemos nos preocupar com a sustentabilidade dos recursos 

naturais se eles poderiam ser substituídos por meios artificiais que sejam tão bons quanto os 

originais? Nenhuma das concepções acima leva a substituição perfeita, assumida pela teoria 

econômica neoclássica, como ponto de partida.  

 

Mesmo na concepção A, onde perfeito substituto poderia, em princípio, ser possível, presume 

alguns aspectos críticos da natureza não ser substituível. Razão para isso pode ser, é claro, um 

pragmático: durante o tempo sendo que não temos conhecimento científico e tecnológico 

suficiente para a substituições, e pode ser que nunca temos. Por conseguinte, mesmo os 

representantes do paradigma económico neoclássico, como Robert Solow, admitiram que 

"Substituição pode ter lugar em condições razoáveis" (1992, 9) não é perfeito. Os argumentos 

disponíveis para o uso sustentável dos recursos naturais são muitos e podem ser qualquer 

mistura de valores antropocêntricos ou ecocêntricos.  
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Em muitos casos, pode ser apoiante de concepção A, mas pode haver situações em que se 

sustentaria mesmo a concepção C. Nem sequer fazer a diferença na prática se as razões para a 

sustentabilidade são antropocêntrica ou ecocêntrica, uma vez que tomamos o interesses das 

gerações futuras de seres humanos em conta. A visão de Norton é que um interesse das 

gerações futuras reside na proteção da biodiversidade e a manutenção de saúde do 

ecossistema. Políticas que sirvam o interesse dos seres humanos podem, a longo prazo 

também servem os "interesses" da natureza.  

 

2.3 - Sustentabilidade e Justiça 

As filosofias de sustentabilidade podem exigir uma série de coisas, mas a dominante forma de 

abordar estes problemas é o recurso-orientado, ou seja, da economia. Sociedade trabalhar para 

a sustentabilidade na prática requer fundos, recursos e instituições, e estes podem ser 

escassos. Isso leva diretamente para duas questões distintas: em primeiro lugar, quanto os 

recursos da sociedade de que estamos dispostos a investir em sustentabilidade; e, segundo, 

como nós justificaremos a utilização de recursos e instituições da sociedade para sustentar 

uma entidade em preferência para outro?  

 

Aqui economia e ambientalismo na verdade partilham um comum pressuposto: recursos 

nunca devem ser desperdiçados. A nível político, a questão da sustentabilidade diz respeito à 

distribuição de recursos da sociedade. Consequentemente, filosofias de sustentabilidade 

sempre implicam uma concepção de justiça que justifica uma distribuição específica de 

recursos dentro ou entre presentes e futuras gerações. O desenvolvimento sustentável pode 

ser, por exemplo, como visto argumentando para uma distribuição justa na satisfação de 

necessidades entre o ser humano presente e a geração futura, bem como dentro da atual. 

Vendo o meio ambiente como algo a ser distribuído é uma maneira de se relacionar justiça às 

questões de sustentabilidade.  

 

Dessa forma, podemos falar de uma distribuição justa dos bens ambientais (recursos) e males 

(poluição), mas tão bem da natureza como um destinatário da justiça, ou seja, como algo 

direito a uma parte distributiva. O último é uma vista que pode ser ligado a concepção B e C 

acima apresentado. Além disso, podemos ver a justiça (social) como uma condição prévia 

para meio ambiente sustentável. Tal relação funcional é comumente encontrada em teorias e 
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conceitos de desenvolvimento sustentável. Estes conceitos de desenvolvimento sustentável ou 

"Sustentabilidade social" são, no entanto, demasiado geral, idealista e retórica personagem.  

 

De certa forma, parece que grande parte do humanista, cristã e tradicional objetivos e valores 

a respeito da vida e da ação humana têm sido revivido e reuniu juntos aqui. Isso os torna 

conceitos ecléticos, que unem potencialmente incoerentes ideais juntos: dentro de 

sustentabilidade social, por exemplo tentamos otimista para promover justiça global 

juntamente com a proteção da natureza como se eles fossem automaticamente contribuir para 

o mesmo objetivo.  

 

A sustentabilidade é essencialmente uma questão de justiça, com todas as suas dificuldades 

como tem sido afirmado anteriormente, a questão da distribuição justa está em jogo na 

sustentabilidade. Mais precisamente, é uma questão de o que é para ser distribuído e para 

quem. Como nós temos visto, debates de sustentabilidade têm expandido os itens distribuíveis 

para incluir bens e males ambientais. Além disso, e talvez mais importante, a questão da 

sustentabilidade tem ampliado a comunidade dos destinatários de distribuição a 

compreenderem a futura geração humana, mas, em certa medida, também objetos não-

humanos. Este alargamento da "comunidade da justiça" pode fazer uma grande diferença na 

formulação de políticas futuras, independentemente de saber se é feita sobre antropocêntrica 

ou ecocêntrica fundamentos, ou seja, a preocupação que futuras gerações humanas ou valores 

naturais que se trate vai realmente fazer a diferença, parece depender da nossa capacidade de 

dar significado conteúdo para os princípios da sustentabilidade.  

 

Deve ser possível definir ou interpretar estes princípios nas esferas relevantes da atividade 

humana com clareza e precisão suficientes para permitir inferências práticas a ser desenhado. 

Um passo crucial nesta tarefa é a de afastar-se da linguagem eclética de desenvolvimento 

sustentável, o que pressupõe sustentabilidade e justiça para automaticamente coerentes. 

Portanto, é essencial que, apesar de - ou talvez por causa - sustentabilidade obviamente, é uma 

questão de justiça, estes dois objetivos serem tratados como objetivos sociais separados. A 

questão crucial, se eles poderão ser objetivos compatíveis e em que termos, deve ser 

considerado de forma examinado em todas as políticas debates disposto a cumprir tanto deles. 
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Capítulo 3 - Liderando Empresas para a Sustentabilidade 
Liderando um negócio internacional no século XXI exige a entrega de bens e serviços e, 

através de uma gestão rentável das atividades, a criação da riqueza. Mas a liderança também 

requer responsabilidade para com as pessoas e as sociedades em que a empresa opera e gestão 

dos recursos naturais, dos quais ele se baseia. O papel das empresas na sociedade constitui um 

aspecto legítimo da liderança empresarial. Não está em conflito com o crescimento e 

rentabilidade, mas uma parte integrante do sucesso práticas de gestão e construção de negócio 

sustentável. Exemplo: 

 

Unilever é um dos maiores compradores mundiais de peixe branco com um negócio direto 

interesse na sustentabilidade das unidades populacionais de peixes. Quando, em 1996, a 

Unilever entrou em parceria com o Fundo Mundial para a Natureza (WWF), a conservação 

global organização, para configurar o Marine Stewardship Council, sabíamos que o 

compromisso de peixe de fontes sustentáveis que envolvem prolongada investimento, o 

diálogo e apoio para os nossos fornecedores com eles mudaram as práticas de pesca e 

voluntariamente restringido as capturas de pesca. Nós também sabíamos que tínhamos 

nenhuma garantia de que nossos consumidores sigam o nosso exemplo.  

 

Os dilemas aumentados ao longo do tempo como os consumidores se mostrou resistente a 

alterações no paladar e textura de espécies de peixes alternativos. Percebemos que embora 

pudéssemos mudar o abastecimento para alcançar nossas metas de abastecimento sustentáveis 

ambiciosos, mais benefícios poderiam ser obtidos por continuar a trabalhar com as frotas 

nacionais, que eram lentos na adaptação, mas por causa de seu tamanho, representou um 

impacto importante na sustentabilidade global. Os fatores ambientais, sociais e comerciais 

agravado para fazer estes finamente decisões equilibradas. Ele pediu esforços heroicos por 

equipes MSC, Unilever e a WWF, para patentear estas águas não mapeadas. 

 

Figura. 6 – WWF 

 
Fonte: http://www.wwf.org.br/wwf_brasil/ 

http://www.wwf.org.br/wwf_brasil/
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Estas podem ser áreas desafiadores e difíceis para os CEO’s e para as áreas de liderança. Não 

necessariamente por causa de quaisquer conflitos de consciência (embora estes, obviamente, 

surgem), mas porque envolvem questões que são raramente claras ou simples. São áreas onde 

normalmente não há respostas completamente certas ou erradas, nenhuma forma anterior ou 

precedente para voltar a cair e que pode envolver a trabalhar com o não-convencional, e, por 

vezes desconfortáveis parceiros.  

 

São áreas em que o Conselho pode sentir uma ausência de conhecimentos ou competências, 

ou controle limitado sobre o resultado. Onde informações incompletas, exigências, 

prioridades, concorrentes e ciclos longos de repercussão significa que as decisões têm de ser 

baseadas no julgamento em vez de experimentadas e testadas como fórmulas. Estas decisões 

tomam coragem, liderança e, por vezes, um salto de fé. Este é o desafio do que é muitas vezes 

chamado de "responsabilidade social das empresas” (CSR), uma descrição inadequada das 

responsabilidades sociais e ambientais que vão para o centro do debate sobre o papel das 

empresas na sociedade. Muito tem sido escrito sobre o que se tornou uma discussão bastante 

estéril se o “negócio do negócio é um negócio”, ou se as empresas têm uma responsabilidade 

de mitigar o seu social e impactos ambientais. Ambas as posições acabam caricaturando o 

papel das empresas na sociedade. A perspectiva é necessária. Quero focar os elementos-chave 

do assunto, a partir do CEO e perspectiva do Conselho, devido ao seu impacto direto sobre a 

estratégia corporativa, gestão e reputação.  

 

Discussão sobre o papel das empresas na sociedade, muitas vezes incide apenas sobre as 

atividades das empresas, sem considerar o contexto em que estão operando ou o que está 

acontecendo na sociedade em torno deles. Mudanças trazidas pelas principais tendências em 

ciência e tecnologia, educação, estilo de vida e expectativa de vida, têm perturbado muitas 

fontes de tradições e normas sociais. Não está diminuindo a confiança em instituições para 

fazer a coisa certa levando a intensa regulamentação, política e pública de controle de uma 

ampla gama de atividades. Isso às vezes resultou na legislação e regulamentação, com 

consequências inesperadas dolorosas.  

 

O ambiente de mídia no qual a empresa opera também mudou. Isto é, mais pronto para 

desafiar e julgar. Há cada vez mais correndo o comentário de blogueiros. Para as empresas 

cotadas na bolsa as implicações dessas tendências foram amplificadas por duas tendências 
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distintas entre os investidores: pressão para os retornos de curto prazo, e a pressão do 

investimento socialmente responsável para informar sobre o desempenho ético corporativo. O 

contexto social no qual a empresa opera na abertura do vigésimo primeiro século é incerto, 

complexo e exigente. E se isso não for suficiente, o contexto global competitivo em que temos 

de avaliar os nossos valores, intensifica diariamente.  

 

Nesta situação, é útil para estabelecer a relação entre as empresas e a sociedade e a finalidade 

para a qual uma empresa, pela qual estou me referindo a uma responsabilidade limitada 

empresa, foi criado. Embora a criação de lucro é um resultado importante de uma empresa de 

existência, não foi unicamente para a criação de lucros que as empresas foram projetadas. 

Incorporação de responsabilidade limitada era um dispositivo criado pela sociedade como um 

meio de capacitar as pessoas para reunir capitais, aproveitar as oportunidades, para gerenciar 

riscos e cumprir algo em conjunto, de forma rentável, de que elas não poderiam alcançar 

separadamente. 

 

Como as empresas têm evoluído, como todas as instituições, que tenham sido sujeitas a 

ambos boa e má liderança e gestão. Os filantropos industriais no final do XX e início do XIX 

correu empresas que estavam a sementeira de muitos, agora aceite, os padrões de emprego e 

comunidade boas práticas. Outras empresas foram objeto de autosserviço, às vezes ilícitas e 

práticas de exploração, que trouxe grandes iniciativas de regulamentação e as restrições sobre 

a atividade corporativa. E o mesmo espectro de desempenho é visto hoje com algum excelente 

padrão e inovação na prática e outras traições terríveis de confiança. Parece-me que se a 

sociedade é continuar a aceitar a concessão de recompensas substanciais para a liderança de 

negócios bem-sucedido, ele tem o direito de esperar o líder completar uma abordagem que 

combina retornos melhores para os acionistas com responsabilidade para o desempenho social 

e ambiental.  

 

Os líderes da empresa não são apenas os líderes de negócio, mas os líderes dentro da 

sociedade. Nós somos uma parte da sociedade não separado dele. Se as empresas não existiam 

e que queriam um meio para entregar a inovação, você teria de criá-los. Em mercados 

competitivos, a capacidade de inovar-se em tecnologia, gestão, produtos ou serviços é 

fundamental para a sobrevivência da empresa. A inovação envolve novas ciências e 

tecnologias, o acesso a matérias-primas e, em alguns casos, os recursos finitos. Pode envolver 
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novos métodos de trabalho e os padrões de organização. Estas são áreas frequentemente 

controversas que estão dentro da lei, mas quebrando novos caminhos.  

 

Para a empresa ter sucesso em oferecer inovação e a confiança da sociedade, nos princípios e 

valores orientados pela liderança corporativa, é essencial. Isso, então, é o papel das empresas 

na sociedade: inovar e oferecer produtos e serviços, utilizar os recursos de forma eficiente 

para que o valor é criado e para realizar operações para que sejam desempenhadas de maneira 

lucrativa e aceito pela sociedade. O que é diferente hoje já que o impacto das empresas tem 

crescido fora de qualquer proporção.  

 

As empresas são uma parte da sociedade não separado dela. William Hesketh Lever, o 

fundador da Lever Brothers, que se fundiu com a Margarine Unie, em 1930, para criar 

Unilever, foi um das industriais filantrópicas mais notáveis de sua época. Ele foi franco em 

suas opiniões: "a mais verdadeira e mais elevada forma de auto interesse esclarecida requer 

que pagar a conta, o interesse e o bem-estar das pessoas em torno de nós, cujo bem-estar é 

preciso ligar-se com o nosso próprio e com quem devemos partilhar a nossa prosperidade ". 

“Alavanca Irmãos” foi uma das primeiras empresas na Grã-Bretanha empregar um inspetor de 

segurança em tempo integral, bem como um médico da empresa, ter uma política de 

remuneração generosa de oito horas o dia de trabalho e, a partir de 1905, as pensões para 

funcionários de ambos os sexos masculino e feminino. Na década de 1890, ela construiu a vila 

de Port Sunlight, com casas para os seus trabalhadores de fábrica, uma escola de primário, um 

hospital e galeria de arte. 

Figura. 7 - Unilever 

 
Fonte: Unilever.com 

 

O desafio de mudar os termos do debate de dentro da empresa sobre seu papel na sociedade e 

fora da empresa para recuperar os níveis de respeito e confiança que permitirá a empresa a 
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realizar o seu potencial, vai exigir uma ação concertada. A disposição de uma empresa para 

abrir e interagir com outros grupos sociais, alguns dos quais podem ser profundamente crítica, 

é um verdadeiro desafio para a empresa. Mas existem vantagens a serem obtidas, 

particularmente no reforço das relações com os empregados e com o mundo exterior e alguns 

dilemas a serem enfrentados.  

 

Dentro da empresa, muitos membros da equipe têm um forte desejo de encontrar sentido no 

seu trabalho, além da necessidade de ganhar a vida e a satisfação de ganhar. Ativamente e 

explicitamente gerir o papel da empresa na comunidade e sociedade em geral pode contribuir 

para esse senso de propósito, resultando em um benefício não financeira a indivíduos, e para a 

empresa, que é extremamente gratificante. Uma empresa que está fazendo uma positiva 

contribuição para a sociedade é um lugar atraente para trabalhar.  

 

O impacto pode ser sentido na cultura e comportamento, em um espírito de generosidade em 

que os indivíduos estão dispostos e felizes em dar de si próprios e da empresa de retribuir, em 

que a ligação de entendimento entre os funcionários e a empresa é reforçada. Se eles 

percebem o mundo externo como hostil, cheio de riscos para ser controlado, em que, por 

exemplo, ser solicitado a dar uma conta dos impactos sociais, econômicos e ambientais da 

empresa é visto como uma afronta à sua liberdade operacional legítima? Quando o nome do 

jogo é isolar os problemas para que a empresa pode procurar controlar cada um, mas que, por 

tomar uma tal abordagem, corre o risco de aumentar a suspeita de um público cético e 

alimentando a desconfiança? Ou se a empresa sair e explorar as mudanças na sociedade, 

abrindo e capacitando funcionários para trabalhar com a sociedade para aumentar a 

compreensão de pé sobre a natureza do negócio e partilhar alguns dos dilemas com a 

sociedade?  

 

Quando o nome do jogo é a transparência e uma vontade de trabalhar com os outros, e com 

isso construir uma confiança e a confiança na empresa? O caminho a seguir para cada 

empresa será diferente, e enquanto estas posições têm sido polarizadas deliberadamente, eles 

dão uma indicação do tipo de trade-offs e julgamento que a liderança está sendo chamado a 

dar na definição de um quadro por ação executiva. É uma área onde uma vontade de pisar fora 

da caixa e o papel de negócios são bem-vindos na sociedade e pode mover uma agenda toda 

para a frente. 
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Em passos incrementais, o CEO e o Conselho podem definir a empresa em um novo caminho 

e uma nova relação com a sociedade como: "andar a falar" sobre compromissos sociais e 

ambientais, tornar o desempenho transparente e responsável por aquilo que é, e o que não é 

alcançado, e demonstrando através de uma vontade de trabalhar em parceria que a empresa 

está vivo para as questões da globalização e dispostos a desempenhar o seu papel em 

combate-los. A credibilidade do compromisso da empresa nascerá pela forma como gere as 

suas operações e se trata seus funcionários e parceiros de negócios de forma justa e equitativa; 

o papel que ela está disposta a desempenhar nas comunidades de que é uma parte, e se ele 

pode crescer uma reputação na sociedade para a prática empresarial responsável. A 

expectativa do que constitui a prática empresarial responsável subiu para incluir ambas as 

práticas socialmente responsáveis e uma abordagem mordomia para o ambiente. Embora as 

prioridades específicas serão diferentes ao longo do tempo e de país para país, eles são uma 

indicação mensurável do que se espera das empresas. Quaisquer lacunas ou contradições nas 

percepções entre funcionários, comunidades e a sociedade indica as áreas a serem abordados 

pela empresa através de uma mudança na política ou praticas ou, não raramente, através de 

uma melhor comunicação do desempenho, ou ambos. 

 

Qualquer empresa ou organização é, no final, a soma das habilidades, experiência e 

compromisso de seu povo. A motivação é equilibrada de forma diferente por cada indivíduo, 

mas dentro de todos nós é uma necessidade de sentir que somos parte de algo, ou de algum 

grupo, que faz uma contribuição positiva para a sociedade. Talentos serão atraídos para uma 

corporação por uma causa em que acredita. Liderança que não reconhece o essencial da 

escolha do consumidor-cidadão, a reputação corporativa e o compromisso coletivo de sua 

população mais cedo ou tarde vão falhar. É por isso que o papel das empresas na sociedade é 

lá em cima na agenda e merece a atenção irrestrita e apoio do conjunto Conselho, CEO, a 

parte Executiva e os Administradores Não-Executivos também. 
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Figura. 8 – Sociedade próspera 

 
Fonte:http://revistapegn.globo.com/Dia-a-dia/noticia/2015/07/serie-do-sebrae-apresenta-solucoes-

sustentaveis-para-pequenas-empresas.html 
 

 

Conclusão 
A complexidade do assunto nos leva a uma gama de pensamentos, principalmente a de que 

falta muito para conseguirmos viver numa sociedade sustentável, e não será fácil mudar a 

ótica que vivemos, mas que precisamos incessantemente nos inteirar no assunto por que o 

mundo muda a todo momentos e isso não facilita nossa forma de ajudar, mas não deixemos de 

fazer a nossa parte.  

 

Para a empresa é difícil implementar uma filosofia sustentável depois de muitos anos atuando 

de forma convencional, alinhar pensamentos de seus funcionários tem que ser uma meta a ser 

alcançada, e expandir isso parar a sociedade e não ficar dependendo de órgãos públicos, a 

empresa pode colaborar demasiadamente com a sociedade assim como a sociedade pode 

ajudar a economia da empresa de um povo ajudando também a realçar a sua cultura que é de 

extrema importância que as empresas estejam cientes e estudadas sobre a cultura, e ajudando 

a mudar a concepção de que os seres humanos hoje são meros agentes do consumo, a empresa 

tem que ajudar a sociedade a viver de forma melhor e que se sustente, se não conseguirmos 
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sustentar o mundo em que vivemos como vamos gerenciar as empresas? Começaremos com 

as empresas e a sociedade para um ideal global de sustentabilidade. 
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Introdução  
Empowerment é um conceito de Administração de Empresas que significa "descentralização de 

poderes", ou seja, sugere uma maior participação dos trabalhadores nas atividades da empresa ao 

lhes ser dada uma certa liberdade quanto a decisões e responsabilidades a serem tomadas.  

 

O termo em inglês Empowerment significa “empoderamento” um neologismo as relações de poder 

dentro de uma sociedade, como um exemplo posso citar o movimento feminista que usa-se desta 

metodologia para seu fortalecimento.  

 

Com relação a administração de empresas, o Empowerment é uma ferramenta que visa lidar com a 

lentidão e burocracia em uma empresa, para que este sistema possa ser implementado nas empresas 

é necessário que ocorra uma diminuição nos níveis hierárquicos e burocráticos dentro das 

organizações.  
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O objetivo da delegação de poderes é ter trabalhadores mais motivados e envolvidos nas decisões 

da empresa. Ao sentirem que possuem mais responsabilidades, procuram soluções e tornam-se mais 

criativos porque sentem que estão contribuindo para o bom desenvolvimento da empresa, e que 

pertencem de fato à organização.  

 

A autoconfiança, cooperação e pro-atividade do trabalhador também são estimuladas. O entusiasmo 

para desenvolver o trabalho também aumenta pois a chefia é vista de forma diferente, aberta a 

sugestões, o que com isso possibilita um melhor aproveitamento do funcionário para com a 

empresa.  

 

Por fim, o objetivo do Empowerment é descentralizar o poder de uma única pessoa no ambiente 

empresarial que o detém e distribui-lo para com todos os outros funcionários fazendo assim com 

que os funcionários tomem também decisões com o embasamento em informações gerada por seus 

gestores.  

 

Capitulo 1 -  Tipos de Empowerment 
O empowerment é uma abordagem de projeto de trabalho que objetiva a delegação de poder de 

decisão, autonomia e participação dos funcionários na administração das empresas. O pensamento 

administrativo evoluiu para atender às necessidades da organização em um competitivo mundo 

capitalista no qual vivemos atualmente. 

 

A mudança da produção em massa para a produção enxuta faz com que as organizações comecem a 

repensar na sua forma de administração para continuar competindo neste mercado muito dinâmico e 

mutável. Um ambiente competitivo dinâmico e complexo onde existe a necessidade de inovação é 

fator determinante para o sucesso das empresas, onde exige que as pessoas estejam cada vez mais 

envolvidas em processos decisórios associados às estratégias empresariais. 

 

O empowerment, no qual seu objetivo é capacitar as pessoas para os processos decisórios na 

organização é uma abordagem de projeto do trabalho resultante do processo de transformação das 

empresas para adequá-las a ambientes competitivos complexos e dinâmicos dos quais hoje vivemos 

de forma constante. 

 

A seguir segue um gráfico, no qual mostra as diferentes abordagens do projeto, no qual cada um 

implica equilíbrio diferente entre controle e desenvolvimento: 
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Associado a gestão de recursos humanos e gestão da qualidade total, é considerado como uma 

possível solução para o velho problema sobre ambientes tayloristas e burocráticos onde a 

criatividade era sufocada e trabalhadores sentiam-se alienados e descontentes com sua vida 

profissional e muitas vezes com sua vida pessoal também. 

 

Na década de 20, as ideias de Taylor influenciaram os trabalhadores da época a pensarem nos 

melhores métodos para realizar um trabalho melhor, enquanto na época o trabalho apresentava 

sucesso quanto produtividade, gerava alienação e conflito. 

 

Na década de 70, houve um grande interesse na democracia industrial que enfatizava a participação 

dos trabalhadores. Em 1980, novas formas de participação davam maior ênfase no envolvimento 

dos trabalhadores em círculos de qualidade, na formação de equipes de trabalho e nos benefícios 

compartilhados como parte das reformas nos ambientes de trabalho. 

 

Muitos anos se passaram com este problema que se tornou um paradigma. Ao final dos anos 80 o 

empowerment emerge na sua forma moderna. 

 

As discussões sobre o empowerment estão baseadas em conceitos atrelados a cultura de empresas 

empreendedoras e aos movimentos gerenciais como total quality management TQM e human 
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resource management – HRM. O termo TQM consiste de um sistema de atividades direcionadas 

para o consumidor, dando poder aos funcionários, aumentando rendimentos e reduzindo custos e 

HRM está intimamente ligado com total employee involvement and empowerment – TEIE – cuja 

principal idéia está centrada na ajuda que os funcionários podem dar uns aos outros dentro da 

empresa. 

 

"Produtividade através das pessoas" e o "consumidor é o rei" são frases que contextualizaram os 

movimentos de empowerment. A mensagem era que o sucesso organizacional estivesse baseado na 

cultura administrativa. O novo paradigma está focado na desburocratização, na descentralização, na 

flexibilização e na inovação. Nos anos 90, a racionalização exigiu que a organização fosse mais 

rápida e ágil do que antes, fazendo com que o relacionamento burocrático entre administradores e 

trabalhadores se transforme. Neste contexto o empowerment é inevitável para recolocar os 

sobreviventes na nova organização. 

 

Ao pesquisar as práticas associadas à organização do trabalho flexível em 694 empresas 

manufatureiras norte-americanas, constatou-se que 35% das empresas com mais de 50 empregados 

fizeram uso substancial do trabalho flexível em 1992. 

 

Equipes auto-gerenciáveis foram praticadas por 49% das empresas, movimentação interfuncional 

por 38% das empresas e formação de equipes para solução de problemas por 68% das empresas. 

 

Com isso constou-se que a necessidade de trabalho flexível está associada a alguns fatores 

primordiais: 

 (1) a tecnologias que exigem alta qualificação profissional 

 (2) a gestão de estratégias que enfatizam a prestação de serviços, a qualidade e a variedade 

 de produtos 

 (3) e a inserção orgânica das atividades individuais em grandes organizações. 

 

Para atender essas novas exigências do mercado, o conhecimento torna-se fundamental e a 

participação dos funcionários no processo produtivo é um requisito decisivo para a rapidez, 

qualidade e produtividade, para que assim a organização flua conforme o mercado. 

 

A tendência na flexibilização do mercado de trabalho não significa que o empowerment resolva 

todos os problemas e modifique todas as organizações, de maneira alguma. Os programas de 
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empowerment necessitam de um contexto organizacional apropriado à sua implementação. Os 

conflitos organizacionais associados à descentralização de decisão, ao compartilhamento de 

informação e à autonomia dos funcionários em seu trabalho devem ser considerados. 

 

Um outro exemplo que gostaria de contar foi a tentativa desastrosa de implementação de um 

programa de empowerment em uma empresa de distribuição e prestação de serviços que introduziu 

o programa por toda linha de administradores e supervisores nos anos de 1992 e 1993. Esperava-se 

obter maior envolvimento e estreitamento das relações com os seus empregados, porém os 

empregados e os administradores obtiveram uma visão negativa sobre os programas de 

empowerment devido a três motivos principais: 

• o treinamento e desenvolvimento dos administradores e supervisores foram insuficientes 

para apoiar o programa de empowerment, o que inviabilizou sua capacitação para os 

processos de tomada de decisão; 

 

• o empowerment foi implementado às pressas e simultaneamente às pressões operacionais, 

não havendo tempo suficiente para estimular a iniciativa dos funcionários; 

 

• a mudança de cultura organizacional, considerada crucial para o sucesso do empowerment, 

não ocorreu. 

 

A teoria empowerment possui diferentes interpretações e significados: 

• Significa dar ao pessoal a autoridade para fazer mudanças no trabalho em si, assim como na 

forma ele é desempenhado 

 

• É o reconhecimento e liberação dentro da organização do poder que as pessoas já possuem 

na riqueza de seus conhecimentos úteis e na motivação interna. 

 

• É um conjunto de procedimentos que buscam a interação e o envolvimento das pessoas com 

o trabalho e que as impulsionam a tomar iniciativas e a interferir com ações no processo 

produtivo. 

 

• Significa conseguir o comprometimento dos empregados em contribuir para as decisões 

estratégicas com o objetivo de melhorar o desempenho da organização 
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• É uma referência muito comum na década de 80 baseada na mudança de atitude voltada para 

o envolvimento dos funcionários nos processos de inovação. 

 

• Consiste da capacitação e da valorização do funcionário para contribuir em inovação e 

resolução de problemas em seu local de trabalho. 

 
 

Usam-se dois parâmetros para se propor diferentes tipos de empowerment: a autoridade para 

tomada de decisão sobre o contexto do trabalho e a autoridade para tomada de decisão sobre o 

conteúdo do trabalho. Como mostra a imagem a seguir: 

 

 

 
 
Relativamente ao auto-gerenciamento, observa-se a importância da presença de valores essenciais 

claramente articulados. Empregados em grandes e descentralizadas organizações frequentemente 

não têm uma compreensão clara e consistente dos valores essenciais dos negócios e de seu lugar 

dentro dos negócios. 

 

Nesse contexto, empregados são forçados a imaginar, o que constitui o comportamento aceitável 

nas circunstâncias diferentes e imprevisíveis que eles encontram. 

 

Tanto a adoção do empowerment como do modelo de comando-e-controle poderão estar associados 

a uma postura gerencial  é fundamental que também sejam coerentes não somente com a estratégia 

da empresa e de seus vários negócios como de diferenciação, de liderança no custo total e o 
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enfoque, mas também quanto a configuração organizacional da empresa, estrutura simples, 

burocracia mecanizada, os estágios evolutivos de suas áreas funcionais – especialização funcional, 

integração interna e integração externa 

 

Existem mais de um tipo de emporwemnet  na implementação  nas organizações, mais de um 

método de aplica-lo, caso considere-se o empowerment como delegação da tomada de decisão em 

um conjunto claro de fronteiras a estratégia, será: 

• Comece da cúpula 

• Torne claro a missão, visão e valores da organização 

• Delegue responsabilidade 

• Mantenha as pessoas responsáveis por resultados 

 

Caso você esteja pensando na outra visão bastante diferente, na qual, empowerment significa 

tomada de ação de risco, crescimento e mudança, a implementação mais adequada seria: 

• Comece pela base com a partir da compreensão da necessidade de mudar na perspectiva dos 

empregados 

• Forme times para encorajar o comportamento cooperativo 

• Confie no desempenho das pessoas 

• Encoraje tomada de ação de risco inteligente 

 

Esses são os dois tipos de empowerment que nos possibilita implementa-los em organizações para 

que aja a mudança. 

 

Aqui segue-se duas tabelas na qual a primeira nos mostra a forma de organização clássica, 

burocrática ou moderna na parte esquerda e logo a direita encontra-se a organização pós-moderna: 

 



 
 

9 
 

 

Já nesta segunda imagem, podemos ver como os diferentes tipos de comprometimento interferem 

quanto a produtividade do trabalhador para com a empresa: 

 

 

 

Capitulo 2 -  Ciclo e dimensões do Empowerment 
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2.1  Primeira Dimensão do Empowerment 
É a visão compartilhada. Como elementos desta dimensão têm-se:  

• a clareza de metas. A clareza de metas está relacionada à presença de expectativas claras do 

desempenho do funcionário .  às metas empresariais claras, e à consciência dos funcionários 

sobre onde a empresa pretende chegar. 

• a consecução de metas e a orientação ao consumidor. A consecução de metas refere-se ao 

fato dos empregados sentirem responsabilidade por atingirem metas da empresa e se 

comprometerem com a organização. A orientação ao consumidor envolve o conhecimento 

do que os clientes da empresa esperam e o sentimento de responsabilidade de entregar 

resultados ao consumidor. 

 

2.2  Segunda Dimensão do Empowerment 

É a estrutura organizacional e o gerenciamento que apóiam a implementação do empowerment. 

Como elementos desta dimensão têm-se: 

• O nível de responsabilidade, o trabalho em equipe, a tomada de ações de risco e a 

valorização dos funcionários pelos clientes. Responsabilidade está relacionada ao nível da 

organização em que as decisões são tomadas, quem é responsável pelo bem estar da 

organização. 

• A tomada de ação de risco trata do entusiasmo em assumir riscos para melhorar o 

desempenho e se a organização apoia ou pune a tomada de ação de risco. Clientes valorizam 

os funcionários que são orientados para clientes e que se sentem responsáveis por eles. 

 

2.3 Terceira Dimensão do Empowerment 

É a responsabilidade por conhecimento e aprendizagem. Os elementos desta dimensão são: 

• A mudança em treinamento e desenvolvimento. A mudança em treinamento e 

desenvolvimento exige que a organização encoraje os funcionários a procurar conhecimento 

que melhore o desempenho e que forneça oportunidades para aprendizagem, assim como os 

funcionários buscarem mudanças que beneficiem os clientes. 

• a solução de problemas associada ao treinamento e desenvolvimento. A solução de 

problemas está diretamente associada ao gosto por novos desafios, à aquisição de novas 

habilidades necessárias para executar seu trabalho. 
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• a confiança mútua dos funcionários no processo de resolver problemas. A confiança mútua 

implica que os funcionários sintam-se confortáveis ao discordarem dos outros, que sintam 

que se   aprende com erros e que confiem que a falha não será indiscriminadamente punida, 

assim é possível gerar uma relação de confiança entre gestores e funcionários tornando mais 

fácil a questão do dialogo, na qual empregado e empregador possam dialogar. 

 

2.3 Quarta Dimensão do Empowerment 

É o reconhecimento institucional das realizações dos funcionários e a consequente demonstração de 

que eles são ouvidos.  

• O conhecimento do sistema de recompensa relaciona-se à consciência dos funcionários do 

que a organização recompensa, aos fatos de que entregar valor ao consumidor é 

recompensado e de que todos na organização assumem responsabilidade por suas ações. 

 

2.4 - Empowerment como Incentivo aos Jovens 

Os jovens talentos buscam boas posições na escala organizacional, almejam salários altos tanto 

quanto os outros profissionais, mas o seu maior desejo é ter oportunidade de desenvolvimento logo 

no início da trajetória profissional. Porém toda e qualquer organização que quer se destacar em seu 

nicho deve ser composta por profissionais com múltiplos talentos.  

 

O Empowerment é uma excelente estratégia para fazer com que esses talentos sejam despertados, 

reconhecidos e valorizados, pois capacitará o jovem desde o inicio de sua carreira na organização a 

se portar da melhor maneira, no sentido de estar trilhando um caminho promissor, pois hoje as 

organizações que não aderirem a este modelo estará ultrapassada e muito possivelmente perdera 

capital pois os danos psicológicos e morais que a não aplicação do modelo pode acarretar aos 

funcionários aumentando os riscos de sindicalização do funcionário, fazendo  com que a empresa 

tenha uma grande perda significativa tanto no capital quanto na sua imagem perante as concorrentes 

e ao mercado como um todo. Um exemplo de empresa que ainda infelizmente não se utiliza do 

modelo é ESRX Express Scripts estando ela na lista de uma das piores empresas para se trabalhar. 

 

2.5 – Empowerment e as  Empresas  

O Empowerment é uma abordagem de projeto de trabalho que objetiva a delegação de poder de 

decisão como já dito anteriormente, ele aplicado aumenta: Autonomia e participação dos 

funcionários na administração das empresas, buscando o comprometimento dos empregados em 

contribuir para as decisões estratégicas, objetivando a melhoria do desempenho da organização. 
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O método apresenta de fato mais vantagens dos que desvantagens o que pode agregar ainda mais 

valor a implementação do método na sua empresa ou organização, demonstrando sua eficácia e que 

possui menos problemas. 

• Os reflexos das transformações apontam para sentimentos de incerteza, intranquilidade, 

medos e frustrações, que acabam se tornando em resistência natural a qualquer possibilidade 

de alteração no status do funcionário. Em outros termos, ponto de conforto de cada pessoa, 

cada colaborador. Esta é uma desvantagem muito relativa a cada funcionário da 

organização, a cada perfil de trabalhador que se encontra nessa situação, se ele ou ela se 

sentira desconfortável ou não. 

 

 
Voltando a questão do empowerment com relação as empresas, gostaria de ressaltar e comentar 

algumas empresas das quais obtiveram um grande sucesso com a aplicação do método e seus 

respectivos valores: 

 

 A empresa Jack Welch fez da General Electric Corporation (GE) uma das empresas mais 

bem sucedidas do mundo. Através do uso de fixação de metas, empowerment e comunicação, 

Welch transformou um gigante complacente numa empresa energizada pronta para enfrentar a 

concorrência mundial. Através de uma análise das técnicas empregadas por Welch pode-se obter 

uma melhor compreensão de como motivar um excelente desempenho em qualquer organização. 

 

 Para a Starbucks, os funcionários não são apenas funcionários - eles são embaixadores da 

marca, “comerciantes de romance”. A empresa investiu num "Laboratório de Liderança", projetado 

para transmitir essa mensagem a 9600 gerentes de loja. Agora, este é um grande exemplo de uma 



 
 

13 
 

forma sustentável e difícil de copiar, de envolvimento dos funcionários juntamente com a aplicação 

do metodo empowerment e liderança. O CEO da Starbucks, Howard Schultz diz acerca do 

envolvimento e do empowerment dos funcionários da Starbucks: Dê-lhes razões para acreditar no 

seu trabalho e que eles são parte de uma missão maior, e eles vão pessoalmente elevar a experiência 

de cada cliente algo que dificilmente pode realizar com um outdoor ou um anúncio de 30 segundos. 

 

 A Southwest Airlines continua a ser reconhecida pela revista Fortune como a 

companhia aérea mais admirada da América, bem como uma das empresas mais admiradas nos 

Estados Unidos. O Employee empowerment é um valor fundamental da Southwest Airlines. A 

empresa acredita numa força de trabalho responsável e limita a ênfase na estrutura organizacional 

formal, confiando poder de decisão para o trabalhador individualmente ou em equipas autónomas. 

O resultado é um comportamento no local de trabalho positivo com os clientes que é o beneficiário 

direto. 

- Steve Jobs teve muitos sucessos de gestão notáveis, mas o mais conhecido foi tomar 

conta da Apple quando estava à beira da falência e transformá-la numa das empresas mais bem 

sucedidas e inovadoras de nosso tempo. Jobs não foi apenas um empresário e inventor brilhante, 

mas também um gestor incrível. A sua paixão e intensidade pelo seu trabalho gerou energia nas 

pessoas ao seu redor. Jobs construiu um ambiente verdadeiramente único onde a criatividade, a 

inovação e o conceito empowerment dos funcionários prosperou. 

 A Xerox é um bom exemplo de como o employee empowerment levou a empresa à 

liderança. A Xerox considera um funcionário empoderado como alguém que pode fazer o que é 

necessário, sujeito "apenas para os limites da moral, ética, direito, capacidade de processo e 

exposição de preços" e sem medo de represálias por cometer um erro. A empresa oferece treino 

aos funcionários para fazê-los perceber que o seu papel se encaixa em atividades a montante e a 

jusante e tem desenvolvido um extenso processo que documenta e partilha o conhecimento e 

experiências ao nível do operador para toda a organização. A empresa também desenvolve 

pesquisas sobre funcionários e clientes para determinar o estado de empowerment alcançado, e 
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reconhece publicamente estes feitos 
 

  A Minnesota Mining and Manufacturing Company (3M) deve muito de seu sucesso ao 

Employee Empowerment. A empresa promove o Empowerment, gastando generosamente em 

pesquisa e desenvolvimento, incentivando os funcionários técnicos para gastar 15 por cento do seu 

tempo de trabalho em projetos de sua escolha, pesquisa e promoção de uma cultura de cooperação 

que transcende as fronteiras de departamento. O resultado é uma série de produtos inovadores, 

como o famosos post-it, o que traz mais de US $ 100 milhões em receitas para a empresa todos os 

anos, e rotineiramente aumenta ganhos de produção vezes sem conta. A empresa reforça a 

motivação de inovar ao celebrar e reconhecer funcionários. 

 

2.5.1 – Vantagens do Empowerment nos negócios 

• Em uma empresa onde os funcionários se sentem importantes e trabalham motivados, ela 

pode conseguir excelentes resultados no que se refere ao aumento produtivo, redução de 

custos e aumento de qualidade, sendo este um ponto positivo para a organização, 

consequentemente para seu negocio. 

 

• Em uma sociedade globalizada onde se busca a descentralização de poder para a tomada de 

decisões, o Empowerment pode se tornar um fator de diferenciação competitiva. E ele, como 

visto, parte da ideia de dar às pessoas o poder, a liberdade e a informação que lhes permitem 

tomar decisões e participar ativamente da organização.  

 

• O empowerment geralmente aumenta a satisfação dos funcionários no trabalho porque dá a 

eles um sentimento de realização por dominar várias atividades, de reconhecimento dos 

usuários de seu trabalho e de responsabilidade sobre a qualidade. 

 

• Ao colocar a responsabilidade de fazer nas mãos de funcionários capacitados, a 

administração não terá que se preocupar com as operações do dia-a-dia. Capacitação dos 

funcionários será, de acordo com Karakoc, "facilitar a transição autoridade dos gestores para 

os subordinados." Ao colocar mais autoridade nas mãos de funcionários, pode-se deixar o 

lado operacional do negócio nas mãos de funcionários, aliviando assim o stress de 

todos.Sendo assim, as organizações que fornecem mais poder aos colaboradores são as 

melhores posicionadas para competir a longo prazo. 
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2.5.2 – Desvantagens do Empowerment nos negócios 

• Uma das desvantagens mais comuns deste método é alguns empregados podem não     

estar prontos para serem habilitados. Os funcionários não podem ser capazes de lidar 

com o aumento do estresse que a tomada de responsabilidade e decisão adicionado 

trará. Alguns funcionários também podem tirar proveito de sua nova 

responsabilidade e abusam do seu poder. É importante certificar-se de que os 

funcionários estão completamente prontos para a função designada e serem 

informados claramente de suas novas responsabilidades, antes de serem atribuídas. 

 

• Outro tópico que se torna uma desvantagem para o método é que muitos gerentes 

podem se preocupar que, pelo fato dos funcionários estarem sendo habilitados, 

instruídos para aprenderem mais, podem perder seus empregos. Este é um risco real, 

com a capacitação de funcionários significa que há menos necessidade de diferentes 

níveis de gestão. O ideal seria se certificar de que a gestão do antigo funcionário 

ainda tem um lugar na empresa, mas para colocá-los em um papel de funcionamento 

diferente, uma vez que não será mais necessário para executar as operações diárias 

de funcionários.  

 

• Se uma posição de gestão não precisa ser eliminada, ajudara os gestores a 

encontrarem um novo emprego ou encontrar outra colocação na empresa atual. 

 

Capítulo 3 – Empowerment e a Saúde 
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Podemos definir o empowerment Psicologico: Como um sentimento de maior controle sobre a 

própria vida que os indivı́duos experimentam através do pertencimento a distintos grupos, e que 

pode ocorrer sem que haja necessidade de que as pessoas participem de ações polı́ticas coletivas, ou 

seja é um momento do qual a pessoa sente o controle total de sua vida, onde passara a ter o poder de 

decisão, pertencendo a diversos grupos diferentes, o que torna este tipo de ação um tanto 

individualista excluindo os fatores sociais e estruturais, esta visão torna-se o empowered que 

significa pessoas com poder uma pessoas, auto – confiante e independente. 

 

3.1 - Empowerment com Relação a Sociedade  

É um processo e um resultado de ações que afetam a distribuição do poder, levando a um acúmulo 

ou desacúmulo de poder (“disempowerment”) no âmbito das esferas pessoais, intersubjetivas e 

polı́ticas. 

 

 Nesta categoria encontram-se inscritos elementos que caracterizam um patamar elevado de 

“empowerment” psicológico tambem, a participação ativa na ação polı́tica e a conquista de recursos 

materiais ou de poder por par- te de indivı́duos e coletivos. 

 

No processo de “empowerment” comunitário observa-se a presença de fatores situados em distintas 

esferas da vida social. Estão presentes pequenos fatores que sao encontrados no plano individual, a 

exemplo do desenvolvimento da autoconfiança e da auto-estima, na esfera social encontramos 

estruturas de mediação nas quais os membros de um coletivo começam a compartilhar sues 
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conhecimentos e ampliam a sua consciência crı́tica, ao um nivel de fatores como as estruturas 

sociais: o Estado e a macroeconomia. 

 

Este entendimento nos permite afirmar que o poder convive, a todo o momento e ao mesmo tempo, 

sob o influxo dos maiores e menores determinates presentes nas nossas vidas em sociedade. Não é 

possível pensar, por exemplo, em processos de “empowerment” comunitário sem levar em conta as 

demais instâncias de funcionamento da vida em sociedade, entre as quais: a intra- psı́quica, a 

intersubjetiva, a familiar, a comunitária e a étnico-cultural. 

 

Estas instancias que estão presentes no nosso dia a dia são fatores cruciais para que o empowermnet 

comunitário exista.  

O “empowerment” comunitário inclui, por tanto, a experiência subjetiva do “empower- ment” 

psicológico e a realidade objetiva de condições estruturais que são modificadas no momento em que 

ocorre a redistribuição de recursos. 

 

Com relação direta a saúde podemos dizer é possível constatar que, se por um lado, muitos estudos 

epidemiológicos demonstram o papel frequentemente profundo da miséria e de outros fatores 

sociais, econômicos e políticos na determinação do estado da saúde do indivíduo, outros estudos 

demonstram que indivı́duos são capazes de reconfigurar o contexto social no qual vivem e que isto 

tem consequências positivas para a saúde. 

 

Essas observações são importantes para lembrar-nos de que devemos cuidar para não cairmos na a 

tirania do indivı́duo empowered.  

 

Posso considerar que um aspecto central do “empowerment” comunitário seja a possibilidade de 

que indivı́duos e coletivos venham a desenvolver competências para participar da vida em 

sociedade, o que inclui habilidades, mas também um pensamento reflexivo que qualifique a ação 

polı́tica, uma acao maior, uma acao da qual atinja a todos tornando indivíduos melhores. 

 

 Posso concluir o empowerment comunitário a processos que procuram promover a participação, 

visando o aumento do controle sobre a vida por parte de indivíduos e comunidades, a eficácia 

polı́tica, uma maior justiça social e a melhoria da qualidade de vida da sociedade como um todo. 
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Existe também o empowerment com relação a educação do qual ficou mais conhecido pelo termo 

em inglês Empowerment Education que procura romper com aqueles métodos educativos que são 

centrados no exercı́cio do poder sobre o outro, substituindo-o por métodos que valorizem o debate e 

a discussão de idéias, opiniões e conceitos com vistas à solução de problemas. 

 

O empowerment education busca portanto: Contribuir para a emancipacão humana por meio do 

desenvolvimento do pensamento crítico e o estímulo a ações que tenham como objetivo realizar a 

superação das estruturas institucionais e ideológicas de opressão, ideologias das quais se refere ao 

tipo de pessoas ou organização empowerd. 

 

A incorporação do “empowerment comunitário” a práticas assistenciais demanda que novos modos 

de se fazer saúde, incorporem como diretriz: Uma postura que encare os usuários na sua 

singularidade de sujeitos portadores de direito, em nao com uma visão de uma perspectiva que 

entende os usuários como suplicantes e beneficiários dos serviços, como se eles nao possuíssem 

este direito. 

 

Este entendimento concorre para o fortalecimento de uma perspectiva que afirma a ne- cessidade de 

que, perante a saúde mais direcionada ao Brasil no caso se valorize a rede de prestação de serviços 

do SUS por exemplo. Procurando ampliar o sentido de suas ações, visando a consolidá-lo enquanto 

espaço privilegiado de sociabilidade e politização de usuários, trabalhadores e gestores.  

 

Serviços de saúde que previnem a doença, que curam e que reabilitam devem mais especificamente 

no Brasil ter como objetivo contribuir para o aumento da capacidade reflexiva de diferentes pessoas 

quanto as questões sociais. Ao contribuir para a constituição de cidadãos saudáveis, conscientes de 

seu direito e portadores do “direito a ter direitos” que infelizmente no Brasil este termo é 

desconhecido por muitos indivíduos. 

 

Com isso esses serviços aumentam a possibilidade de ações sociais que incidam positivamente 

sobre os múltiplos determinantes fatores do processo saúde/doença. 

 

Onde o diferente possa ter os mesmos direitos, pois estará com a aplicação do empowerment 

reconhecendo de que ele pode sim ter o controle, o controle de sua vida e ter seus plenos direitos. 
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3.2 - Empowerment e as Mulheres 

Um estudo recente mostra cinquenta e oito países dos quais conseguiram fazer com que as mulheres 

atingissem o mesmo patamar que os homens com relação ao ambiente corporativo, sendo a Suecia o 

primeiro na lista os países nórdicos estão com os maiores níveis de igualdade, logo em seguida vem 

a Nova Zelandia, Canadá, Reino Unido entre outros. A França encontra-se em um patamar acima 

dos Estados Unidos. 

 

Cinco importantes dimensões do empoderamento “empowerment” e oportunidade das mulheres 

foram selecionados como para avaliação considerado padrões de desigualdade entre homens e 

mulheres temos: 

•  Participacao Economica 

• Oportinade Economica 

• Empoderamento Político 

• Avanço Educacional  

• Saude e Bem Estar 

 

O empoderamento das mulheres nas empresas esta a cada dia que passa enfrentando menos 

problemas do que no passado, porem nas organizações ainda se encontram um grande disparate 

com relação aos homens, principalmente no que diz respeito ao salario. 

 

No Brasil por exemplo o salário dos homens em comparação com o salário das mulheres é de 30% 

maior. As mulheres latino-americanas ganham menos, mesmo que possuam um maior nível de 

instrução, esta é a realidade que o Brasil enfrenta atualmente estando na 51 posição nos quesitos da 

participação econômica da mulher no mercado de trabalho, oportunidade econômica, 

empoderamento politico, entre outros quesitos dos quais o Brasil se encontra em um patamar não 

desejável. 
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Segue abaixo uma lista de mulheres que apesar da maioria não serem brasileiras são um grande 

exemplo para todas. 

Todas estas aplicaram o método, a teoria empowerment para com seus funcionários em suas 

organizações, com isso, gostaria de mostrar nas figuras abaixo o quanto estas mulheres conseguiram 

faturar em suas organizações com o método. 

 

 

 

 

 
 

Marissa Mayer 
Ganha por ano: US$ 42,1 milhões 
Trabalha: Yahoo 
 

                                   
 
                                
 
                                Safra Ada Catz 
   Ganha por ano: US$ 37,7 milhões 
                             Trabalha: Oracle 
 

 

 
 

 

Marillyn Hewson 
Ganha por ano: US$ 33,7 milhões 
Trabalha: Lockheed Martin 
 

 

                                   
                                 Carol Meyrowitz 
         Ganha por ano: US$ 28,7 milhões 
                                     Trabalha: TJX 
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Indra Nooyi 
Ganha por ano: US$ 22,5 milhões 
Trabalha: Pepsico 
 

 

 

 

                                               Ursula Burns 
              Ganha por ano: US$ 22,2 milhões 
                                          Trabalha: Xerox 
 

 
 

 

 
 
 
Irene Rosenfeld 
Ganha por ano: US$ 21 milhões 
Trabalha: Mondeléz Internacional 
 

Conclusão 
A teoria empowerment  se aplicada as organizações poderá de fato contribuir com uma grande 

parcela na melhoria com relação ao tratamento de chefes com seus subordinados, aos funcionários 

no seu próprio crescimento pessoal e profissional pois estará o método a exigir do funcionário que 

tenha maiores responsabilidades, criando para si uma maior visão do negocio, aumentando o 

faturamento da empresa para um patamar muito maior do que aquelas das quais ainda se utilizam do 

método, posso dizer “ultrapassado”. 

 

Ainda existem muitas organizações que não se utilizam do modelo empowerment deixando com 

isso de faturar muito mais do que poderiam e deixando o clima empresarial dos funcionários com 

patrões muito tenso e limitado, o que atrapalha e muito os rendimentos dos profissionais e a 

possibilidade de um ganho maior de capital. 
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Com isso, tenho a certeza de que o empowerment auxilia não somente as empresas mas sim nas 

pessoas das quais lá trabalham também, auxiliando na saúde psicológica dos funcionários, pois 

estarão a trabalhar com muito mais liberdade de decisão o que acarretara a uma melhor saúde 

mental do funcionário ainda se aplicado nas comunidades estará ajudando a todas as classes sócias. 
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Introdução 
O objetivo dessa pesquisa é informar sobre o que é Branding, quais são suas 

características principais e como ele ajuda na formação e reestruturação de uma marca. 

Também será mostrado como uma marca de luxo se utiliza do Branding. Durante o 

trabalho será apresentado várias definições e diferentes pontos de vista.   
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Capítulo 1 - Visão Geral  
 

1.1 – O Que é Marca? 
Marca, por definição, é um sinal que identifica no mercado os produtos ou serviços de 

uma empresa, distinguindo-os dos de outras empresas.  

 

Se a marca for registada, passa o seu titular a deter um exclusivo que lhe confere o 

direito de impedir que terceiros utilizem, sem o seu consentimento, sinal igual ou 

semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins (ou seja, o registo permite, 

nomeadamente, reagir contra imitações). 
 

 

 

No contexto de Branding, marca não é apenas um nome, símbolo, emblema ou logotipo 

que identifica uma empresa, produto ou serviço. Não se limita a uma forma gráfica. Do 

ponto de vista de quem produz, a marca representa a identidade da empresa e seus 

valores, equipe, processos, produtos /serviços desenvolvidos e comercializados. Do 

ponto de vista de quem consome, a marca é uma percepção, resultante de experiências, 

impressões e sentimentos vividos em relação a determinada empresa, produto ou 

serviço. 
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Unindo os conceitos, é possível concluir que uma marca é algo mais abrangente, é a 

empresa e sua identidade, o logotipo, a sua estrutura interna, os seus princípios, a sua 

equipe, os produtos ou serviços vendidos, o relacionamento com os seus clientes, as 

suas formas de comunicação, e todas as ações que interfiram direta ou indiretamente na 

sua imagem. 

 

1.2 - O que é Branding? 
 

 

 

Branding, ou também conhecido como Gestão de Marcas, é o agrupamento de soluções 

que uma marca necessita para sobreviver no mercado. Ele abrange desde a criação de 

uma nova marca, na administração da mesma e no reposicionamento 

de marcas existentes que passam por dificuldades.  
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O Branding se divide nas seguintes etapas: Detalhamento do Público 

Alvo, Posicionamento da Marca, Construção Multissensorial.  

• Detalhamento do Público Alvo é o momento de pesquisa, de definição e 

segmentação para entender as características e necessidades especificas desse 

grupo.  

• Posicionamento da Marca é feito quando se tem em mãos o público alvo bem 

definido e segmentado, e se precisa definir a identidade que melhor se encaixa 

com o mesmo. É necessário analisar este público para definir quais são as 

expectativas que eles têm sobre o produto ou serviço da empresa. Assim é 

possível pontuar a personalidade que a marca deverá ter, como se fosse uma 

pessoa, e quais serão as principais características dela. Isso fará com que os 

consumidores se identifiquem com o produto ou o serviço oferecido pela 

empresa.  Além disso, uma empresa com uma forte presença de mercado e 

posicionamento bem definido, geralmente é uma instituição cujos profissionais 

que lá trabalham absorveram totalmente a missão que a marca simboliza, por 

isso, todo processo de construção de identidade de uma marca é desenvolvido de 

acordo com o que a empresa acredita. 

• Construção Multissensorial é a exploração de todos os pontos de contato com 

o consumidor, sendo multissensorial e abordando os cinco sentidos. Não basta 

apenas criar o logo, mas também pensar no aroma, na textura, som e, 

dependendo do caso, no paladar também pois só assim a empresa conseguirá 

atingir de forma eficiente a mente do público alvo definido anteriormente.  

 

Um recurso muito utilizado é a aromatização de um ponto de venda, na qual é possível 

estimular o bem-estar do consumidor e a qualidade do ar, transformando o ambiente em 

um lugar mais agradável. Assim, aumenta-se o tempo de permanência do cliente no 

local e estimula-se o desejo de consumo. Quanto maior a permanência do cliente na 

loja, maior a probabilidade de compra. Uma fragrância, em harmonia aos demais 

elementos que compõem a atmosfera do ponto de venda (ambientação, elementos 

visuais, sonoros e táteis), proporciona uma melhor experiência de consumo, 

fortalecendo a lembrança positiva sobre a marca. Além disso,  
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O cheiro pode também incorporar campanhas publicitárias e eventos, como uma forma 

de chamar e reter a atenção do público. Suas aplicações vão de anúncios perfumados em 

revistas ou peças publicitárias em comunicações dirigidas à dispersão de fragrâncias em 

intervenções para anunciar um novo produto. Tintas com cheiro, tiras de papel 

aromatizadas ou aromatização do ambiente da campanha ou evento são capazes de 

influenciar o comportamento e desenvolver laços entre o consumidor e a marca.  Marcas 

que exploram mais sentidos têm muito mais chances de serem memorizadas e 

absorvidas pela mente do consumidor.  

 

Além disso, é possível desenvolver extensões de marca através de produtos com 

fragrâncias específicas que reflitam o universo de cada marca. Dessa maneira, é gerada 

novas fontes de renda e amplia-se o público-alvo da mesma. Bons exemplos podem ser 

encontrados no mercado de luxo, em grifes de alta-costura. Marcas como Chanel, Dior e 

Givenchy, por exemplo, são tão conhecidas por suas roupas, quanto por seus perfumes e 

cosméticos que, atualmente, geram maior lucro do que itens de vestuário em si. Tal 

estratégia auxilia a ampliar a divulgação e público-alvo da marca, além de fortalecer a 

imagem da mesma.    

 

Podemos citar alguns exemplos, como a cadeia de hotéis Marriott que usou a 

tecnologia Oculus Rift (equipamentos visuais que criam cenários virtuais) para 

transportar virtualmente algumas pessoas para diferentes destinos de férias, como 

o Hawaii. Através de tecnologia 4D, esses “viajantes tele transportados” sentiram 

fisicamente alguns dos aspetos ambientais do espaço: por exemplo, foram instalados 

aquecedores para fingir que o sol aquecia o rosto do utilizador enquanto sprays de água 

borrifavam pequenas gotinhas, simulando a água do mar. Outro bom exemplo é a marca 

Drunkin’ Donuts como podemos ver no link https://youtu.be/DxS803Bu_dE . 

É possível concluir então que Branding, ou Gestão de Marcas, é um programa que 

gerencia e visa à convergência entre as diversas áreas relacionadas a uma marca, com o 

objetivo de agregar valor ao produto ou serviço, fazendo assim que ele se diferencie no 

mercado. 

 

http://www.biomist.com.br/home.aspx/detalhes/4424/Eventos
http://bit.ly/1ArG3G6
https://youtu.be/DxS803Bu_dE
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1.3 – Marketing X Branding 
É muito comum quando Marketing é confundido com Branding, e vice versa, ou até 

mesmo pensam que são a mesma coisa quando na verdade, são diferentes um do outro.  

 

O Branding é voltado à cultura e posicionamento da empresa, a estratégia de negócio. 

Reflete a missão, visão e valores assumidos e envolve todas as camadas sociais e 

profissionais: presidentes, diretores, colaboradores, comunidade, consumidores, 

fornecedores e parceiros. É desenvolvido pelo profissional de marketing munido de 

estratégias que, quando bem construído, deve atrair consumidores e fãs para a marca. Já 

o Marketing está mais orientado ao consumidor. Avalia demandas do mercado, público-

alvo e produtos para lançar ações promocionais, criar estratégias comerciais, gerenciar 

canais de divulgação, entre outros. Isso inclui SEO, mídias sociais, links patrocinados, 

buscas locais, métodos e ferramentas promocionais tradicionais. 

 
O marketing estuda as causas e os mecanismos que regem as relações de troca de bens, 

serviços ou ideias e pretende que o resultado de uma relação seja uma transação (venda) 

satisfatória para todas as partes que participam no processo. Apesar disso, significa mais 

que vender, porque a venda é um processo de sentido único. O marketing é um processo 

com dois sentidos.  

 

A venda se apoia em ações de curto prazo. O marketing é uma atividade a médio e 

longo prazo. O objetivo final é assegurar a obtenção do maior benefício possível. No 

marketing são aplicados conhecimentos avançados a respeito da prospecção de 

mercados e a sondagem de opiniões. O marketing tem uma área de atuação muito 

ampla, com conceitos específicos direcionados para cada atividade relacionada, por 
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exemplo, o marketing cultural, o marketing político, o marketing de relacionamento, o 

marketing social, entre outros. O trabalho do profissional de marketing começa muito 

antes da fabricação do produto e continua muito depois da sua venda. Ele é um 

investigador do mercado, um psicólogo, um sociólogo, um economista, um 

comunicador, um advogado, reunidos em uma só pessoa.  

 

O conceito de valor pode ser definido como todos os benefícios gerados para o cliente 

em razão do sacrifício feito por este na aquisição de um produto ou serviço. Oferecer ou 

agregar valor é um conceito diretamente relacionado com a satisfação do cliente, um 

dos principais objetivos do marketing. O conceito de marketing afirma que a tarefa mais 

importante da empresa é determinar quais são as necessidades e desejos dos 

consumidores e procurar adaptar a empresa para proporcionar a satisfação desses 

desejos.  

 

 
 

Marketing Digital é o conjunto de ações estratégicas aplicadas nos meios digitais 

(internet e tecnologias móveis), para conquistar e fidelizar clientes, elevando a 

participação da empresa no mercado. Consiste em planos de ação para divulgar e 

comercializar serviços e produtos, melhorando a rede de relacionamentos das empresas. 

Afinal, novas mídias, novas formas de comunicação. O marketing digital é uma 

extensão do próprio marketing, a diferença são os canais utilizados, já que este envolve 

o uso de todos os dispositivos conectados à internet e suas funcionalidades para espalhar 

mensagens. 
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As ações são adaptadas aos meios digitais, visando potencializar os efeitos do marketing 

tradicional, pois a internet é uma plataforma conveniente, acessível e que oferece 

oportunidades competitivas para empresas de todos os tamanhos. 

 

Em resumo, marketing é o conjunto de processos e ferramentas que promovem o seu 

negócio; e branding, por outro lado, é a própria cultura, a mensagem que permeia e 

governa todo o processo de seu negócio. Branding seria o estratégico e Marketing o 

tático. 

 

Capítulo 2 - Branding e o Consumidor   
 

2.1 – O que é valor de marca?  

Uma marca pode ser definida como um nome, termo, sinal ou símbolo ou combinação 

desses que objetiva identificar mercadorias e serviços de um vendedor ou grupo de 

vendedores e diferenciá-los dos competidores (AMA, 1960). Essa definição foi criticada 

por ser muito focada no produto. Dessa forma, a American Marketing Association 

realizou uma pequena alteração na conceituação de marca para: um nome, termo, 

design, símbolo ou qualquer outro aspecto que identifica um produto ou serviço de uma 

empresa como distinto daqueles das outras (AMA, 2010). 

 

A principal mudança da definição original para a atualmente recomendada pela AMA, 

segundo Wood (2000), é a adição das palavras "ou qualquer outro aspecto", pois isto 

permite a inclusão dos intangíveis, tais como imagem, como ponto de diferenciação. O 

valor especial dessa definição está no foco fundamental do propósito da marca, que é a 

diferenciação. 

 

Dessa forma, compreende-se que a marca, originalmente utilizada como caracterizadora 

de propriedade e de origem de um produto, avançou em conceito e significado. 

Considerada inicialmente como um patrimônio da empresa por ser uma propriedade 

definida pela legislação comercial como exclusiva e vitalícia seu valor é atualmente 

aceito como um ativo baseado em mercado por permitir a diferenciação em relação a 

seus concorrentes. Nessa corrente de pensamento, Shankar, Azar e Fuller (2007) 

acreditam que a visão da marca necessitava ser mudada de um símbolo de um produto 

para um recurso quantificável. Assim, surgiu o conceito de valor da marca (brand 
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equity), o qual rapidamente emergiu como o assunto central no entendimento do valor 

de marketing. 

 

De acordo com Vargas Neto (2003), o construto brand equity realmente ganhou 

notoriedade quando o MSI - Marketing Science Institute realizou um congresso 

específico sobre brand equity, em 1988. Desde então, tem se tornado um conceito cada 

vez mais respeitado. Não se sabe ao certo quem cunhou o termo brand equity, mas esse 

já aparecia em alguns trabalhos na primeira metade da década de 80. A partir dessa 

década, ocorreu um grande crescimento nas fusões e aquisições, onde as marcas com as 

melhores posições ofereciam vantagens nas negociações para os grupos detentores.  

 

O termo "valor da marca, que na linguagem anglo-saxônica é designado por brand 

equity", assim como os conceitos de brand e added value, têm se proliferado em 

múltiplos significados sendo vistos "através de uma variedade de perspectivas". Essas 

diferentes abordagens definidoras do construto proveem de distintas filosofias e 

perspectivas, sendo umas meramente qualitativas, outras meramente financeiras, outras 

segundo a perspectiva de valor apenas para a organização, outras na perspectiva do 

consumidor.  
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Essa multiplicidade de conceituações de valor da marca também se deve à 

complexidade do termo "valor". O conceito de valor encontra suas origens em várias 

disciplinas, incluindo psicologia, psicologia social, economia, marketing e 

administração fazendo com que existam várias definições sobre o termo "valor". Além 

disso, existem diferentes perspectivas sobre o valor, pois o que constitui o valor é algo 

extremamente pessoal e idiossincrático (situações incomuns ou até impróprias). Como 

decorrência disto, o termo "valor da marca" tem recebido várias definições, oriundas 

tanto de profissionais da área financeira ou de contabilidade quanto de marketing. 

Dentre essas definições, basicamente pode-se agrupar os conceitos relativos ao valor da 

marca em dois grupos: com base na perspectiva da firma e segundo o prisma do 

consumidor. 

 

Os contabilistas tendem a definir valor da marca diferentemente dos profissionais de 

marketing, embora ambos utilizem o mesmo termo (brand equity). Os contabilistas 

apresentam uma definição orientada exclusivamente para a empresa, percebendo as 

marcas como um ativo intangível, passível de ser capitalizado, apresentando assim 

relevância na mensuração do patrimônio das entidades quando ocorre um processo de 

compra de marca.  

 

Nesse contexto, a marca representa um bem, que pode ser adquirido ou vendido por um 

determinado valor. Segundo Feldwick (1996), o valor da marca é um ativo em separável 

quando ela é vendida ou incluída no Balanço Patrimonial. O brand equity, segundo a 

perspectiva da empresa, pode ser definido como o valor presente líquido dos fluxos de 

caixa (DCF) incrementais atribuídos para um nome de marca e para uma empresa que 

possui a marca em seu produto e serviço comparado a produtos idênticos com nenhum 

nome de marca ou esforços de construção de marca. 

 

Já os profissionais de marketing tendem a definir o valor da marca segundo a 

perspectiva do consumidor ou com uma visão dupla - da empresa e do consumidor onde 

o valor patrimonial de uma marca ou brand equity representa as ferramentas utilizadas 

para o posicionamento, a comunicação e a venda da marca, de forma que entregue valor 

aos clientes e proporcione retorno financeiro para as empresas. 
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Brand equity significa o valor da marca. Da perspectiva do consumidor, brand equity é 

baseado nas atitudes do consumidor sobre atributos positivos da marca e consequências 

favoráveis do uso da marca. A equidade da marca sob a óptica do consumidor é um 

conjunto de recursos e deficiências, inerentes a uma marca, que agregam ou subtraem 

valor a um produto.  

 

Dessa forma, do ponto de vista do cliente, o brand equity é parte da atração - ou 

repulsão - a um produto de uma determinada empresa. Uma marca com brand 

equity positivo obtém mais respostas favoráveis dos clientes do que uma versão de 

produto ou serviço sem nome. 

 

 

 

Os ativos e passivos nos quais o Brand Equity se baseia podem ser agrupados em cinco 

categorias:  

 

 1. Lealdade à marca: A lealdade à marca reduz a vulnerabilidade da ação 

 competitiva. Sabe-se que em qualquer negócio é mais dispendioso conquistar um 

 novo cliente do que manter os existentes. Portanto, a lealdade dos consumidores 

 pode desencorajar os concorrentes a investir recursos para atrair esses 

 consumidores satisfeitos. 
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 2. Conhecimento do nome: As pessoas se sentem mais confortáveis com que 

 lhes é familiar. Por isso, uma marca reconhecida será freqüentemente 

 selecionada diante de outra desconhecida. 

 

 3. Qualidade percebida: Qualidade é sempre uma característica importante e 

 mensurável da marca. Mesmo que qualidade possa, de certo modo, assumir 

 diferentes formas para diferentes tipos de indústrias. A qualidade percebida 

 influencia diretamente as decisões de compra e a lealdade à marca, 

 especialmente quando um comprador não está motivado ou capacitado a fazer 

 uma análise detalhada. Um Premium price também pode ser sustentado pela 

 qualidade, que, por sua vez, pode criar margem bruta, que pode até ser 

 reinvestida no brand equity. 

 

 4. Associações à marca em acréscimo à qualidade percebida: O valor subjacente 

 do nome de uma marca frequentemente se baseia em associações ligadas a ela. 

 Por exemplo, uma associação de um “contexto-de-uso” pode proporcionar uma 

 razão-de-compra para atrair consumidores. Uma associação de personalidade 

 pode mudar experiências de uso. Se uma marca estiver bem posicionada sobre 

 um atributo-chave na classe de produtos, os concorrentes terão dificuldade de 

 atacar. 

 

 5. Outros ativos do proprietário da marca: Ativos como patentes, marcas 

 registradas e o relacionamento com os canais de distribuição serão muito 

 valiosos se inibirem ou impedirem as ações dos concorrentes. Para ter 

 relevância, esses ativos devem estar ligados à marca. 

  

Para Aaker, o valor da marca consiste de cinco dimensões relativas à percepção do 

consumidor: lealdade à marca, consciência do nome, qualidade percebida, associações 

da marca e outros ativos da empresa. Ressalta-se que, para esse autor, o valor da marca 

impacta tanto o valor para o cliente quanto o valor da empresa. 
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Yoo et al. (2000) propõem uma extensão do modelo conceitual de Aaker. Esses autores 

acreditam que as atividades de marketing realizadas pela empresa possuem grande 

potencial para afetar as dimensões do valor de marca, e este potencial representa o 

efeito acumulado dos investimentos de marketing sobre uma marca. 

 

Nesse modelo, os esforços de marketing empreendidos pela empresa são antecedentes 

das dimensões de valor da a marca propostas por Aaker. Dessa forma, os esforços de 

marketing podem influenciar a criação, manutenção e expansão do valor de marca das 

empresas, o que, por sua vez, pode repercutir nos investimentos em marketing. Ou seja, 

para Yoo et al., o valor da marca impacta tanto o valor para a empresa quanto o valor 

para o consumidor, e sua criação depende tanto de esforços da empresa quanto das 

perspectivas dos clientes. 

 

2.2 – Qual a importância do Branding para as marcas? 

 Conforme já foi abordado anteriormente, o principal objetivo do branding é criar 

um elo emocional com o consumidor, fazer com que ele se torne “dependente” da sua 

marca, de forma a não cogitar a troca dela por um concorrente. 

 

Na hora de desenvolver uma marca, o branding é absolutamente indispensável. Muitas 

vezes, podemos analisar uma marca por meio do seu logo, slogan ou, até mesmo, pela 

sua identidade visual, mas nem fazemos ideia de toda a estratégia de comunicação que 

pode existir por trás daquele trabalho. 

 

 A construção do branding não é tão fácil, ela deve vir de dentro para fora, deve ser 

sustentada pela cultura da empresa, pelas crenças dos seus colaboradores e dessa forma 
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transmitir ao público a verdadeira essência daquela marca, como ela é vista por seus 

colaboradores e o que ela significa para eles. 

 

 O branding não é algo a ser desenvolvido apenas por marcas jovens ou que estão 

entrando agora no mercado, a verdade é que o desenvolvimento de ações de branding se 

torna cada vez mais necessário no mercado acirrado do qual fazemos parte hoje. 

 

 

 

Quando falamos das grandes marcas, internacionalmente conhecidas, é indiscutível o 

quanto as suas ações de marketing são constantes, buscando cada vez mais a venda dos 

seus produtos ou serviços. As marcas já consolidadas no mercado devem usar as ações 

de branding para modernizar, renovar para poder se reposicionar no mercado. Essas 

ações devem ser estudadas com base em pesquisas com o público buscando identificar 

quais as suas preferências sobre uma marca, produto ou serviço e dessa forma 

desenvolver estratégias que visem expandir o seu público consumidor. 

 

Temos que entender que cada detalhe de uma marca pode e deve estar ali sem ser por 

acaso. Uma identidade visual, por exemplo, não significa só estética. Você já parou para 

pensar por que a maioria das grandes empresas de fast food têm as suas marcas 

compostas pelas cores vermelha e/ou amarela? Lembre-se do Mc Donalds, Burger King, 

Subway, In-N-Out Burger, Habib’s, entre outras. Uma coisa é certa: não foi pela 

“coincidência” de que seus respectivos designers/desenvolvedores simpatizavam com as 

cores. Segundo a Psicologia das Cores, existem diversas sensações que cada cor pode 

nos causar. Entre elas, é sabido que a vermelha nos desperta o desejo, o consumo. Já a 
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amarela é considerada bastante chamativa, afinal, ela é uma das primeiras cores 

percebidas pelo olho humano. 

 

Utilizando-se das ações de branding uma marca poderá nunca perder o seu reinado, já 

que ela estará numa constante busca para satisfazer ou seu público e fortalecer a sua 

marca diante dele. 

 

Para o varejo de moda, que é um mercado cada vez mais competitivo, as ações de 

branding são cruciais para consolidação da marca, destacando sua empresa diante da 

concorrência. Com o fortalecimento desse mercado, novas tendências de gestão do 

branding têm despontado no mercado, a exemplo do co-branding e do rebranding. 

 

O co-branding é caracterizado pela junção entre duas ou mais marcas, com o intuito de 

oferecer serviços ou ações com maior valor agregado. A associação entre marcas faz 

com que a visibilidade seja maior. Um exemplo é associação entre redes de fast 

fashion com grandes grifes internacionais. 

 

Já o rebranding, como o próprio nome sugere, é uma atualização da marca, seja com a 

alteração do logotipo, criação de um novo nome, de uma nova identidade ou de um 

reposicionamento de mercado. Ele deve ser criteriosamente planejado pois mudanças na 

marca trarão novos desafios e potencialidades para sua empresa. 

 

2.3 – Como isso se reflete no consumidor 
O mundo hoje está mais humano e mais relacional. Os consumidores têm uma relação 

multidimensional com as marcas que envolvem aspectos racionais, emocionais e até 

filosóficos. A marca é consequência do seu posicionamento junto ao consumidor alvo. 

O consumidor quer mais do que comprar produtos e serviços, ele quer adquirir 

experiências e compartilhar valores. Segundo ele, as marcas precisam fazer o link da 

publicidade para o conteúdo. O engajamento virou palavra da vez com a força das redes 

sociais e a publicidade está em plena transformação. 

 

Os anúncios não são o final da comunicação. Na realidade, eles são apenas o início do 

diálogo com o público. As marcas precisam entender que o caminho é migrar as pessoas 
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a partir da publicidade para outras plataformas, onde elas possam ampliar esta conversa 

com seus públicos e engajá-los. Acabou a publicidade egocêntrica, de mão única. 

Surgiram rostos e opiniões dizendo o que pensam das marcas a plenos pulmões, seja em 

um vídeo no Youtube, ou algumas postagens no Twitter. 

 

Hoje as marcas devem, e precisam, participar ativamente de mídias sociais. Seja 

interagindo nas conversas, vendo o que é dito sobre ela, fazendo mudanças rápidas em 

casos negativos.  Assim elas têm maiores chances de conquistar o coração das pessoas. 

As empresas precisam fazer isso, não há outro caminho. 

 

Tornar mais fácil o processo de compra, criando mapas mentais, que refletem na 

percepção do consumidor e, identificam o produto utilizando elementos de marca, faz 

parte do processo de Branding. É possível criar valor informando aos consumidores as 

diferenças dos produtos, essas diferenças podem estar relacionadas a atributos ou às 

vantagens da marca. As marcas precisam ver e sentir através dos olhos das pessoas, 

saber quem elas são e o que as pessoas pensam sobre ela. 

 

O posicionamento depende da estrutura de referência definida. Isso se faz identificando 

o mercado-alvo e a natureza da concorrência, assim como as associações referentes à 

ideias de marca quanto aos pontos de paridade e diferença. Em uma estrutura de 

referência competitiva adequada, o comportamento do consumidor deve ser entendido, 

levando-se em conta as considerações deste no processo de decisão. 
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A experiência de marca afeta a satisfação do consumidor e a lealdade, direta e 

indiretamente, através de associações de personalidade do negócio. A construção da 

experiência não é tão claramente associada a uma disciplina básica em particular (ex. 

psicologia) como outras construções da marca.  

 

Sobre o sistema de identidade, é possível visualizar como seria o modelo ideal para que 

a marca adquira, além de seu atributo essencial, a possibilidade de ser percebida como 

um significado maior dotado de outros sentidos. Essas associações se encontram na 

identidade expandida que “inclui elementos que proporcionam textura e integridade a 

marca” e “acrescentam detalhes que ajudam a imaginar o que ela representa”. É nesse 

plano que a marca vai introduzir elementos de personalidade. 

 

O que faz uma experiência oferecida por milhares marcas ser significativa para uma 

pessoa, dentre as diversas opções, é a intimidade. É como um relacionamento pessoal de 

cumplicidade. 

 

A construção e aplicação do branding elevam o valor percebido, transmitindo o 

posicionamento de uma marca no mercado e criando uma identidade desta com o 

consumidor. 

 

Ao realizarem novas experiências, as pessoas são naturalmente conduzidas a um ponto 

de partida diferente, que propiciam oportunidades de fazer novas conexões mentais, de 

perceber as situações com um novo olhar. 

 

É com a identificação de sensações e mensagens transmitidas pelas diferentes 

combinações de elementos, conduzidas ou não por um tema, que proporcionam ao 

cliente a experiência de forma holística a capacidade do branding atribuir mensagens e 

sensações à um produto e/ou serviço. 

 

As sensações de bem estar e cenário constituem um benefício emocional nos 

consumidores que contribui para o aumento do valor percebido. É nesses estímulos 

gerados pela experiência de marca que a satisfação e lealdade do consumidor é afetada 

direta e indiretamente. Através desses atributos, ocorre a diferenciação do produto, 
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sendo critério de vantagem competitiva no mercado, e reforçando a identidade da 

marca. 

 

O desenvolvimento do branding e marketing de experiência ganham cada vez mais 

espaço, agregando valor a este ativo intangível, mas muito valioso das marcas e 

empresas. 

 

Capítulo 3 - Branding e o mercado de luxo 
 

3.1 – Mercado de Luxo: o que é?  

Luxo é uma palavra derivada do latim Luxus, que significa ostentação, magnificência, 

abundância e refinamento. A palavra Luxo nos remete ao conceito que caracteriza o 

modo de vida evidenciado por grandes despesas supérfluas e pelo gosto da ostentação e 

do prazer. É de certo modo sinônimo para fausto, ostentação e magnificência. Textos 

antigos, remontando aos primeiros sociólogos, já afirmavam que, a identidade do 

homem se afirma pela sua propriedade privada.  

 

Seus bens são seu modo de existência pessoal e, em consequência, sua vida essencial. O 

luxo, entre outras definições, também é entendido como algo que se deseja possuir, mas 

cujo acesso ao mesmo é restrito. Num paradoxo da vida moderna, alguns autores 

afirmam que a definição para luxo, onde este é voltado a bens de consumo, ficou no 

passado. Entende-se que coisas raras, como tempo, espaço, autonomia e segurança são, 

hoje, o grande luxo para o século XXI. 

 

Para Coco Chanel, “luxo é a necessidade que começa onde a necessidade termina”. Esta 

frase é capaz de traduzir uma dentre as diversas definições que a palavra Luxo pode 

assumir. A concepção de luxo é fortemente voltada à alta costura, para os amantes de 

moda. Para os admiradores da estética, da forma e da beleza, luxo refere-se a design. 

Para cada pessoa questionada, é possível que se tenha uma resposta singular, mas 

observado seu estilo de vida e conjunto de interesses, a definição de luxo estará 

orientada a visão particular e grupo de valores.  
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Derivado de um processo cultural, hoje o luxo apoia-se na diversidade material do 

capitalismo moderno, pois para cada categoria de produto ou serviço existente há um 

representante da categoria de luxo.  

 

Entende-se então que há luxo gastronômico, prestação de serviços, como hotelaria, 

pessoais (acessórios e vestuário) e até patrimonial. O luxo hoje atende a quatro 

princípios básicos onde identificamos:  

 1) a qualidade superior (muitas vezes artesanais ou de lata tecnologia) de seus 

 Bens e serviços;  

 2) seu preço, invariavelmente muito acima da média do praticado para elementos 

 semelhantes;  

 3) sua raridade, tanto no número de objetos disponíveis, quanto em sua 

 distribuição exclusiva e seletiva;  

 4) a apresentação esteticamente elaborada.  

 

Por fim, quando estes quatro elementos são atendidos, a marca por traz do objeto final, 

deve ser famosa e reconhecida em vários lugares do mundo. Algumas destas marcas, 

devido a um processo cultural e apoiadas pelos mecanismos do capitalismo são 

universalmente associadas ao conceito de luxo. 

 

Roux (2005, p. 98) afirma que o mercado de luxo é composto basicamente de dois 

segmentos:  

• o segmento fiel dos clientes muitos ricos; 

• o segmento menos fiel dos clientes razoavelmente abastados. 

 

Em qualquer país sempre haverá clientes muitos ricos que serão a clientela tradicional 

das casas de prestígio. No entanto, existe também o que se chama “a nova clientela do 

luxo” que é uma clientela abastada de classes médias que é mais sensível ao preço. 

Roux cita o estudo Imagem realizado pelo instituto Risc em 2003 como um dos 

primeiros a dar conta das dimensões de luxo.  

 

A segmentação oferecida pelo Risc apud Roux classifica os consumidores como:  

• Clientes regulares do luxo 
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• Excursionistas ou clientes ocasionais 

• Não clientes ou “excluídos” 

 

Uma importante conclusão desse estudo é que, quanto mais os clientes são regulares e 

têm um alto índice de consumo de marcas de luxo, mais a representação do luxo é 

individual e pessoal. Finalmente, Roux (2005, p. 135) afirma que as representações que 

os clientes têm do universo de luxo, das marcas que fazem parte dele e que mais os 

fazem sonhar, são organizadas a partir de diferentes lógicas culturais. Nos mercados da 

Ásia reina uma lógica ostentatória, nos EUA existe uma lógica econômica e hedonista 

enquanto no mercado da Europa persiste a lógica de autenticidade e tradição das 

fortunas estabelecidas há gerações. 

 

A princípio, o consumidor brasileiro de luxo elegeria suas preferências pela qualidade 

do produto e identificação pessoal com a marca. Entretanto, D’Angelo (2006, p. 101) 

afirma que, apesar da aparente previsibilidade e lógica do consumo de luxo do Brasil, 

existem ao menos quatro características desse consumo que fazem com essa 

racionalidade ganhe contornos subjetivos. O aspecto hedônico da compra e o impulso 

que alguns consumidores dizem sentir em comprar artigos de grife, são duas 

características de consumo que distanciam a decisão de compra da racionalidade e que 

identificadas por D’Angelo (2005). Outras duas características levantadas foram: 

melhoria da apresentação pessoal e a ausência de um julgamento moral pelo uso de itens 

de luxo. 29 Apesar do tamanho ínfimo do mercado de luxo do Brasil frente ao mercado 

mundial, ele tem apresentado um crescimento consistente e constante. 
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O consumidor de luxo passou a se questionar antes de realizar sua escolha de compra. 

Existe a necessidade da identificação de um valor agregado simbólico, afetivo e 

emocional que possa justificar o diferencial de preço das marcas de maior prestígio. 

Danziger (2005, p. 17) afirma que a definição centrada no consumo do luxo focaliza a 

experiência, o sentimento e as dimensões pessoais do luxo. O foco “experiencial” do 

luxo derivou do conceito de Novo Luxo e este, basicamente, descreve a experiência. 

Para entender o luxo pela perspectiva dos consumidores, os profissionais de marketing 

de luxo devem olhar para seus produtos como mecanismos através dos quais será 

transmitida a experiência do luxo ao consumidor. O sentimento do luxo provém de 

como o consumidor pessoalmente interpreta o luxo. 

 

3.2 – Branding no mercado de luxo 

Em matéria de luxo, a marca é primordial. É quase tão importante quanto o produto. A 

marca de luxo é a excelência do know-how, a tradição de qualidade, a criatividade, mas 

também o mito. Por isso, seletividade e inacessibilidade são os vetores da marca. 

Segundo Castarède (2005), distinguem-se vários tipos de marca:  

• Marca produto (todas as marcas de champanhe);  

• Marca guarda-chuva (Cartier, Hermes, Yves Saint Laurent); 

• Marca aval (Pierre Cardin);  

• Marca corporativa (LVMH).  

 

No mercado de luxo, a grande dificuldade está em passar de marca-produto a marca 

guarda-chuva e marca aval. A procura do luxo está além da satisfação das necessidades 

materiais. Ela se dá numa dimensão imaginária, se orientando para outros desejos. 

Pouco importa que se apoie em diferentes produtos.  

 

A venda no mercado de luxo é impulsionada pelo sonho que essas marcas despertam 

nos consumidores. Além de afinidade, identidade e emoções, elas exprimem muito mais 

sentimentos para sustentar seu alto preço e despertar desejo, fator crítico de sucesso 

intrínseco em seus produtos e serviços. A marca tem verdadeira personalidade. Criar 

uma identidade de marca para o mercado de luxo exige ações consistentes, tanto nos 

aspectos tangíveis dos produtos (design, estilo, materiais refinados e raros) quanto nos 
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intangíveis (origem e tradição da marca, imagem do usuário alvo, personalidade da 

marca).  

 

Para os produtos do mercado de bens de luxo, a marca é primordial e deve transmitir 

uma história, uma genealogia, tradições e um código.  Os fatores-chave do sucesso de 

uma marca de Luxo supõem: uma identidade clara e legível projetada de maneira 

criativa e coerente no tempo e no espaço, um ou mais produtos faróis (best-seller) 

facilmente identificáveis e atribuíveis à marca, uma cultura inovadora associada a 

processos de gestão rigorosos. Tudo isso implica a um só tempo uma visão de longo 

prazo e um enraizamento na atualidade, no cliente e no mercado. Para uma marca se 

tornar objeto de desejo, é necessário anos de tradição e credibilidade. Isso não é 

conquistado do dia para a noite.  

 

Outro ponto importante para as marcas de luxo é sua internacionalidade: ela está quase 

sempre ligada a uma origem bem definida (país, continente ou cidade) e tem que 

necessariamente passar por uma padronização de sua imagem onde quer que esteja. A 

universalidade, junto com a forte identidade de origem, é intrínseca à sua identidade. 

Dessa forma, o consumidor de luxo torna-se uma espécie de “cidadão do mundo”.  

 

Entretanto, a maior dificuldade na gestão de marcas de luxo está em manter essa marca 

no patamar atingindo. Lidar com o público AAA é uma tarefa extremamente delicada. 

A marca não pode ser exposta a percepções populares e facilidades. A exclusividade é o 

grande diferencial desse mercado. Portanto, o maior erro que se pode cometer nesse 

mercado é a democratização dos produtos. Se a marca se arriscar a popularizar sua 

linha, nunca mais voltará a ser um objeto de desejo e perderá seu posto no mercado de 

luxo.  

 

Mesmo a diversificação de produtos pode prejudicar uma marca de luxo. O consumidor 

deve ter uma ideia clara do que a marca faz e do que representa. Se começa a lançar 

produtos premium junto com produtos mais massivos, a clientela terá dificuldade de 

compreender sua mensagem – a fama de exclusividade e de mito pode se manchar. 

Especialmente porque nada é mais frágil que uma marca. Algum erro de estratégia, um 

acidente envolvendo a marca e até a pirataria são itens nocivos que podem destruir uma 

marca. Preservá-la a todo custo é essencial para se manter no mercado de luxo. 
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3.3 – Comportamento do consumidor  

Quando se analisa as últimas três décadas, percebemos uma oferta ampla e crescente de 

produtos e objetos de consumo de luxo, seja para tradicional ostentação ou para a 

vivência da experiência. Para tal oferta, é possível afirmar uma evolução no 

desenvolvimento de novidades e diferenciados.  

 

O mercado de luxo é para poucos. Os consumidores de produtos de luxo querem 

exclusividade, querem um certo "mimo" no atendimento. Segundo os pesquisadores 

Bearden & Etzel, "a distinção entre necessidade e luxo é baseada na disponibilidade ou 

exclusividade de recursos. Enquanto as necessidades são possuídas por praticamente 

todos, luxo está disponível exclusivamente para poucas pessoas ou somente em raras 

ocasiões". 

 

É importante verificar e analisar paralelamente o crescimento do consumo, bens e 

serviços de todos os tipos e o desenvolvimento social. Para cada fase profissional ou 

econômica alcançada, as necessidades e exigências se tornam cada vez mais elevadas, 

gerando a busca de níveis e qualidades cada vez mais complexos. 

 

Dentre os fatores que influenciam as escolhas, observamos que há quatro fatores que 

são determinantes para o comportamento da compra: Culturais, Sociais, Pessoais e 

Psicológicos. O conhecimento das teorias do comportamento do consumidor descritas, 

analisadas paralelamente, junto ao mix destes fatores, terá condições de predizer a 

atitude final do ato de consumir.  

 

Visando o consumo de luxo, os fatores pessoais tendem a serem mais expressivos, 

especialmente no que tange a Estilo de Vida, Personalidade, Autoconceito, condições 

econômicas, ocupação e idade e estágio do ciclo de vida. Segundo Kotler, “Um estilo de 

vida é o padrão de vida de uma pessoa expresso por atividades, interesses e opiniões. O 

estilo de vida é uma pessoa por inteiro, interagindo com seu ambiente”. Deste modo, 

podemos compreender que o consumo de luxo atualmente não se refere meramente a 

classes sociais privilegiadas e abastadas, mas sim ao que tange a identidade e 

necessidade de auto realização. 
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 A evolução do poder de compra e o nível de consumo mantêm intervalos e 

diferenciações de modos e em níveis de consumo definidos entre as classes sociais. O 

ponto negativo da evolução do poder de compra e o nível de consumo podem atribuir-se 

ao desequilíbrio necessário, uma vez que atingidos os objetivos, mudam os objetos 

desejados, conduzindo deste modo à eterna insatisfação do consumidor e a busca da 

saciedade dos desejos. Para o consumo dos artigos de luxo a dinâmica não é diferente. 

Quando as necessidades básicas têm de ser saciadas, estas podem ser feitas através de 

itens diferenciados, que aos olhos de alguns são supérfluos e aos de outros, a satisfação 

adequada de seu desejo. 

 

A determinação das necessidades é estabelecida por metas correspondentes a 

necessidade de consumo que determinam o atendimento a necessidades vitais e às 

necessidades de bem estar. Quando alcançado certo nível de desenvolvimento 

econômico, o sistema de consumo transforma-se em fenômeno cultural, pois a 

necessidade de consumo determina como forte desejo social simbólico e não como 

necessidade de consumo vital. 

 

As necessidades justificam-se baseadas na expressão de motivações profundas como: 

• Necessidade de ser diferenciado, de se fazer visto e reconhecido; 

• Proteger seus anseios e fantasias; 

• Efetuar transferências, projetando seus desejos sobre de outros indivíduos 

 

As necessidades objetivas são necessidades vitais insubstituíveis e racionais, enquanto 

as subjetivas são mais irracionais, são sonhos desejos e fantasias, os quais se esquivam 

dos limites precisos do contexto real. O desejo expressa necessidades, embora muitas 

vezes nunca saciadas, pois advém de objetos cobiçados traduzidos em símbolos ou 

representados por mitos.  

 

O reconhecimento do desejo mostra todas as determinações, tudo que demonstra a 

existência, demonstrando não haver limitações. O papel da publicidade e, 

principalmente, sitiar os tabus e fixar as pulsões, ate então retidas, sobre desejos cuja 

aquisição será a tradução e a realização de um desejo. 113 O objetivo de uma sociedade 

de consumo muito desenvolvida e permitir que todos os desejos, fantasias, projetos 

paixões e exigências se materializem em signos, logomarcas, códigos, símbolos, 
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chegando à escolha e aquisição de objetos. Tudo o que concorre para a apresentação 

pessoal, para a simulação ou os simulacros, para o investimento em beleza traduz 

necessidades e desejos imutáveis, materializados por objetos portadores de mitos e de 

símbolos, carregados de códigos de reconhecimento e signos de distinção. 

 

A necessidade e o desejo "caminham" lado a lado, permitindo-nos indagar, ate que 

ponto o conforto, o prazer, os bens e a apresentação pessoal configuram necessidades e 

onde começam a ser sonhos e desejos. Uma pertence ao campo real e a outra ao campo 

do imaginário, e dos símbolos. A necessidade precede o desejo, e conduz a constituição 

da escala de preferências e prioridades de cada individuo, às escolhas de consumo e aos 

atos de aquisição. Finalmente, pode-se afirmar que as necessidades e Desejos parecem 

submetidos à finalidade do consumo. 

 

Conclusão 
Portanto, podemos concluir que Branding é uma parte muito importante da empresa e 

que deve ser utilizada do melhor jeito possível. É necessário que a empresa invista 

muito no seu reconhecimento e identificação com o consumidor, quanto mais 

identificação o consumidor ter, maior será o valor da marca.  
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Introdução 
O que é educação? Possivelmente encontramos duas vertentes, aquela onde a educação se assimila a 

boas maneiras e, ou onde a educação esta ligada a escolaridade. Essas vertentes de fato representam 

um significado no mundo atual. No Brasil é mais comum que é primeira vertente seja usada, pois 

ligamos a palavra educação a boas maneiras, já a segunda vertente é mais usada em países de 

primeiro mundo, como por exemplo, os Estados Unidos. Mas a origem da palavra educação é um 

pouco mais profunda do aquele que lhe foi introduzido. 

 

Podemos relacionar facilmente o significado do termo Educare com o significado da palavra 

educação, já que, a pessoa bem educada é aquela que foi inicialmente bem conduzida por seus pais. 

Nos dias de hoje é comum ouvir dos pais que o tempo é curto, que o trabalho é desgastante, que a 

paciência é limitada e que os problemas da vida são ilimitados. Mas se essas desculpas não forem 

superadas as crianças não poderão mostraram seu potencial máximo, a educação não pode ficar 

apenas a cargo da escola, a contribuição diária dos pais deve ser posta em pratica. 
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A palavra Educação tem origem no latim Educare, Educere. Educare é composto pela união do 

prefixo Ex, que significa Fora, e Ducere  que quer dizer Conduzir ou Levar, portanto o termo 

Educare significa literalmente conduzir para  

 

Esse termo era usado com um sentido nobre, preparar as pessoas para o mundo, para viver em 

sociedade, conduzi-las para fora de si mesmas. Repare na palavra conduzi-la usada, pode-se afirmar 

que aquele que conduz é aquele que guia, logo podemos concordar que nossos primeiros guias, são 

nossos pais. 

 

A psicologia nos diz que a formação da personalidade, seu comportamento, atitudes e hábitos, 

começam desde o nascimento do individuo e continua por todo seu ciclo. Ainda assim as primeiras 

etapas da vida são essências para a estrutura e desenvolvimento humano. 

 

Mediante esses fatos podemos afirmar que a educação começa em casa. Os atos dos pais são vistos 

e memorizados pelas crianças, um pai violento educa um filho violento, os hábitos também são 

aprendidos. 

 

Capítulo 1 – Educação: Base do Mundo 
Especialistas mostram como os hábitos dos pais influenciam diretamente os hábitos dos filhos. Um 

exemplo benéfico é de um menino que cresceu vendo sua mãe lendo, as crianças imitam o 

comportamento dos pais, logo esse menino estará com livros nas mãos e criará gosto pela leitura. 

 

Esse é o caso de Hugo, que com oito anos de idade já lia um livro de duzentas paginas de um dia 

para o outro. Sua mãe era bibliotecária e sempre esteve lendo em casa em seu tempo livre, claro que 

ela teve um papel inquestionável na educação do filho, pois quando ele tinha cinco anos já era um 

leitor fluente.  

 

1.1 -  Como o hábito da leitura afeta a vida acadêmica? 

A atividade de leitura se faz presente em todos os níveis educacionais das 
sociedades letradas. Tal presença sem dúvida marcante e abrangente começa no 
período de alfabetização, quando a criança passa a compreender o significado 
potencial de mensagens registradas através da escrita. 

Silva (2002, p. 31): 

A leitura tem um papel fundamental no ingresso da sociedade letrada, ela é a ferramenta básica para 

o homem poder se comunicar bem e ser inserido na civilização moderna. Mas ler por obrigação não 
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faz de você um leitor e não ter um hábito da leitura constante afeta o desenvolvimento de uma 

pessoa. 

 

Estudos comprovam que o cérebro das pessoas letradas são mais ativos do que de pessoas 

analfabetas, mas ler por ler não é tudo. Pesquisadores da universidade de Stanford constataram que 

pessoas que leem de forma interessada, onde se presta atenção no conteúdo, tem mais áreas ativas 

no cérebro no momento da leitura do que aquelas que leem de forma descomprometida. Esse 

mesmo estudo concluiu que a forma de leitura afeta o cérebro, o que pode indicar formas de treina-

lo e aumentar a capacidade de compreensão e de concentração. 

 

A ultima pesquisa feita no Brasil, pela Federação de Comercio do Rio de Janeiro, em 2015 mostra 

dados assustadores. A pesquisa feita em 70 estados indica que 70% das pessoas entrevistas não 

leram um único livro no ultimo ano. 

 

As escolas deveriam ajudar a formar leitores, ao invés disso estão transformando a leitura em um 

ato mecânico de decifrar letras. Vemos que a criança pode até ler um texto, respeitando sua 

pontuação, mas quando pedimos para que nos diga o que estava no texto ela não sabe responder. 

Essa criança não leu, ela penas decifrou os códigos da escrita. Quando a leitura significativa não é 

ativada na infância pode-se provar que não a interesse na leitura, porque o aluno não percebe que 

ela é importante para sua vida futura. 

 

Gadotti (2003, p.21) afirma que “O papel da educação não pode ser confundido apenas com sua 

ligação fundamental e intrínseca com o conhecimento e, muito menos, com a pura transmissão de 

informações. Educação no mundo globalizado tem função menos lecionadora e mais organizadora 

do conhecimento”. 

 

A escrita é uma atividade que exterioriza o pensamento, a leitura é uma atividade de absorção de 

conhecimento, de interiorização e principalmente de reflexão. Por isso a escola que não utiliza a 

leitura esta tirando uma oportunidade de seus alunos, não utilizam o melhor que tem a oferecer o 

autoconhecimento. 

 

Pesquisadores afirmam que as crianças não chegam à escola sem saber nada, trazem uma bagagem 

histórica, cultural e social. As escolas deveriam trabalhar com aquilo que a criança já sabe o que ela 

já domina e assim tornar a aprendizagem mais desafiadora. O papel da escola é fundamental nesse 

processo, primeiramente porque revela uma visão diferente da que foi compartilhada em família, 
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com novas convivências, crianças de diferentes origens. Em segundo, porque é um dos primeiros 

lugares que aprendemos as regras para viver em sociedade e onde nos é apresentada a realidade 

miscigenada de um país como o Brasil. 

 

O ato da leitura e da escrita conduz um processo de aprendizado, de conhecimento, de descobrir 

novos significados que ajuda os educandos a viverem de forma mais plena. Formar leitores faz parte 

de um processo de emancipação de um país.  

 

Um dos primeiros passos nesse sentido é ofertar a educação de modo que provoque ações 

significativas para a vida de cada educando, por isso ela deve ser próxima à realidade de cada um. 

 

O professor que consegue a confiança de seus alunos a partir do respeito e acredita na capacidade 

de cada um através de atividades desafiadoras, favorecem e estimulam a segurança do aluno. O 

aluno que se sente seguro e valorizado, tem menos medo de errar, por isso poderá avançar no 

processo de construção do conhecimento com mais facilidade. 

 

1.2 – Diferenças Ensino Público e Privado no Brasil 

A principal garantia de conquista de liberdade e igualdade de oportunidade aos cidadãos de uma 

nação independente de sexo, etnia ou classe social, deveria ser a educação. Mas a maior barreira 

para vencer a desigualdade é a diferença entre a qualidade do ensino publico e privado. 

 

A enorme diferença entre os ensinos públicos e privados do Brasil podem comprovados. Os últimos 

dados divulgados pelo governo federal, referente às maiores notas no Enem (Exame Nacional do 

Ensino Médio), comprovam que as escolas privadas dominam a lista com as maiores notas do país. 

Considerando as médias das quatro provas objetivas no Enem 2014, apenas 93 escolas públicas 

entram na lista das mil melhores, esse número representa menos de 10% do total, mas essa não é a 

pior noticia. Dentre as 93, 72 são federais, em sua maioria colégios mantidos por universidades 

federais, colégios militares e institutos técnicos. 

 

O Inep divulgou uma lista com 15.640 escolas, onde 9.425 são públicas, destas 8.990 são estaduais, 

326 municipais e 109 federais. Mesmo se compararmos apenas as escolas públicas existe uma 

distinta diferença, o orçamento. Dentre as 500 escolas públicas com médias mais altas nas provas 

objetivas, 47% são federais, que possuem um orçamento maior e que mesmo com a seleção de 

alunos possuem um grande desenvolvimento. 
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( 

Gráfico das médias das provas objetivas; dados da página do G1). 

MÉDIA - PROVA DE 
LINGUAGENS 

 

MÉDIA - PROVA DE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

MÉDIA - REDAÇÃO 

Federais 556,22 

 
Federais 546,27 

 
Federais 606,17 

Privadas 552,4 

 
Privadas 537,75 

 
Privadas 598,8 

Estaduais 496,28 

 
Estaduais 470,09 

 
Estaduais 454,41 

Municipais 523,1 

 
Municipais 495,59 

 
Municipais 519,21 

MÉDIA - PROVA DE 
MATEMÁTICA 

 

MÉDIA - PROVA DE 
CIÊNCIAS HUMANAS 

   Federais 567,6 

 
Federais 602,04 

   Privadas 550,64 

 
Privadas 591,03 

   Estaduais 455,09 

 
Estaduais 530,07 

   Municipais 492,53 

 
Municipais 556,73 

    

A tabela acima é feita com todas as 15.640 escolas. Segundo cálculos feitos pelo G1, nos primeiros 

20 lugares estão às escolas privadas, com estudantes de nível socioeconômico muito alto e com 

professores qualificados. 

 

A média nacional foi de 517,60 pontos já a média das 20 escolas com maior pontuação sobe para 

717,60. Nessas médias estão incluídas as notas da redação, que possuem outra metodologia de 

correção e por isso não entram nas médias das provas objetivas. A diferença fica ainda maior 

quando avaliamos quadro a quadro, a média nacional na redação foi de 515,40 enquanto a média 

das 20 melhores foi de 794,82, por exemplo. 

 

Com todos os dados acima é impossível dizer que não há uma grande diferença entre os ensinos e 

uma das grandes causas dessa diferença é a posição socioeconômica dos alunos. Até mesmo as 

escolas públicas federais, que estão entre as 100 melhores escolas com as médias mais altas, 

440
460
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487,88
516,99 517,6
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comprovam que a uma a posição socioeconômica é um fator diferencial. (Veja tabela completa com 

as 20 melhores escolas no final). 

 

Umas das causas que faz essa diferença ser tão assustadoras são os professores, o piso salarial dos 

profissionais da rede pública em 2015 para o ensino médio era de 1.201,02, enquanto o piso 

oferecido para profissionais na rede privada era de 2.504,88. Melhores salários atraem melhores 

profissionais, além disso, existem mais docentes com ensino superior em licenciatura nas escolas 

privadas do que nas escolas públicas. 

 

Apesar de um conselho de profissionais selecionarem o conteúdo dos livros que são gratuitos nas 

escolas públicas, o que eleva a qualidade do material, existe um orçamento destinado pelo governo. 

Isso limita a qualidade dos livros por matéria. Nas escolas particulares, os livros são selecionados 

pelo professor que lecionara a disciplina, independentemente do custo. Isso faz com que o material 

possua uma qualidade maior além de se adaptar de acordo com a didática de cada educador. 

 

A infraestrutura das escolas também contribui para um melhor aprendizado. As bibliotecas das 

escolas públicas são por vezes escassa isso quando se tem uma biblioteca. As quadras esportivas são 

inadequadas, com rachaduras e matérias, como por exemplo, as bolas usadas nos seus respectivos 

esportes, velhos. Além disso, laboratórios de ciências e de informática são raridade. Nas escolas 

particulares, os altos valores das mensalidades, permitem mais investimentos em bibliotecas, 

laboratórios, quadras esportivas e na manutenção do material. Assim, os alunos de escolas 

particulares, não convivem com carteiras e quadros-negros quebrados e outros problemas. 

 

São mais comuns casos de violência em escolas públicas do em escolas privadas. Os autos custos da 

educação particular permitem investimentos em segurança. Câmeras de vigilância, portões 

automáticos, seguranças particulares são alguns itens que deixam o ambiente escolar mais seguro. 

Isso não ocorre nas escolas publicas, pois elas dependem e contam apenas com a segurança pública. 

 

Podemos perceber que o dinheiro investido pelos pais faz uma grande diferença. O alto custo 

permite que a educação nas escolas particulares sejam superiores. Um ambiente mais favorável 

permite que o aluno se prepare e se desenvolva melhor para o futuro. O caminho que o governo 

precisa percorrer é longo. É preciso mais investimento em segurança, infraestrutura e na qualidade 

dos profissionais, assim as escolas publicas também entrarão no padrão e talvez voltem a ser a 

referencia no país. 
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Capítulo 2 – Educação Mundial  
O sistema educacional de um país deve ser o melhor possível, mas como os melhores geram ao 

topo? Um estudo chamado Como os Sistemas de Melhor Desempenho do Mundo Chegaram ao 

Topo, feito pela consultoria americana McKinsey, mostrou como as os melhores ficaram com os 

rankings mais altos dos exames internacionais.  

 

Foram sintetizadas quatro lições identificadas pela pesquisa: selecionar os melhores professores; 

cuidar da formação do docente; não deixar nenhum aluno para trás e capacitar equipes de gestores. 

Outras pesquisas, já feitas anteriormente em diversos países, confirmam como as três primeiras 

lições são importantes. Mas essa receita já é mais do que conhecida por países como a Coreia do 

Sul, Japão e Finlândia, que são considerados como modelo em educação. 

 

 

O primeiro ingrediente são os professores, nesses países eles estão no topo da hierarquia, são tão 

importantes quanto reis e são escolhidos somente os melhores para dar aula. 

 

Na Coreia do Sul, por exemplo, os futuros professores do ensino fundamental são selecionados 

entre os 5% dos alunos com melhor desempenho no Ensino Médio. A concorrência é grande devido 

a poucas vagas na universidade e bons salários, ainda assim o candidato só terá um lugar garantido 

na graduação, após a avaliação do seu histórico escolar e uma nota altíssima em uma prova. A 

quantidade de alunos que frequentam os cursos superiores de graduação é limitada à demanda, 

garantindo assim, emprego para todos os formados. 
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A conclusão da graduação também não é fácil. Os quatro anos são em períodos integrais com 

estágios em escolas que funcionam dentro da própria universidade, onde os futuros professores são 

acompanhados de perto por tutores. Após o termino da graduação é necessário fazer o mestrado, 

uma formação obrigatória para poder lecionar. 

 

Já formado e empregado o profissional licenciado ainda tem notas a ser tiradas, o crescimento é 

constante. Diariamente o educador é avaliado por diretores e outros professores durante reuniões 

semanais. 

 

O reconhecimento por seu esforço é recebido, o professor de Imersão Cultural do 1° e 2° ano do 

Ensino Fundamental Soleiman Dias, brasileiro de Fortaleza, esta na Coreia do Sul há sete anos e 

garante, “Sou um profissional reconhecido como essencial para o país” e diz mais, “Aqui, um 

recém-formado recebe 4 mil reais por mês. Além disso, tenho três meses de férias, muito mais do 

que os 12 dias a que outros profissionais têm direito.” 

 

Na Finlândia a confiança é parte fundamental do sistema de educação. O professor é motivado a dar 

o melhor e possui autonomia para dar suas aulas. “Os professores planejam as aulas, escolhem os 

métodos. “Não há prova nacional, não acreditamos em testes, estamos mais interessados na 

aprendizagem. Os professores têm muita autonomia, mas precisam ser bem qualificados. Esta é uma 

profissão desejada na Finlândia.” diz Jaana Palojarvi, diretora do Ministério da Educação da 

Finlândia, em entrevista ao G1. 

 

Na Finlândia o governo permite a livre escolha de material usada pelo professor, o que faz com que 

haja muita diversificação de uma escola para outra. Além disso, os profissionais ganham em média 

3 mil euros por mês, o que daria mais ou menos R$ 8 mil reais. O salário aumenta de acordo com o 

tempo de cada professor na unidade, mas não há bônus concedidos por mérito. 

 

Para conseguir a vaga é necessário mestrado e passar por um treinamento e apesar da remuneração 

não ser considerada alta os profissionais dessa área tem um ambiente bem interessante com tanta 

autonomia. 

 

Em ambos os países os professores contam com uma estrutura digna de um país de altíssimo 

desenvolvimento tecnológico, salas equipadas com telões de plasma, televisões e computadores de 

qualidade com acesso à internet são alguns dos exemplos. 

 



10 
 

Outra diferença que faz esses países serem os melhores, é educação para todos. Pode-se dizer que o 

lema da Finlândia é qualidade para todos e para cada um. Os finlandeses não só ocupam os 

primeiros lugares do PISA (Programme of International Student Assessment) como possuem o 

recorde de escolas com menor variação de notas entre 57 países avaliados. 

 

Os responsáveis por essa notável performance são os programas de apoio aos alunos com 

dificuldade de aprendizado e os professores preparados para ensinar a todos, respeitando a 

diversidade e o ritmo de cada estudante. 

 

Esse “milagre” se da ao fato de que o ensino se divide em duas modalidades chamadas de Educação 

Especial. A primeira atende cerca de 8% dos estudantes, ela é organizada para auxiliar os discentes 

com deficiências físicas, mentais ou emocionais mais graves. 

 

A segunda modalidade é um reforço para quem tem dificuldades leves de aprendizado, 

especialmente em línguas e matemática, ou de adaptação, ela é frequentada por um em cada três 

alunos. “Os professores não dedicam muita atenção aos bons alunos e sim aos fracos, não podemos 

perde-los, temos de mantê-los no sistema.” diz Jaana Palojarvi. 

 

Para garantir que os fundamentos sejam aprendidos por todos os alunos, essa iniciativa é 

concentrada nos primeiros dois anos da Educação Básica. Cerca de 20% das crianças e dos jovens 

passam por essas aulas suplementares ao longo da sua vida escolar, esse índice esta muito acima da 

média internacional que é de 6%. 
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Vesa-Pekka Sarmia é professor em uma escola pública da Finlândia, ele leciona para grupos de dois 

a seis estudantes com dificuldades de aprendizado. Para ensinar essa turmas, foi necessário uma 

graduação especifica, com duração de cinco anos no período integral. “Ajudo a nivelar as diferenças 

sociais que se refletem na escola”, diz Pekka. 

 

Os alunos passam nove horas na escola além de terem menos dias letivos que outros países, por isso 

as aulas são feitas no contra turno e duram uma hora e meia, Os dias de frequência nas aulas 

dependem do grau de dificuldade de cada aluno. 

 

A primeira tarefa de Sarmia é identificar o principal problema do estudante, se é de ordem familiar, 

psíquica ou de aprendizado. “Minha função é auxiliar essas crianças a se manter no mesmo nível 

que seus colegas do curso regular. É gratificante.” Após a identificação do principal problema, uma 

rede de apoio ao professor é acionada, uma equipe montada por psicólogos, psicopedagogos e 

consultores, tudo para ajuda-lo a resolver s problemas encontrados na sala de aula. 

 

Existem varias maneiras de criar e difundir as melhores estratégias de ensino. Entretanto, não é o 

bastante recrutar os melhores professores e forma-los bem, é necessário mantê-los atualizados, 

cursos sobre as didáticas especificas, por exemplo. Essas iniciativas na aprendizagem deve ser 

direta e rápida para que haja impacto. O Reino Unido, em apenas três anos, conseguiu um aumento 

de 12 pontos percentuais nos índices de alfabetização ao apostar na formação continua de seus 

educadores. 
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Um dos países mais avançados nessa área, o Japão, aplica muito bem esse sistema de educação 

continua. No país a formação não acaba nunca, faz parte da politica pública que os professores 

adquiram novos conhecimentos até o dia de sua aposentadoria. Em 17 anos de docência, Yoshihiro 

Watanabe já perdeu as contas de quantos programas de formação continua ele fez: Metodologia do 

Ensino da Matemática, Metodologia do Ensino da língua Japonesa, Recreação Infantil, Cotidiano 

escolar, etc. 

 

Os cursos formais são obrigatórios, cada professor precisa fazer pelo menos um por ano. No 

primeiro, segundo, terceiro, sexto e 12° ano de docência, os educadores devem frequentar cursos 

sugeridos pelo coordenador pedagógico da escola, que analisa as necessidades que devem ser 

supridas. Nos outros anos os próprios professores escolhem os cursos que o governo oferece para 

poder fazer. Os professores também tem seu desenvolvimento acompanhado pela Secretaria de 

Educação, que emite um relatório sobre o trabalho, baseado também nas formações que o docente 

participou. Watanabe concorda com essa avaliação e diz mais: “Sinto que, mesmo com uma 

experiência vasta, ainda tenho muito a aprender”. 

 

2.1  - Os Primeiros do Mundo X  Brasil 

A realidade brasileira não parece distante desses exemplos acima, ela é. Mas fazendo essa pesquisa 

vemos que é possível tomar caminhos diferentes e chegar ao sucesso, claro que é estrada longa, mas 

tudo começa com o primeiro passo. Vamos evidenciar as diferenças entre o Brasil e essas potências 

da educação. 

 

Podemos começar com a valorização docente e apoio profissional que vimos acima, os números não 

deixam duvidas quanto a essa diferença. O abismo que separa o Brasil das nações de ponta é 

colocado em dados estatísticos que nos ajudam a dimensionar o tamanho da diferença. 

 

No Brasil a graduação em Pedagogia patina nos altos índices de abandono, enquanto que nos 

sistemas de bom desempenho a historia é outra. Por exemplo, a Coreia do Sul, lá a formação de 

professores é realizada por apenas 13 instituições, selecionando apenas os melhores e acabando, 

assim, com a evasão.  
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Fontes Ministério da Educação da Coréia do Sul e estimativa com base em dados do Inep 

 

Se compararmos o currículo do curso de Pedagogia da Universidade de Helsinque, uma das 

principais instituições formadoras de professores da Finlândia, com a do Brasil podemos ver a 

diferença na atenção dada aos conteúdos e às didáticas da Educação Básica. No país nórdico, a 

carga horaria relacionada a o que ensinar e como ensinar é mais do que o dobro da carga horaria 

brasileira. 

 

Na Universidade de Helsinque ** Em 71 cursos de Pedagogia analisados por NOVA ESCOLA 

 

Agora, vamos fazer uma comparação entre o Japão, um dos bons exemplos em formação 

permanente, e São Paulo, uma das redes estaduais que mais investe em capacitação no Brasil, de 

acordo com o levantamento realizado pela revista Nova Escola. Comparando os dois os números 



14 
 

ainda são favoráveis aos japoneses. Tudo indica que a diferença aumenta ainda mais em 

comparação com outros estados. 

 

 

Fontes Ministério da Educação do Japão e Secretaria de Educação do Estado de São Paulo 

 

Segundo dados do Pisa, o desempenho dos estudantes brasileiros em leitura piorou de 2009 para 

2012, o país somou 410 pontos em leitura, dois a menos que na ultima avaliação e 86 pontos abaixo 

da média dos países da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico). 

 

O Brasil ficou com a 55° posição do ranking de leitura, quase metade dos alunos brasileiros não 

alcança o nível 2 de desempenho na avaliação, que tem o nível 6 como teto. Isso significa que eles 

não são capazes de deduzir informações do texto, nem de estabelecer relações entre diferentes 

partes do texto e não conseguem compreender pequenas diferenças da linguagem. 
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Em ciências, o país obteve o 59° lugar no ranking com 65 países e apesar de ter mantido sua 

pontuação (405), o país perdeu seis pontos desde o 53° em 2009. Nessa disciplina a média dos 

países de OCDE foi de 501 pontos. 

 

55,3% dos alunos brasileiros alcançam apenas o nível 1 de conhecimento em ciências, ou seja, eles 

são capazes de aplicar o que sabem apenas em poucas situações de seu cotidiano e dar explicações 

cientificas que são explicitas em relação às evidencias. 

 

 

A única disciplina em que os brasileiros apresentaram um avanço no desempenho, ainda que 

pequeno, foi matemática. O Brasil foi de 386 pontos, em 2009, para 391, a média do OCDE é de 

494 pontos. Mas essa melhora não foi suficiente e o país caiu para 58° posição em matemática no 

ranking. 

 

Apesar da melhora, 2 em cada 3 estudantes brasileiros de 15 anos não são capazes de entender 

percentuais, frações ou gráficos, eles não conseguem interpretar situações que exigem apenas 

deduções diretas da informação dada. 
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Em 2015 o Brasil ficou na 60° posição entre os 76 países listados pela OCDE. 

 

Capítulo 3 – Formas de Conscientizar o Cidadão 

 
3.1 -  Como a Educação Influencia a Sociedade e sua Economia 

Como vimos no primeiro capitulo, a educação começa em casa e se desenvolve em nossa vida 

paralelamente ao nosso convívio em sociedade. A educação expressa uma doutrina pedagógica que 

se apoia na concepção do homem e sociedade. Para Durkheim, o processo educacional emerge 

através da família, igreja, escola e comunidade. 

 

Temos como base o sistema capitalista, tal sistema divide a sociedade em duas partes, uma com 

maior conhecimento que a outra. Talcott Parsons (1964),observa que a educação, entendida como 

socialização, é a estrutura básica de constituição do sistema social e sem a socialização, o sistema 

não pode se manter integrado, com ordem, equilíbrio e limites. 

 

             Educação é vida, é viver, é desenvolver, é crescer.  
(DEWEY, 1971:29) 

 

Segundo Dewey, educação e democracia formam parte de uma totalidade, onde os indivíduos 

deveriam ter chances iguais. 

 

Os ideais acima estão certos, a educação é o que move nosso sistema, ela é o capital humano de 

todo país e deve ser bem cuidada. Dados estatísticos mostram que em países com grandes taxas de 

pessoas em formação universitária, se desenvolvem mais rápido do que em países com baixas taxas. 

O capital humano é uma das principais pré-condições para o desenvolvimento econômico estável do 

país e para haver esse desenvolvimento econômico é necessário confiança. O estado deve cumprir 

suas obrigações com o povo, especialmente na área de educação, incentivando, mostrando e dando 

certeza aos jovens, que suas atividades serão uteis para o futuro. 

 

Em qualquer país a educação deve render vantagens tanto pessoais quanto para a sociedade. Mas 

não basta apenas gerar oportunidades para desenvolver o capital humano, é necessário bota-lo em 

pratica, caso contrario isso não gerará sucesso econômico significativo. 

 

O Brasil ainda não desenvolve o capital humano de forma adequada, devido a falta de investimento 

na área da educação, por isso não há retorno econômico, tal descaso acarreta a fuga de cérebros. Um 
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bom exemplo seria o professor Soleiman Dias, mostrado no capitulo dois, que saiu do Brasil para 

dar aulas e ser reconhecido como um dos melhores na Finlândia. Um exemplo ainda maior, é o 

russo Serguêi Brin. Ele é um dos fundadores da Google que migrou para os Estados Unidos, por 

isso a Google apareceu por lá. Se um país tem talentos, é necessário coloca-los em prática. 

 

Existe também uma correlação entre diferençar de sexo na educação e o nível de crescimento. De 

acordo com o relatório anual da ONU, referente a situação da população, negar as mulheres acesso 

à educação diminui o crescimento econômico de um país. 

 

Segundo o relatório, países onde a diferença entre mulheres e homens matriculados no ensino 

primário ou secundário é menos que 0,75 (uma mulher para cada quatro homens), o PIB per capita é 

em geral 25% menor que em qualquer outro país. Esse cenário é mais encontrado em regiões da 

África e da Ásia, onde a desigualdade entre os sexos é mais exacerbada. 

 

O aumento de 1% no acesso feminino à educação secundária gera como resultado o crescimento de 

0,3% no crescimento econômico, de acordo com as estimativas apresentadas pela ONU. Portanto se 

observa um maior desenvolvimento em países que possuem uma distribuição mais igual da 

porcentagem de mulheres e homens formados no ensino médio. 

 

Como podemos ver a educação esta entrelaçada a sociedade e afeta diretamente seu sistema 

econômico, mas como podemos garantir um crescimento econômico para o país, como o Brasil, se 

o Estado não oferece educação de qualidade? 

 

A realidade atual do Brasil precisa de um sistema educacional moderno, mais adequado, que possa 

preparar a população para um mundo onde a forma básica adequada da língua falada e escrita, do 

raciocínio formal e abstrato e da informação é cada vez mais importante. 

 

Não é o bastante construir escolas, é preciso ter atenção e cuidado com os alunos, iniciar uma 

carreira estudantil, desde os níveis infantis, educar para a cidadania. 

 

Atualmente o preconceito, o desrespeito a criminalidade, a violência, o roubo, o furto, os conflitos 

gerados por adolescentes principalmente, refletem a falta de educação tanto social quanto familiar. 

É preciso tratar de fatores como respeito mútuo, justiça, diálogo, solidariedade, valores que devem 

fazer parte do contexto educacional. 
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Muitos professores se apoiam no serviço público como um “cabide” para a estabilidade e não se 

preocupam em formar cidadãos pensantes e críticos. Claro que isso se deve a falta de incentivo 

governamental, realmente se faz necessário uma reciclagem financeira, mas também pedagógica. 

 

Se torna imprescindível que acreditemos na reestruturação educacional do país, temos que acreditar 

em nossos jovens, para que essa sociedade e o nosso sistema de educação possam caminhar em 

harmonia. 

 

3.2 -  Exemplos de Superação 

Alcançar o sucesso não é fácil ele vem depois de muito esforço. A seguir, veja historias de pessoas 

que vieram do nada e conquistaram tudo. 

 

Edson Bueno, fundador da Amil 
O bilionário começou a vida como engraxate no interior paulista, onde nasceu, recebeu educação 
de uma mãe dona-de-casa e do padrasto, caminhoneiro. Hoje é ex-dono do grupo Amil que foi 
vendido por quase R$ 10 bilhões. 

 

 

Lírio Parisotto 

Filho de agricultores pobres do interior do Rio Grande do Sul. Ele ia para a escola descalço e 
ajudava a família trabalhando na roça. Estudou, se tornou médico através de uma universidade 
pública. Criou uma das maiores fabricas de CDs e DVDs do Brasil e hoje é um dos maiores 
investidores da Bolsa de Valores. 
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Sérgio Amoroso 

Foi assistente de almoxarifado em uma fábrica de calçados em Birigui (SP). Filho de agricultores 
pobres, veio para capital de São Paulo, em busca de emprego. Passou fome até conseguir uma vaga 
numa fábrica de embalagens de papelão. Anos depois abriu seu primeiro negocio em um galpão na 
Zona Leste, que viria a ser o grupo Orsa, hoje um dos maiores produtores de papel e celulose do 
país. 
 
 

Joanne Rowling ou J. K. Rowling 

Mãe solteira, desempregada, sofria com depressão e dificuldades financeiras quando começou a 
escrever sobre Harry Potter para passar o tempo. Seu primeiro livro foi rejeitado por 8 editoras 
diferentes antes de conseguir sua primeira publicação. Hoje a obra possui tradução para mais de 67 
e foram vendidas mais de 1 bilhão de exemplares. Rowling tornou-se a mulher mais rica na história 
da literatura. 

 

 

Marco Franzato 

Foi boia-fria e tinha apenas com o ensino fundamental. Após passar muito tempo colhendo café no 
interior do Paraná, Marco conseguiu um emprego em um escritório de contabilidade de um 
parente. Começou a estudar e se casou. Abriu uma confecção com a mulher e uns amigos e assim 
nasceu o Grupo Morena Rosa, que possui quatro marcas e um faturamento de mais de 200 milhões 
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de reais por ano. 

Ricardo Nunes 

Fundador da Ricardo Eletro e o principal acionista da Máquina de Vendas. Seu pai morreu com 40 
anos, por isso teve que começar a trabalhar muito cedo para ajudar a mãe com a renda da casa. 
Começou vendendo tangerinas na porta de uma faculdade, depois passou para liquidificadores. 
Hoje está à frente de uma rede de varejo que fatura R$ 9 bilhões por ano. 

 

Conclusão 
Se por um lado observamos que algumas instituições de ensino continuam resistentes, não se 

dispondo a providenciar as mudanças necessárias para que haja uma transformação no sistema 

educacional, por outro vemos muitas pessoas reclamando da educação, mas quando se pergunta  se 

a educação pode ser reinventada, a resposta é “sim”, mas dizem que precisa ser gradativamente. 

 

Constatamos que a Educação já está mudando, não por iniciativa das Instituições de Ensino, mas 

em virtude das mudanças na estrutura e na dinâmica das sociedades, que agora estão mais 

interativas e, portanto, mais conectadas. Portanto, têm à sua disposição mais caminhos para que as 

pessoas possam aprender por si mesmas em processos autodidáticos.  

 

Observamos que o ambiente – o meio, o ecossistema – está mudando. Esse processo é afirmado por 

McLuhan, que já em 1974 escreveu: “é o ambiente que muda as pessoas, não a tecnologia”. 

Vemos também as “mudanças do meio”,  com a adaptação que podemos chamar de  criativa.  

Se o ambiente social está mudando rapidamente e radicalmente – fato de que ninguém, em sã 

consciência, pode duvidar – nossa preocupação não deveria ser a de resistir senão a de fluir com o 

fluxo, habilitando-nos para fazer e refazer coerências múltiplas e recíprocas com o meio em 

mudança. 
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INTRODUÇÃO 
As empresas sempre buscam mecanismos para aperfeiçoar a redução de custos e prazos 

de entrega. A metodologia Kaizen  defende a eliminação de desperdícios e aumento da 

lucratividade. O objetivo deste trabalho foi aprofundar conhecimento no Kaizen 

(Origem, Benefícios e Objetivos) e breve exploração nos mecanismos que o cercam, 

como por exemplo, Ciclo PDCA, Just In Time e Sistema Toyota de Produção. 

 

Existem ainda as diversas aplicações para o método, tais quais Kaizen para o Grupo, 

com o sistema PDCA (Plan-Do-Check-Action), com o objetivo de tornar ágil a 

execução dos projetos e processos, Kaizen para Administração, onde o princípio 

fundamental é o papel do Gerente, que deve dedicar 50% do tempo no melhoramento da 

equipe e o Kaizen com foco nas pessoas, cujo sistema deve ser dinâmico e que envolva 

todos os integrantes de forma igual. 

 

As conclusões obtidas foram a constatação de que o método Kaizen é aplicado com 

sucesso, seja ele aplicado em uma empresa ou estudado. Para que seja aplicado com 

sucesso é necessário o empenho de todos envolvidos, além de informar a todos sobre as 
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mudanças que ocorrerão para que estes também façam parte do método e assim 

fortalecer a busca pela melhoria contínua.  

 
 

Capítulo 1 – A Origem do Kaizen 
O termo Kaizen origina-se da cultura japonesa e significa melhoria constante, ou seja, 

mudar sempre para melhor. A frase mais comum dessa filosofia é, “hoje melhor do que 

ontem, amanha melhor do que hoje”.  No método Kaizen, é essencial que nenhum dia se 

passe dentro de uma empresa sem que alguma melhoria seja implementada. 

 

A partir dos anos 50, após a segunda guerra mundial, muitas empresas japonesas 

tiveram de recomeçar do zero, e foi ai que se deu o inicio da filosofia Kaizen. 

Lembrando que esse método deve acontecer sempre de forma constante, sem pressa, 

pois é uma melhoria que vem com sucesso de médio e longo prazo. 

 

O Sistema Toyota de Produção (STP) ficou mundialmente conhecido por ter dado 

origem a filosofia Kaizen. Os conceitos utilizados na criação deste sistema 

revolucionaram a Toyota e influenciaram centenas de empresas no mundo. 

 

Os dez mandamentos do Kaizen: Todos os colaboradores devem se engajar no processo 

de melhoria são: 

• Todo desperdício deve ser eliminado. 

• Dever ser aplicado em qualquer organização. 

• O aumento da produtividade deve ser baseado em ações que não 

demandem o investimento financeiro alto. 

• As melhorias obtidas devem ser divulgadas, como forma de se ter uma 

comunicação transparente. 

• As ações devem ser focadas no local de maior necessidade. 

• O Kaizen deve ser direcionado de forma que seu objetivo seja 

unicamente a melhoria dos processos. 

• A priorização na melhoria das pessoas deve ser a mais importante. 

• O aumento da produtividade deve ser baseado em ações que não 

demandem investimento financeiro alto. 
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• E principalmente, o foco do Kaizen é aprender na prática. 

 

Figura 1 - Significado da palavra Kaizen 

 
Fonte: http://www.simplessolucoes.com.br 

 

A expressão Kaizen significa literalmente, MUDE (KAI) para tornar-se BOM (ZEN). A 

metodologia kaizen foi desenvolvida pelo engenheiro Tachi Ohno e originou-se na 

indústria Toyota no Japão nos anos 50, e significa aprimoramento, melhoria contínua. O 

Kaizen tem como teoria “Hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje”, não 

se deve passar nem um dia sequer sem que alguma mudança seja feita. 

 

A filosofia Kaizen afirma que o nosso modo de vida seja no trabalho, na sociedade ou 

em casa merece ser constantemente melhorado (MASSAKI IMAI, 2005). 

De acordo com Carlos Mesquita, 2007 a metodologia Kaizen baseia-se em alguns 

pontos fundamentais: 

• Qualidade: como melhorá-la 

• Custo: como controlá-lo 

• Entrega pontual: como garanti-la. 

 

1.1 – Objetivos do Kaizen  

A filosofia Kaizen nas empresas japonesas surgiu pouco tempo depois do término da 

segunda guerra mundial. Em virtude da devastação pós-guerra, a economia do país 

estava passando por uma crise, e as circunstâncias dos operários já não eram mais a 

mesma também. 

 

http://www.simplessolucoes.com.br/
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Diante disso, os sindicatos procuravam e lutavam por melhorias para as condições de 

trabalho para os operários japoneses. 

 

O governo japonês criou um projeto com foco total na qualidade procurando 

reestruturar a economia e que as empresas japonesas pudessem voltar ao mercado 

internacional. 

 

Assim provém a metodologia Kaizen “Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do 

que hoje”. 

 

Tal sistema foi criado para sempre melhorar, buscando sempre a perfeição e eliminando 

qualquer desperdício dentro da organização. 

 

Em outubro de 2005, o professor japonês Masaaki Imai, conhecido com pai do Kaizen, 

esteve no Brasil, onde apresentou duas palestras e concedeu uma entrevista, a qual foi 

traduzida pela jornalista Maricy Queiroz. 

 

Ao ser perguntado sobre as raízes do Kaizen e como ele evoluiu no Japão, professor 

Imai responde: “Kaizen é uma palavra japonesa que significa melhoria. A palavra foi 

usada no Japão por muitos anos como parte do vocabulário diário. Entretanto, desde o 

meio do século XX, a palavra adquiriu um novo significado entre as companhias 

industriais em Japão. Veio representar a prática de melhoria eliminando desperdícios e 

envolvendo todos os empregados, sem gastar muito dinheiro.  

 

Nos últimos 50 anos, as companhias japonesas usaram o Kaizen para criar uma 

vantagem competitiva. No fundo, o Kaizen permite às companhias baixarem custos e 

melhorar a qualidade e a variedade do produto. Se mantido, o Kaizen é uma arma 

poderosa contra as concorrentes.” 

 

O principal objetivo da filosofia Kaizen, é a melhoria contínua, sejam elas qualitativas 

ou quantitativas, o mais rápido possível e gastando o menos possível também.  Visto 

isso fica claro que o principal propósito é a melhoria a cada dia. Tais melhorias são 

desenvolvidas por etapas, e com eliminação de desperdícios, ajudando a aumentar a 
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lucratividade. Todos dentro da organização participam da filosofia, do cargo mais baixo 

até o mais alto, pois sem a colaboração de um, o sistema é falho. 

 

Na filosofia Kaizen, acredita-se que sempre tem algo a melhorar, seja na estrutura da 

empresa ou no funcionário em si. 

 

Além de seguir alguns aspectos importantes, tais como, eliminar desperdícios, 

padronizar, racionalizar a força de trabalho, just in time, entre outros aspectos não 

menos importantes. Segundo Masaaki Imai, conhecido como pai da filosofia Kaizen, 

um gestor deve guardar ao menos 50% do seu tempo buscando processo de melhoria. 

Desse modo traria benefícios a empresa e a ele mesmo. 

 

Como dito anteriormente na introdução, o Kaizen é composto por dez mandamentos, 

entre eles:  

• Dar ênfase ao cliente 

• Promover a autodisciplina 

• Capacitar todos colaboradores 

• Reconhecer os problemas abertamente 

• Manter os colaboradores sempre informados 

• Promover o melhoramento contínuo e principalmente, o foco do Kaizen é 

aprender na prática. 

 

Figura 2 - Princípios do Kaizen 

 
Fonte: http://www.ebah.com.br 

1.2 – Benefícios 
 

http://www.ebah.com.br/
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O Kaizen trará benefícios para todos, ou seja, para si, para sua família e, principalmente, 

para sua vida profissional, cujo resultado ao longo do tempo trará para a empresa 

melhor qualidade e produtividade como verão nos próximos capítulos e a diminuição de 

perdas, desperdícios. Com o Kaizen elimina-se ou reduz-se tudo aquilo que não agrega 

valor ao produto ou serviço e contribui para o desempenho competitivo da empresa.   

 

Seguindo o método a risca, os benefícios são imensuráveis, pois vão desde a 

preservação do meio ambiente, até a eliminação de desperdícios. Ou seja, reduzindo a 

quantidade de estoque para apenas suprir a demanda, economizando no transporte do 

produto, diminuindo os processos desnecessários e eliminando defeitos, os benefícios 

virão. Não adianta querer objetivos alcançados em curto prazo, pois esse processo leva 

longo prazo para se notar que foi alcançado com sucesso. 

 

A metodologia Kaizen pode trazer uma bagagem de vantagens às organizações que a 

aderem, entre elas, as principais são: 

• Padronização 

• Melhor aproveitamento da força de trabalho 

• Eliminação de desperdícios  

• Análise de valor 

• Implementação do sistema Just in Time 

 
O kaizen orientado para a administração envolve as mais importantes questões, 

garantindo o progresso na implantação e a moral. Segundo Massaki Imai (2005) um 

gerente deve dedicar pelo menos 50 por cento do seu tempo ao melhoramento. Fazendo 

com que o programa possa perpetuar pela empresa em todas as áreas. 

 

Se as pessoas são capazes de seguir o padrão mas não o fazem, a administração deve 

introduzir a disciplina. Se as pessoas não são capazes de seguir o padrão, devemos 

oferecer treinamento ou revisar o padrão para que as pessoas possam seguí-los Massaki 

Imai. 

 

Não se pode falar em melhoria contínua sem destacar a importância e as funções da 

equipe. Segundo SHIBA (1997), a melhoria contínua significa o envolvimento de todas 
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as pessoas da organização no sentido de buscar, de forma constante e sistemática, o 

aperfeiçoamento dos produtos e processos empresarias, e ainda que a melhoria contínua 

pressupõe mudanças no hábito da organização e grandes mudanças com maior 

planejamento. 

 

Os grupos de Kaizen devem ser formados por pessoas de todas as áreas afetadas e 

correlatas, com o intuito de aprender a utilizar as técnicas nas soluções dos problemas. 

Como em todas as áreas da empresa existe um coordenador, um líder, aqui também 

deve ser eleito um líder que terá o papel de informar a todos do grupo o que esta 

acontecendo e canalizar todas as informações transformando-as em ação. 

 

Primeiramente deve-se fazer um estudo de todos os problemas, definindo se esta de fácil 

solução ou se terá que ter o auxílio do método PDCA (Plan-Do-Check-Action). O ciclo 

PDCA de Deming, tem por princípio tornar-se mais claros e ágeis os processos na 

execução da gestão. Além do PDCA poderá ser utilizadas outras ferramentas como 

diagrama de causa e efeito, 5 Porquês, 5W1H. 

O kaizen voltado para pessoas ocorre na forma de sugestões, fazendo com que as 

pessoas tenham mais empenho em realizar as suas tarefas. Esse sistema deve ser bem 

dinâmico e funcional, servindo de avaliação de desempenho do supervisor dos 

operários. 

 

 Segundo a Associação Japonesa de Relações Humanas, nos sistemas de sugestões das 

empresas, os principais temas são: 

• Melhoramentos no próprio trabalho  

• Economia de energia, materiais e outros recursos  

• Melhoramentos no ambiente de trabalho  

• Melhoramentos nas máquinas e processos  

• Melhoramentos nos dispositivos e ferramentas  

• Melhoramentos no trabalho de escritório  

• Melhoramentos na qualidade do produto  

• Idéias de novos produtos  

• Serviços e relações com o consumidor 
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Considerado e conhecido como o pai do Kaizen, ressalta que a melhoria contínua do 

processo nas organizações é gradual e que se inicia no próprio local de trabalho. Ele 

afirma que “o erro principal de muitos profissionais e consultores da qualidade é o 

depender demasiado da tecnologia ou de ferramentas sofisticadas, notadamente 

estatísticas, é de serem viciados em aplicações computacionais ou mapas muito 

complexos que só uma elite acaba por conseguir fazer ou perceber” (Imai, 2005). 

 

Em uma de suas entrevistas, Imai fala sobre a simplicidade em se buscar melhorias e 

que empresas e empresários possuem um pré-conceito ocidental em se acreditar que 

esse tipo de melhoria custa muito em termos de valores. “Pensam que devem ter o 

estado da arte da tecnologia e os equipamentos mais avançados para melhorar (Imai, 

2005)”. Analisando o modo de negocio do “outro lado do mundo”, garante que o foco 

em resultados a curto prazo dificulta a implantaçao e adoçao do Kaizen. 

 

1.3 – Total Quality Control – TQC 

O Controle da Qualidade Total – TQC (“Total Quality Control”) é muito similar à 

metodologia Kaizen, pois ambos buscam maior qualidade no seu produto final. Para 

atingir tal objetivo, é preciso que todos dentro da empresa colaborem para seu 

funcionamento, diretores, gerentes, técnicos, entre outros. 

 

Para ser desenvolvida a relação entre TQC e a metodologia Kaizen, é necessária a 

participação dos gerentes, supervisores e trabalhadores em todas as áreas da 

organização. Assim, haverá melhoria de desempenho de todos os níveis, diminuição de 

erros, cortes de desperdícios e outros fatores que afetam a produtividade. 

 

O TQC é um sistema de gestão da qualidade que busca transcender o conceito de 

qualidade aplicada ao produto. No TQC a qualidade é entendida como a superação das 

expectativas não apenas do cliente, mas de todos os interessados. Para compreender 

melhor vejamos um pouco da evolução do conceito de qualidade. 

 

O primeiro conceito relacionado à qualidade referia-se ao enquadramento dos 

produtos/serviços dentro de suas especificações técnicas. Ou seja, qualidade era igual à 

ausência de defeitos no produto final, o que, por sua vez, era verificado na medida exata 

da intensidade de inspeções realizadas. Mais tarde, o “controle estatístico do processo” 
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permitiu a extensão do conceito de qualidade ao processo, passando o controle da 

qualidade, a englobar também as condições em que o produto é produzido. Entretanto, o 

conceito de qualidade ainda passaria por mais algumas mudanças incorporando o 

conceito de “custo da qualidade”, e depois de, “defeitos-zero”, chegando enfim, a 

englobar a satisfação ou superação das expectativas de todos os interessados, inclusive 

os clientes (internos e externos). 

 

O Gerenciamento da Qualidade Total (Total Quality Management – TQM) é um 

conceito de controle que atribui às pessoas, e não somente aos gerentes e dirigentes, a 

responsabilidade pelo alcance de padrões de qualidade. A Qualidade Total está baseada 

no empoderamento das pessoas (empowerment), que proporciona  aos funcionários a 

autoridade para tomar decisões que normalmente eram dadas aos gerentes. Assim, os 

funcionários podem resolver questões sem ter que consultarem seus gerentes a todo o 

momento, poupando tempo e agilizando a resolução de problemas. 

 

Este processo de empowerment traz diversos benefícios, tanto para a empresa quanto 

para os clientes, que tem suas necessidades atendidas em pouco tempo. Assim, a 

empresa economiza tempo e dinheiro, e ainda proporciona a satisfação de seus clientes. 

O termo “controle da qualidade total” foi usado pela primeira vez por Armand 

Feigenbaum, em 1956, quando ele propôs a idéia de que a qualidade só poderá resultar 

de um trabalho em conjunto de todos os que estão envolvidos no desempenho da 

organização, não apenas de um grupo de pessoas.  

 

Embora Feigenbaum também defendesse a criação de uma estrutura organizativa de 

suporte à qualidade, a Engenharia de Qualidade, que seria a responsável por resolver 

questões de qualidade que englobassem mais de uma área da empresa. Assim, a 

abordagem proposta por Feigenbaum dá ênfase à comunicação entre os departamentos 

da empresa, principalmente os responsáveis por produção, materiais e design. 

 

Capítulo 2 – Ciclo PDCA 
O Ciclo PDCA, é também conhecido como Ciclo de Deming ou Ciclo de Shewhart, 

assim como a filosofia Kaizen, tem como foco principal a melhoria contínua. Sua forma 

de agir é tornando os processos de gestão mais ágeis, objetivos e diretos.  
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Na década de 50 ele foi popularizado no mundo todo por outro americano, o professor 

William Edwards Deming, conhecido como guru do gerenciamento de qualidade e 

reconhecido por sua importância para a melhoria dos processos produtivos nos EUA 

durante a segunda guerra e também por seu trabalho de consultoria com executivos 

japoneses. 

 

O Ciclo PDCA é divido em etapas, a primeira é do planejamento da ação, depois tudo 

que foi planejado é executado, após isso ocorre a checagem das ações ocorridas. em 

seguida, com base na checagem o gestor começa implantar medidas e corrigir falhas que 

foram observadas no processo ou produto. 

 

Figura 3 - Sigla PDCA 
 

 
Fonte: http://greendg.com.br 

• P = Plan (planejamento): Primeira etapa, o gestor identifica elementos 

causadores de problemas e a estabelecer metas. É necessário analisar fatores 

influenciadores do problema. Por fim, é papel do gestor definir um plano de 

ação eficiente. 

• D = Do (execução): Nesta etapa, são colocado em prática o plano de ação. 

• C = Check (checagem): Após planejar e colocar em prática, ocorre a checagem, 

o gestor analisa todos os resultados, avalia os processos e resultados e cria 

relatórios.  

http://greendg.com.br/
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• A = Act (ação): Nesta última etapa, é necessário que o gestor avalie  os 

relatórios feitos, e se necessário o gestor deve traçar novos planos de ação para 

melhorar a qualidade e acabando com as falhas. 

 

O Ciclo PDCA não tem um fim obrigatório definido, ele é realmente um ciclo, e deve 

“girar” constantemente. Após as ações do primeiro ciclo serem concluídas e corrigidas, 

é desejável que seja criado um novo planejamento para a melhoria de determinado 

procedimento, começando um novo processo do Ciclo PDCA. 

Vale ressaltar que ao implementar o Ciclo PDCA é importante que o gestor evite: 

• Fazer e não checar 

• Fazer sem planejar 

• Definir metas e não apenas métodos  

 
Figura 4 - Etapas do Ciclo PDCA 

 

 

Fonte: http://www.sobreadministracao.com.br 

Caso uma das etapas não seja executada, pode comprometer seriamente o processo de 

melhoria contínua, que como dito no começo do capítulo é o principal foco do Ciclo 

PDCA, assim como, a filosofia Kaizen. 

 

Por isso, tal ferramenta deve ser utilizada de maneira contínua buscando sempre a 

qualidade máxima e melhoria contínua. 

 

http://www.sobreadministracao.com.br/
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2.1 – Os Cinco “S” 
O conceito dos cinco “S” tem como base cinco palavras japonesas, cujas iniciais 

formam o nome do conceito. As palavras são Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke, 

que traduzidas para o Português se tornam “sensos”, são eles: senso de utilização, senso 

de organização, senso de limpeza, senso de saúde e senso de autodisciplina. 

 

O 5S surgiu nas empresas do Japão, durante a reconstrução do país depois da segunda 

guerra mundial. 

 

Depois da guerra, os japoneses receberam orientação de especialistas americanos para o 

controle da qualidade. O que os americanos faziam bem foi aperfeiçoado no Japão, 

formando-se o que ficou conhecido como Qualidade no Estilo Japonês, ou Total Quality 

Control (TQC - Controle da Qualidade Total). É o controle dos processos para assegurar 

o resultado final, entregando os produtos conforme expectativa do cliente. 

 

O papel do 5S é cuidar da base, facilitando o aprendizado e prática de conceitos e 

ferramentas para a qualidade. Isso inclui cuidar dos ambiente, equipamentos, materiais, 

métodos, medidas, e, especialmente, pessoas. 

 

No princípio, o 5S era mais focado em liberar área, evitar desperdícios, resolvendo 

efeitos de guerra e de gestão inadequada. Com os novos desafios, inclusive a evolução 

da tecnologia da comunicação, o 5S evoluiu. 

 

 
 
 
 

Figura 5 - Os Cinco “S” 
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Fonte: http://pt.dreamstime.com 

 

• Seiri – Senso de Utilização: Esse senso, visa evitar o desnecessário, utilizar 

apenas do utilizável, e guardar o desnecessário para um momento mais 

oportuno, para que não atrapalhe a rotina de trabalho. 

Os resultados da aplicação desse senso são imediatamente observados. 

  - Redução de custos 

  - Facilidade de limpeza e manutenção 

  - Ganho de espaço 

 

• Seiton – Senso de Organização: Visa deixar tudo em ordem, todos materiais 

devem ser mantidos sempre nos lugares corretos, para que possam ser 

encontrados de maneira rápida e estejam sempre prontos para uso imediato. E 

assim. não perder tempo nem energia procurando.  

Podemos identificar como resultados do senso de organização: 

  - Economia de tempo 

  - Facilidade na localização das ferramentas 

 

• Seiso – Senso de Limpeza:  O local de trabalho tem que estar sempre limpo, 

para que a sujeira não atrapalhe na qualidade nem na produtividade da empresa. 

Os resultados obtidos com esse senso são: 

  -Redução de custos 

  -Melhor controle de estoque 

http://pt.dreamstime.com/
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  - Ganho de espaço 

 

• Seiketsu – Senso da Higiene: Busca manter o local agradável e saudável a todos. 

Os resultados da aplicação desse senso são: 

  -Equilíbrio físico e mental 

  -Melhoria nas condições de segurança 

  -Facilidade de localização dos objetos e ferramentas 

 

• Shitsuke - Senso de Disciplina: Esta etapa é definida pelo comprometimento 

com as etapas anteriores. Ela é executada quando os indivíduos passam a fazer o 

que precisa ser feito mesmo sem a vigilância.  

À frente de um ambiente comprometido, podemos ver as seguintes mudanças: 

  -Melhoria nas relações humanas 

  -Trabalho diário agradável  

  -Melhoria na qualidade, produtividade e segurança do trabalho. 

 

5S representa cinco palavras japonesas que começam com a letra S. Não é fácil 

encontrar em outro idioma palavras que têm o mesmo significado de cada termo na 

cultura nipônica. Por exemplo: Seiri já foi traduzido como seleção, descarte, senso de 

utilização. Seiketsu aparece como higiene, padronização, senso de saúde. 

 

E há certo sentido: com o Seiri, fazemos seleção, ou seja, separamos o que é útil de o 

que não é útil, que será descartado. Assim, é facilitado o uso. Com senso de 

utilidade/utilização dos recursos, isto é, senso de utilização, a seleção e o descarte e o 

uso serão mais adequados. No entanto, a palavra descarte, por exemplo, fortalece o 

sentido de jogar fora, dando pouco valor ao sentido de uso. 

 

Quanto ao Seiketsu, a higiene depende de seguirmos padrões saudáveis de uso, ordem e 

limpeza. A expressão senso de saúde representa nossa sensibilidade para avaliar as boas 

práticas (as práticas saudáveis), capacidade de padronizá-las, assegurando a saúde. 

Considere saúde para tudo: física, mental, social, financeira, ambiental etc. 

 

A tradução utilizando a palavra senso se tornou uma das mais divulgadas no Brasil a 

partir de meados da década de 1990. Além de iniciar com S, facilitando a didática do 
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5S, este termo remete ao bom senso, característica de pessoa sensata. A prática do 5S é 

um bom meio de apurar a sensatez. Com isso, o 5S deixa de ser uma coisa de fábricas, 

máquinas, ferramentas. Entendido assim, o 5S pode ser praticado por qualquer pessoa, 

em qualquer lugar, para facilitar a solução de qualquer desafio. 

 

Finalmente, essa tradução aproxima o 5S de o que é natural no organismo vivo. Praticar 

5S é semelhante ao que qualquer ser vivo faz para viver. 

 

Após a guerra, no Japão, era preciso dar um jeito na bagunça para retomarem a vida. 

Agora, há outro desafio constante a ser atendido, mesmo em países que não passaram 

por guerra. No mundo de hoje, as coisas chegam muito depressa e rapidamente perdem 

o valor. Há uma chuva de informações, oportunidades e descartáveis chegando a todo 

momento. 

 

O papel principal do 5S, hoje, é nos orientar como observar, avaliar e tomar decisões 

adequadas para nosso crescimento e formação como pessoa, cidadão e profissional. 

Com o 5S, teremos serenidade para bom proveito, sem estresse, das oportunidades do 

novo jeito de viver. 

 

2.2 – Just in Time 
O Just In Time “JIT” surgiu no Japão, por volta dos anos 70, pela Toyota Motor 

Company. A qual buscava um sistema de administração que pudesse sistematizar a 

demanda com a produção.  O sistema de "puxar" a produção a partir da demanda, 

produzindo somente os itens necessários, nas quantidades necessárias e no momento 

necessário, ficou conhecido no Ocidente como sistema Kanban.  Este nome é dado aos 

cartões utilizados para autorizar a produção e a movimentação de itens, ao longo do 

processo produtivo. Contudo, o JIT é muito mais do que uma técnica ou um conjunto de 

técnicas de administração da produção, sendo considerado como uma completa 

"filosofia, a qual inclui aspectos de administração de materiais, gestão da qualidade, 

arranjo físico, projeto do produto, organização do trabalho e gestão de recursos 

humanos. Embora haja quem diga que o sucesso do sistema de administração JIT esteja 

calcado nas características culturais do povo japonês, mais e mais gerentes e 
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acadêmicos têm-se convencido de que esta filosofia é composta de práticas gerências 

que podem ser aplicadas em qualquer parte do mundo.  

 

O Just In Time, bem como o Kaizen tem como proposta a reorganização do 

local de trabalho, visando eliminar desperdícios e melhoramento contínuo. O Japão é 

pequeno e pobre em recursos naturais, portanto, o JIT evita grandes armazéns de 

estoques e peças defeituosas. poupando espaço. 

 

Alguns tópicos que podem traduzir de maneiras simples e rápida o que o JIT demonstra: 

• Produção em estoque 

• Eliminação de desperdícios 

• Melhoria dos processos contínuos  

 

O Conceito do JIT  possui um processo de melhoria contínua, pois exige da 

administração o desenvolvimento de políticas, padronização de processos e elementos 

que tornam a empresa competitiva, eliminando desperdícios e ganhando tempo. 

 
Figura 6 - Demonstração Prática JIT 

 

Fonte: http://www.citisystems.com.br  
 

http://www.citisystems.com.br/
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A vantagem de utilizar este conceito está na agilidade e na redução de custos que 
ocorrem em toda cadeia produtiva, vemos algumas: 

• Melhor qualidade 
• Menos desperdícios e retrabalhos 
• Melhoria de atitude 
• Melhor resposta ao mercado 
• Redução de espaço 
• Redução de trabalho 

 

A desvantagem é que este conceito não pode ser aplicado em produtos com demanda 

pouco previsível e com grandes oscilações. Outro ponto é que ele funciona com maior 

eficiência com pequenos números de fornecedores sendo necessário que os mesmos 

tenham estabilidade no fornecimento de materiais. 

 

Just in time é um sistema de administração da produção que determina que nada deve 

ser produzido, transportado ou comprado antes da hora exata. Pode ser aplicado em 

qualquer organização, para reduzir estoques e os custos decorrentes. O just in time é o 

principal pilar do Produção enxuta. 

 

Com este sistema, o produto ou matéria prima chega ao local de utilização somente no 

momento exato em que for necessário. Os produtos somente são fabricados ou 

entregues a tempo de serem vendidos ou montados. O conceito de just in time está 

relacionado ao de produção por demanda, onde primeiramente vende-se o produto para 

depois comprar a matéria prima e posteriormente fabricá-lo ou montá-lo. Nas fábricas 

onde está implantado o just in time o estoque de matérias primas é mínimo e suficiente 

para poucas horas de produção.  

 

Para que isto seja possível, os fornecedores devem ser treinados, capacitados e 

conectados para que possam fazer entregas de pequenos lotes na frequência desejada. A 

redução do número de fornecedores para o mínimo possível é um dos fatores que mais 

contribui para alcançar os potenciais benefícios da política just in time. Esta redução, 

gera, porém, vulnerabilidade em eventuais problemas de fornecimento, já que 

fornecedores alternativos foram excluídos. A melhor maneira de prevenir esta situação é 

selecionar cuidadosamente os fornecedores e arranjar uma forma de proporcionar 
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credibilidade dos mesmos de modo a assegurar a qualidade e confiabilidade do 

fornecimento. 

 

A principal característica da filosofia JIT é trabalhar com a produção puxada, ao longo 

do processo. O material só é solicitado se realmente existe a necessidade de sua 

utilização. Percebemos verdadeiramente um combate ao desperdício. Totalmente 

contrária a produção empurrada, onde se acumulam estoques e custos para mante-los. 

Diferentemente dos sistemas comuns, JIT é ativo em suas ações. Vejamos, nos sistemas 

comuns são aceitáveis certos níveis de refugos, setup e quebras de máquinas como 

normas de processo. 

 

O JIT questiona a melhoria das características do processo, que os sistemas tradicionais 

aceitam. Se acontecer, tem uma causa e JIT quer saber o porque. Enquanto os sistemas 

tradicionais aceitam os estoques para “abafar” os problemas, no JIT os estoques são 

reduzidos justamente para se localizar e resolver os problemas. Percebemos uma nova 

visão de administração da produção e um novo paradigma de enfrentar os problemas. 

 

Erros - no JIT os erros devem ser eliminados, porém, estes servem como fonte de 

informação e aprendizado contínuo (Kaizen). Ao contrário dos sistemas tradicionais que 

simplesmente aceitam os erros como inevitáveis, ou até mesmo parte do processo. 

 

Uma das principais limitações do JIT está ligada a própria flexibilidade de faixa do 

sistema produtivo, no que tange a variedade de produtos oferecidos e as variações de 

demanda de curto prazo. Isso de certa forma provoca limitações no mix. O sistema JIT 

precisa de demanda estável para balancear o fluxo, o que sabemos não ser possível pelas 

oscilações do mercado. Ocorre que quanto maior a instabilidade do mercado maior será 

a necessidade de aumentar estoques, o que vai contra a própria filosofia JIT. 

 

Outro aspecto importante é que muita variedade de produtos tende a complicar o roteiro 

de produção. Há ainda o risco de interrupção da produção por falta de estoques, aliado a 

problemas como quebras, greves, dentre outros problemas. O sistema Kanbam prevê um 

certo estoque entre os centros de produção, caso a variação de produtos seja muita, o 
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fluxo não será contínuo, mas intermitente, aumentando os níveis de estoques, sendo JIT 

portanto contraditório em alguns aspectos. 

 

Um ponto negativo é a visão que muitas empresas têm de JIT, usando a filosofia de 

forma míope apenas para reduzir custos e aumentar lucros. Essa visão é enganosa uma 

vez que se trata de um processo de longo prazo, dinâmico e que envolve outros fatores 

como qualidade e satisfação do cliente como visão estratégica. 

 

2.3 – O Modelo Toyota 
Assim como o Kaizen, o modelo Toyota surgiu logo após a segunda guerra mundial, na 

década de 50, o modelo começou a ser usado em diversas empresas por todo o mundo, 

tornando-se um dos principais pilares  que sustentam a competitividade global. Do 

mesmo modo dos sistemas falados anteriormente, o sistema Toyota visa evitar 

desperdícios e aumentar a eficiência e a produtividade. 

 

O sistema Toyota foi criado quando Enjii Toyota e Taiichi Ohno visitaram os Estados 

Unidos e perceberam que o principal problema do modelo de Ford era o desperdício de 

recursos.  E assim foram criadas as raízes do sistema Toyota, com sua principal 

preocupação: eliminar o desperdício de recursos. 

 

O Sistema de Produção Enxuta ou Sistema Toyota de Produção (STP) está sendo 

amplamente sendo implementado em várias empresas ao redor do mundo para se atingir 

um alto grau de desempenho competitividade, acelerar seus processos, reduzir perdas e 

melhorar a qualidade. Este artigo tem como objetivo demonstrar os princípios do 

sistema de uma forma ampla (filosofia) que resultaram na conquista da liderança do 

mercado mundial de automóveis por parte da Toyota.  

 

A compreensão da filosofia, visão de processo, desenvolvimento das pessoas e parceiros 

e a solução contínua de problemas são itens que devem ser compreendidos para a 

aplicação das técnicas com resultados positivos. A metodologia utilizada foi a pesquisa 

bibliográfica em livros, artigos, reportagens e dissertações relativos ao tema. Os 

resultados, apresentados na forma de gráficos, foram obtidos dentre os materiais 

pesquisados. Concluí-se que o STP é uma forma coesa de se atingir a manufatura de 
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classe mundial e o mais importante é ter todos os elementos reunidos como um sistema 

e não isoladamente 

 

O sistema Toyota possui três ideias principais para eliminar desperdícios, são as tais: A 

racionalização da força de trabalho, o modelo Just in Time e produção flexível. 

 

• Racionalização da força do trabalho:  Tinha como missão a coletividade do 

grupo de trabalhadores. Eles eram separados em grupos e ao invés de terem 

supervisor, utilizavam apenas um líder para coordena-los. Trabalhando 

coletivamente. 

 

• O método Just in Time: Sua principal finalidade era produzir apenas o 

necessário e no momento certo, seguindo a metodologia de eliminar 

desperdícios. Além disso,  havia um grande diferencial, pois o método tinha um 

resultado bastante positivo através dos cartões Kanban. 

 

• Produção flexível: A produção flexível possuia a capacidade de ser modificada 

de acordo com a necessidade do momento. Os operários eram treinados para que 

fizessem tais modificações sem a presença de um supervisor. Considera-se que 

esse modelo foi substituido pelo modelo de Ford, que apresentava uma linha de 

produção rígida e não mais atendia os requisitos da indústria moderna. 

 

Capítulo 3 – Os Sete Desperdícios 
Como dito anteriormente, o sistema Toyota busca fazer o correto da primeira vez de 

forma consciente e eficaz, com a quantidade necessária e sem desperdícios. Quando o 

sistema funciona, os clientes ficam mais contentes e a lucratividade aumenta.  

 
Figura 7 - Os sete desperdícios 
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Fonte: http://www.portal-administracao.com 
 

• Excesso de produção: Produzir mais e antes que o necessário. 
• Inventário: Peças semi acabadas entre operações. 
• Processos Desnecessários: Passos não necessários no processo. 
• Transporte: Movimento de peças. 
• Má Qualidade: Peças que necessitam retrabalho ou são sucata. 
• Manuseio: Movimentos desnecessários do trabalhador. 
• Espera: Trabalhadores esperando por máquinas ou peças. 

 
 

Desperdícios geram somente custo e tempo, portanto, não agrega valor. A utilização de 

recursos excessivos tais como homem, máquina, material e recursos de facilidades 

geram a superprodução, considerado por alguns pesquisadores como o pior dos 

desperdícios. 

 

Existem dois tipos de superprodução: 

• Perda por produzir demais - superprodução por quantidade. 

• Perda por produzir antecipadamente - superprodução por antecipação. 

 

Perda por quantidade: Essa perca é inadmissível e esta totalmente superada no sistema 

Toyota. É a perca por produzir demais, além do programado ou requerido. 

 

Perda por antecipação: Essa é a perca mais perseguida do sistema Toyota. Ela ocorre 

quando ocorre à fabricação no momento errado e a peça fica guardada sem uso e sem 

gerar lucro. 

 

http://www.portal-administracao.com/
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Perda por espera: O lote fica aguardando para seguir o fluxo da produção. Aguardando 

o transporte, inspeção etc. 

 

Existem três tipos de perda por espera: 

• Perda por espera no processo 

• Perda por espera no lote 

• Perda por espera do operador 

 

Perda por Espera no Processo: o lote inteiro aguarda o término da operação que está 

sendo executada no lote anterior, até que a máquina, dispositivos e/ou operador estejam 

disponíveis para o início da operação, seja ela, processamento, inspeção ou transporte. 

 

Perda por Espera do Lote: é a espera de um certo componente de um lote, até que todo 

outro lote seja processado. 

 

Perda por Espera do Operador: Ocorre quando o operador tem que ficar junto da 

máquina. 

 

Perda por Transporte:  Movimento de estoque em processo por longas distâncias, 

criação de transporte ineficiente ou movimentação de materiais, peças ou produtos 

acabados para dentro ou fora do estoque ou entre processos. 

 

Perda no Próprio Processamento: São parcelas do processamento que poderiam ser 

eliminadas sem afetar as características e  funções básicas do produto ou serviço.  

 

Perda por Estoque:  É a perda sob a forma de estoque de matéria-prima, material em 

processamento e produto  acabado. Uma grande barreira ao combate às perdas por 

estoque é a “vantagem” que os estoques  proporcionam de aliviar os problemas de 

sincronia entre os processos. 

 

  No ocidente, os estoques são encarados como um “mal necessário”. O Sistema Toyota 

de  Produção utiliza a estratégia de diminuição gradativa dos estoques intermediários 

como uma  forma de identificar outros problemas no sistema, escondidos por trás dos 

estoques. 
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Perda por Movimentação:  As perdas por movimentação relacionam-se aos movimentos 

desnecessários realizados pelos operadores na execução de uma operação. A 

racionalização dos movimentos nas operações é obtida também através da mecanização 

de operações, transferindo para a máquina atividades manuais realizadas pelo operador. 

 

 Perda por Fabricação de Produtos Defeituosos: A perda por fabricação de produtos 

defeituosos é o resultado da geração de produtos que apresentem alguma de suas 

características de qualidade fora de uma especificação ou padrão estabelecido e que por 

esta razão não satisfaçam a requisitos de uso. No Sistema Toyota de Produção, a 

eliminação das perdas por fabricação de produtos defeituosos depende da aplicação 

sistemática de métodos de controle na fonte, ou seja, junto à causa-raíz do defeito. 

 

3.1 – O Modelo 3M 

Muda, Mura e Muri são termos tradicionais da língua japonesa, que geralmente são 

relacionados pelas pessoas que trabalham com o Sistema Toyota de Produção (STP) 

como sendo os tipos de desperdícios encontrados em uma organização. Na busca por 

identificar e eliminar os desperdícios, que é o verdadeiro foco do Kaizen (melhoria 

contínua), é muito importante compreender estes 3 termos importantes. 

 

O termo Muda na linguagem japonesa significa qualquer atividade que gere desperdício, 

que não adicione valor ou que não seja produtiva. Ele reflete a necessidade de reduzir os 

resíduos com o objetivo de aumentar a rentabilidade. 

 

Em termos gerais, um processo agrega valor através da produção de produtos ou 

prestação de serviços sendo ambos pagos pelo cliente. Os desperdícios ocorrem quando 

o processo consome mais recursos do que se é necessário para atender as necessidades 

do cliente. Por isso, é preciso criar atitudes e ferramentas que colaborem na 

identificação destes resíduos. 

 

Taiichi Ohno desenvolveu uma lista com os setes tipos de desperdícios do ponto de 

vista do Lean Manufacturing. Eles servem como um guia para que uma empresa detecte 

os muras e desenvolva ações de forma a combate-los. São eles: Defeitos, excesso de 

produção, espera, transporte, movimentação, processo inapropriado e estoque. 
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O termo Mura significa inconsistência e irregularidade. Pode ser definido também como 

sendo a variação na operação de um processo não causada pelo cliente final. Representa 

o desnivelamento ou desbalanceamento do trabalho ou máquinas. 

 

Se na empresa onde você trabalha já foi presenciado uma situação em que as pessoas 

tiveram que trabalhar como “loucos” no período da manhã para atender um pedido e 

logo no período da tarde houve uma calmaria, com certeza você presenciou um Mura. 

 

As irregularidades e inconsistências podem ser evitadas aplicando-se o conceito do Just 

in time, pois além dele manter o inventário baixo, nele é estabelecido um rígido controle 

de produtos de forma a fornecer ao cliente peças no momento certo, na hora certa e na 

quantidade certa. 

 

O nivelamento da produção, conhecido por Heijunka, assim como o  Kanban também 

podem ser utilizados para controlar diferentes fases do processo e de subprocessos 

funcionando como ferramentas importantes para a identificação e eliminação do mura. 

 

O Muri é a sobrecarga causada na organização, equipamentos ou pessoas devido ao 

Muda e Mura. Traduzindo para o português, significa “irracionalidade, muito difícil, 

excessos, imoderação”. 

 

O Muri faz com que a máquina ou as pessoas excedam os seus limites naturais. 

Enquanto que a sobrecarga nas pessoas resulta em problemas de segurança e qualidade, 

o Muri nas máquinas resulta em aumento de quebras de equipamento e defeitos. 

 

O Muri pode ser evitado através do trabalho padronizado, lembrando que todos os 

processos podem ser subdivididos ou reduzidos para uma forma mais simples. Quando 

todos conhecem as rotinas e os padrões de trabalho, é possível observar melhorias na 

qualidade, na redução de custos e na produtividade. 

 

A importância de identificar e eliminar os 3M é que eles podem ser comparados, em 

uma analogia com o corpo humano, como sendo três virus mortais que combinados são 
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capazes de resultar desde em anormalidades na saúde da pessoa quanto a completa 

falência da mesma. Na empresa este cenário não é diferente. 

 

Deve-se sempre tratar com urgência a eliminação do muda, muda e muri em uma 

organização, fazendo uma análise ampla desde o chão-de-fábrica até o escritório 

administrativo, de forma a abranger a organização como um todo. Os 3Ms não 

escolhem local ou empresa e podem ser observados em organizações públicas ou 

privadas, pequenas, grandes ou médias. Estes virus “devoram” recursos em todos os 

níveis, a todo instante com duração de minutos, dias, semanas e meses.  

 

É preciso desenvolver critérios e principalmente uma cultura permanente nas 

organizações para que os 3Ms sejam detectados e diagnosticados o quanto antes para 

que assim possam ser remediados. Este trabalho deve ser constante e acontecer em 

todos os lugares, nas pequenas células ou grupos de trabalho, de forma a evitar que se 

torne uma epidemia na organização que elevará os custos de produção e refletirá em 

danos maiores para a empresa. 

 

3.2 – Kanban 

O kanban é uma simbologia visual utilizada para registrar ações. A palavra kanban teve 

a sua origem no Japão, e pode ser traduzida como cartas em que você pode ver e tocar. 

Foi inventado pela Toyota, fazendo parte do famoso sistema Toyota de produção e está 

associado a sistemas puxados e ao conceito de entrega just-in-time de produtos.  Sua 

utilização não é algo novo na indústria brasileira, que começou a aplicar esta ferramenta 

na década de 80.  

 

É uma prática de gestão de estoque e controle de fluxo de peças dada pela utilização de 

cartões, chamado também de Gestão Visual. Estes cartões representam a necessidade de 

peças e ítens para o processo produtivo e podem ser utilizados em meio impresso,  luzes 

coloridas ou mesmo locais demarcados. A utilização do kanban possibilita a sintonia 

entre a gestão do estoque e a produção. Ele pode ser subdividido em dois tipos: o de 

produção e o de movimentação. Foi desenvolvido por Taiichi Ohno, Vice-Presidente da 

Toyota Motor. As idéias de Ohno sobre o kanban foram inspiradas no supermercado 

americano, onde as prateleiras eram reabastecidas quando esvaziadas. Como o espaço 

de cada item era limitado, somente se traziam mais itens quando havia necessidade. 
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É um sistema de informação que foi desenvolvido para organizar os vários 

departamentos de processo interligados dentro de uma fabrica. Tem como finalidade 

controlar a produção e a movimentação do material em processo produtivo. Kanban 

significa cartão, literalmente, um registro visível o placa visível, usada como meio de 

comunicação, transmissão de dados e informações. 

 

O Sistema de Produção desenvolvido pela Toyota iniciou à filosofia de produção Just-

in-Time. Seu objetivo é eliminar os elementos desnecessários referente a produção, 

reduzindo assim os custos. A idéia básica neste sistema é produzir os tipos de unidades 

necessárias no tempo necessário, e na quantidade necessária. 

 

A redução de custos é a meta mais importante do sistema sendo acompanhada de três 

metas secundárias para garantir seu objetivo original: Controle de Qualidade, Qualidade 

Assegurada e Respeito à Condição Humana. 

 

O sistema kanban é baseado nos seguintes princípios: produção nivelada, redução de 

tempo de preparação, layout de máquinas, padronização dos trabalhos, aperfeiçoamento 

das atividades. 

 

Assim a Toyota desenvolveu um sistema de manufatura que foi simples de operar e 

controlar com um sistema muito simples de informação, posteriormente conhecido 

como kanban. 

 

Recorrendo aos conceitos anteriores e focalizando suas características básicas, pode-se 

dizer que o sistema kanban é um sistema de controle do fluxo de informações e 

produção em um ambiente JIT, que controla harmoniosamente a produção dos produtos 

necessários nas quantidades e no tempo necessário, reduzindo os tempos de espera, 

diminuindo os estoques, melhorando a produtividade e interligando todas as operações 

de produção interna na fábrica e os processos de fornecimento de materiais de 

fornecedores externos. 

O kanban é um método de adaptação às alterações devido as variações da demanda de 

produtos, sendo que os processos devem produzir os produtos necessários, no tempo e 

quantidade necessárias. Assim sendo, a primeira necessidade para a produção no tempo 
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exato é conhecer as características de todo o processo produtivo sobre o tempo e 

quantidades necessidade em cada estação de trabalho. 

 

Ao contrário do sistema convencional, a produção JIT utiliza o sistema de puxar. Puxar 

significa não processar até a solicitação, isto é sob pedido. O sistema de puxar consiste 

em retirar as peças necessárias do processo precedente, iniciando o cicio na linha de 

montagem final, pois é aqui que chega a informação com exatidão de tempo e 

quantidades necessárias de peças para satisfazer às demandas. 

 

Para que o Kanban funcione corretamente, Yasuhiro Monden destaca em seu livro 5 

regras: 

• Regra 1: O processo subsequente deve retirar, no processo precedente, os 

produtos necessários nas quantidades necessárias e no ponto necessário em 

tempo. 

• Regra 2: O processo precedente deve produzir seus produtos nas quantidades 

requisitadas pelo processo subsequente. 

• Regra 3: Produtos com defeitos não devem ser enviados ao processo 

subsequente. 

• Regra 4: O número de Kanbans deve ser minimizado. 

• Regra 5: Kanban é usado para adaptar pequenas flutuações na demanda (Alto 

sincronismo da produção por Kanban). 

 

Na década de 50, não existiam softwares ERP e ainda sim a Toyota conseguia operar 

com maestria sua produção “Just in Time”. Com o uso desses simples cartões consegue-

se gerenciar uma fábrica inteira sem a necessidade de complexos sistemas de 

computação. Taiichi Ohno ainda destaca que, com o Kanban, os funcionários trabalham 

por eles mesmos, sem a necessidade de receberem instruções sobre o que deve ser feito 

constantemente. 

 

O just-in-time é o conceito que apresenta a necessidade do material certo, na quantidade 

certa, no tempo certo e no local certo. Por este motivo o Kanban é uma ferramenta 

adequada que pode ser facilmente aplicado a favor do just-in-time. No exemplo acima, 

caso o quadro Kanban do operador possa ser visualizado pelo almoxarifado, o 
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estoquista poderá repor as chapas na quantidade exata necessária para produzir as latas. 

Sendo assim, observamos a produção sendo “puxada” pelas necessidades do cliente. 

 

Este é um sistema que funciona bem em um sistema de produção em série, visto que 

qualquer pedido não previsto, demanda instável ou pedido emergencial impacte em todo 

processo. A falta de disciplina dos operários pode também afetar todo o sistema. 

 

Como podemos perceber, quando as necessidades dos clientes são vistas pelas pessoas 

certas no processo, tudo flui de maneira correta e harmoniosa. Para que estas 

necessidades sejam vistas, o quadro Kanban é uma excelente ferramenta visual para tal, 

sendo que sua atualização é extremamente importante e deve ser feita a todo instante 

para que as outras pessoas possam analisar as informações e agir para manter a há 

rmonia do processo. 

 

Conclusão 
O principal objetivo nas empresas é seu crescimento perante o mercado global. Para que 

esses resultados possam ser alcançados, são utilizadas diversas ferramentas, entre elas o 

Kaizen, sistema no qual essa monografia foi focada. 

 

Este trabalho teve como objetivo, aprofundar o conhecimento na metodologia kaizen e 

seus ramos, Just In Time, Sistema Toyota e Ciclo PDCA. Para tanto, foi necessária 

pesquisas aprofundadas para assim explicar esses conceitos pelos quais buscam sempre 

a melhoria contínua.  

 

Todos objetivos pré-escritos foram compridos, partindo da introdução do método, 

sistemas correlativos  e aprofundamentos dos mesmos. A pesquisa mostrou não só a 

preocupação que as organizações tem com o produto, mas sim, que atinja as 

expectativas do consumidor. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, o autor percebeu que todas pessoas já 

envolvidas com o Kaizen, seja pelo estudou ou pela empresa, ficaram satisfeitas com o 

resultado obtido.  
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Introdução  
Neste trabalho o tema abortado será a computação gráfica, é a área da ciência da computação que 

estuda a geração, manipulação e interpretação de modelos e imagens de objetos utilizando 

computador. Tais modelos vêm de uma variedade de disciplinas, como física, matemática, 

engenharia, arquitetura, etc. 

 

A Computação Gráfica está presente em todas as áreas, desde os mais inconsequentes joguinhos 

eletrônicos até o projeto dos mais modernos equipamentos para viagens espaciais, passando 

também pela publicidade, com as mais incríveis vinhetas eletrônicas e pela medicina onde a criação 

de imagens de órgãos internos ao corpo humano possibilitando o diagnóstico de males que em 

outros tempos somente seria possível com intervenções cirúrgicas complicadas e comprometedoras. 

 

As possibilidades de criação para o mundo da Computação Gráfica são espetaculares. Hoje parece 

trivial visualizar letras, figuras e animações nas telas de computador, mas para que a coisa chegasse 

até aqui foram necessários os esforços de muitos seres humanos através de ideias e trabalhos 

científicos. 

Para um bom profissional, a ferramenta é importante, mas não é tudo - principalmente na área da 

computação gráfica onde a criatividade conta e muito. 
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Capítulo 1 - O Que é a Computação Gráfica  
 

1.1 - História da Computação Gráfica  

Computação Gráfica nasceu da necessidade de se apresentar dados processados por um 

computador de uma maneira facilmente assimilável por uma pessoa do que uma simples lista de 

números.  Dispositivos conhecidos como plotters já desenhavam gráficos em papel numa época em  

que  computadores  recebiam  dados  em  papel perfurado e exibiam resultados em papel impresso. 

Mais tarde surgiu a ideia de se conectar um tubo de raios catódicos (CRT - o tubo de imagem 

das televisões) a um computador, o que abriu grandes possibilidades neste campo, permitindo a 

apresentação rápida de informações que representam os mais variados modelos, dos mais vários 

campos de conhecimento, associados a estruturas físicas, fenômenos naturais ou mesmo entidades 

abstratas. 

 

Pode-se dizer que a história da Computação Gráfica iniciou-se há tempos remotos, desde quando o 

homem começou a utilizar cálculos matemáticos para definir figuras geométricas. Todos os avanços 

matemáticos possibilitaram o surgimento do computador e da computação gráfica. No entanto, os 

recursos mais importantes surgiram no século XIX, mais precisamente no ano de 1897, quando 

Ferdinand Braun construiu o primeiro osciloscópio. Para alcançar esse objetivo, ele utilizou 

princípios de Sir William Crookes, que foi o primeiro a confirmar a existência dos raios catódicos, 

exibindo-os em seu Tubo de Crookes em 1878. 

 

Em 1950, o desenhista Ben Laposky criou uma imagem utilizando um osciloscópio, que foi 

fotografada e considerada a primeira forma de arte gerada por um dispositivo eletrônico. Mais tarde, 

ele criou outras obras de arte a partir de imagens obtidas em osciloscópios e computadores. Por 

causa disso, muitos o consideram o pai da arte digital. 

 

Mas foi só 10 anos mais tarde, em 1960, que William Fetter criou a expressão "Computação 

Gráfica". Na época ele trabalhava para a Boeing desenvolvendo descrições ergonômicas 

principalmente sobre a postura dos pilotos. Em 1964 ele gerou a primeira representação humana 

utilizando um computador, que ficou conhecida como o "homem da Boeing" (Boeing man), mas 

que Fetter preferia chamar de o "primeiro homem" (first man). A figura abaixo mostra essa 

representação. 
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Primeira arte digital\ Por Ben Laposky 

 
Tubo de Crookes 

 
William Crookes 

 

Em 1963, Edward Zajac criou o primeiro vídeo feito no computador, que representava um satélite 

orbitando a Terra. Era bem simplesinho, como o leitor pode ver na figura abaixo, que exibe um 

quadro da animação. Também nesse ano aconteceu a primeira competição de arte digital. 

 

 
Filme de integração digital 

 

 

1.2 - Conceito da Computação Gráfica 
Podemos definir a Computação Gráfica como a ciência que “estuda os métodos que permitem 

a visualização de informações armazenadas na memória do computador”.  

 

Como existe uma enorme variedade de aplicações nesta área, pode ser interessante dividi-la em 

subáreas menores, de acordo com a natureza das informações usadas no processo de computação, 

levando em consideração se essas informações são dados de entrada ou de saída (resultados). 

 

Assim, ainda conforme, podemos dividir a computação gráfica em 4 subáreas: 
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• Modelagem Geométrica: Trata do problema de descrever e estruturar dados 

geométricos no computador. 

• Síntese de Imagens: Processamento de dados gerados pelo sistema de modelagem, 

para produzir uma imagem que pode ser vista através de algum dispositivo de saída 

gráfica. 

• Processamento de Imagens: Tem por objetivo identificar e realçar algum tipo de 

informação contida numa imagem, produzindo uma nova imagem como resultado. 

• Análise de Imagens: tem por objetivo extrair algum tipo de informação (topologia, 

física) de uma imagem produzindo dados que serão armazenados na memória para 

processamento posterior.  

 
 

 

          

 

 

 

 

 

                                            

 

 

                                      

 

 

1.2.1 - Modelagem Geométrica 

Vamos supor que os dados necessários para criar a imagem já existem ou podem ser criados de 

alguma maneira. Precisamos agora converter estes dados de alguma maneira num dispositivo de 

apresentação, como o vídeo, por exemplo. A estratégia preferida para alcançar este objetivo é 

imitar a formação de imagens reais. Vamos procurar entender o processo da criação de uma   

fotografia   numa   câmera   para   implementar   uma simplificação deste processo no computador. 

O processo de criação de uma foto é muito parecido com o processo de sensibilização da retina de 

um olho, de maneira que ele será chamado simplesmente de processo de “criação de imagens”. 

 

1.2.1.1 - Uma Câmera Feita de Caixa de Sapatos 
É possível construir uma máquina fotográfica utilizando uma caixa de sapatos (ou lata com tampa) 

Síntese de Imagens 
A Computação Gráfica dividida em 4 sub-áreas 

 

IMAGENS
 

DADOS Modelagem 
 Geométrica 

Análise de Imagens 

Processamento 
de Imagens 
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e papel fotográfico. Para tal é necessário fazer um pequeno furo com um prego numa das 

extremidades da caixa e colocar o papel fotográfico do outro lado. O furo deve ficar tampado 

(com fita adesiva, por exemplo) até o momento em que se deseja tirar a fotografia. Neste 

momento o furo deve ser destampado, mantendo-se a câmera parada por alguns instantes, e 

depois o furo deve ser novamente tampado. Durante o tempo que o furo fica destampado, a luz do 

ambiente pode entrar na caixa, sensibilizando o papel fotográfico que pode ser revelado mais tarde. 

 

y 

Papel fotográfico 
 

x 

(x, y, z) 

z 

d 

 

Para construir um modelo matemático desta câmera, vamos supor que o furo da caixa é tão 

pequeno que, a partir de um ponto na posição (x, y, z), só pode passar um único raio de luz, pelo 

furo, de tal forma que este raio atinge o papel fotográfico no ponto que está na posição (xp, yp, zp). 

A transformação do valor (x, y, z) em (xp, yp, zp) nos fornecerá as coordenadas (xp, yp), que são 

as coordenadas do ponto na imagem (foto). Este processo é chamado de projeção. Todos os pontos 

visíveis do objeto são projetados no papel fotográfico, passo pelo furo da caixa, assim, 

chamamos o papel fotográfico de plano de projeção e o furo de centro de projeção. Este modelo 

matemático é usualmente chamado de modelo da câmera sintética. 

 

Matematicamente, não existem grandes diferenças entre uma projeção onde o plano de projeção 

está entre o objeto e o centro de projeção e uma projeção onde o centro de projeção está entre 

o plano de projeção e o objeto. 

 

Figura 4 - Projeções perspectivas. 
(a) O centro de projeção encontra-se depois do plano de projeção 
(b) o centro de projeção encontra-se antes do plano de projeção. 
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                      (A)                                                                               (B)             
  

 

A projeção perspectiva mostrada na  Figura  4  (b),  é  mais  fiel  ao  que        acontece fisicamente  

numa  máquina  fotográfica  ou  em  nossos  olhos,  entretanto  a  imagem formada é invertida (de 

cima para baixo, da direita para a esquerda). A projeção mostrada em (a) além de formar uma 

imagem com a mesma orientação do objeto, ela pode representar um modelo onde uma pessoa, 

sentada em sua cadeira à frente de uma tela de vídeo, observa um objeto atrás do vídeo. 
 

Se considerarmos que a imagem formada é uma matriz de pontos (pixels) discretos, podemos 

calcular a cor de cada ponto da imagem, analisando qual raio poderia passar pelo furo da caixa até 

chegar no papel fotográfico. 

 

1.2.2 - Síntese de Imagens 

Podemos separar as imagens em duas classes, conforme a natureza dos dados que a compõe: 

• Imagem vetorial: é uma imagem de natureza geométrica, ou seja, ela é definida em função 

de elementos geométricos e parâmetros (linhas, circunferências, pontos, preenchimentos, 

etc.) 

• Imagem matricial: é uma imagem de natureza discreta, ou seja, a imagem é formada de 

elementos independentes, dispostos na forma de uma matriz, cada um contendo uma 

unidade de informação da imagem. 

 

Figura 1 - Comparação Entre Imagem Vetorial e Imagem Matricial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Imagem Vetorial (b) Imagem Matricial 
 

 



 

9 
 

Na figura anterior, pode-se observar uma porção da imagem matricial ampliada onde se percebe 

claramente os elementos discretos que formam a imagem (chamados pixels). O modelo matricial de 

representação de imagens pode representar qualquer imagem, o que explica o fato dos dispositivos 

matriciais de apresentação serem hoje muito mais comuns do que os dispositivos vetoriais. 

Imagens vetoriais, no entanto costumam ser pequenas (em relação à quantidade de bytes), podem 

tem suas dimensões e outras características (cores, espessura de linhas, etc.) facilmente alteradas. 

A conversão de uma imagem vetorial para uma matricial pode ser vista como uma operação 

simples. 

 

Entretanto, a conversão inversa é um processo complexo que dificilmente alcança os objetivos 

que se espera de uma conversão dessa natureza. 
 

Por necessitarem de menos espaço em  memória  os  dispositivos  de  apresentação vetoriais eram 

os mais comuns antigamente. Por possibilitarem a representação de mais informação do que a 

imagem propriamente dita, as imagens vetoriais não serão deixadas de lado na Computação 

Gráfica. De maneira geral, a representação matricial é mais adequada para imagens  naturais  

(fotos,  por   exemplo),  para  imagens  artificiais (logotipos, gráficos comparativos, esquemas 

explicativos, etc.) a representação vetorial costuma ser mais indicada. 

 

1.2.3 - Processamento de Imagens 

Os dois elementos fundamentais no processo de criação de imagens são a câmera e o objeto do 

qual desejamos criar uma imagem. O objeto em questão não precisa necessariamente ser uma  

única entidade, entretanto, estaremos usando sempre o singular, já que a existência de vários 

objetos no processo de criação de imagens não afetará o processo descrito. 

 

1.3 - Análise de Imagens 

A câmera afeta a imagem criada em vários aspectos. Podemos citar, por exemplo, que a lente 

usada num máquina fotográfica influencia o tamanho da imagem criada, ou em outras palavras, 

a quantidade de informações que são convertidas em imagem. É o que chamamos de zoom da 

máquina. Dentre os aspectos da câmera, aquele mais facilmente identificável é a posição da câmera 

em relação ao objeto. A foto de prédio, por exemplo, certamente será diferente, quando for feita de 

frente para o prédio ou de dentro dele. 
 

De maneira geral, podemos dizer que os fatores principais para definir uma imagem são a posição 

da câmera e a descrição física do objeto. É verdade que a luz presente no momento da criação 

da imagem também é um fator fundamental para se definir qual será a imagem formada. Sem 
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luz, não seria possível criar uma imagem mesmo com uma câmera e um objeto, uma vez que o 

objeto seria todo preto e impossível de ser notado. 
 

Outro fator importante a ser observado uma foto de um objeto é sempre 2D, mesmo que o objeto 

representado seja 3D. Quando chegar a hora de modelar matematicamente o processo de criação 

de imagens, vamos procurar entender o que causa essa eliminação de uma das dimensões físicas. 

Por hora, basta lembrar que uma transformação matemática que pega valores num conjunto de 

dimensão n e os associa a valores num conjunto de dimensão menor que n é chamada de projeção. 

 

1.3.1 - O Papel da Luz 
Uma alternativa possível para modelar o processo de criação de imagens é tentar imitar o processo 

de interação entre luz, objeto e câmera. Sabemos que um objeto torna-se visível numa foto 

porque existe alguma fonte de luz que emite raios de luz. Estes raios por sua vez partem  da  fonte  

de  luz  deslocando-se  em  linha  reta,  eventualmente atingindo o objeto em questão. Após atingir 

o objeto, este raio sofre algum tipo de interação com o objeto e parte de sua energia deixa o objeto, 

na forma de um novo raio de luz que eventualmente irá atingir e interagir com a câmera, formando 

a imagem. 
 

Uma fonte de luz pode ser representada por um ponto no espaço, de onde saem raios de luz em 

todas as direções. Destes raios, uma pequena porção acaba sensibilizando a câmera para formar a 

imagem. Existem várias alternativas para um caminho de um raio de luz que deixa a fonte de luz e 

chega na câmera. A computação gráfica intervém em diversas áreas. Vamos analisar algumas: 

 

• Arte digital: é aquela produzida em ambiente gráfico computacional. Utiliza-se de 

processos digitais e virtuais. Inclui experiências com net arte, web arte, vídeo-arte, etc. Tem 

o objetivo de dar vida virtual as coisas e mostrar que a arte não é feita só a mão. Existem 

diversas categorias de arte digital tais como pintura digital, gravura digital, programas de 

modelação 3D, edição de fotografias e imagens, animação, entre outros. Os resultados 

podem ser apreciados em impressões em papéis especiais ou no próprio ambiente gráfico 

computacional. Vários artistas usam estas técnicas. Ao contrário dos meios tradicionais, o 

trabalho é produzido por meios digitais. A apreciação da obra de arte pode ser feita nos 

ambientes digitais ou em mídias tradicionais. 

 

• Manipulação de fotos: É uma das principais áreas de expressão da arte digital. Consiste em 

manipular uma fotografia, sendo esta manipulação visível além de mudança de cores. Deve-

se manter em mente que somente pode-se utilizar fotografias de “stock” (fotografias nas 
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quais o autor especifica que tais podem ser utilizadas para trabalhos de arte de outros, não 

somente manipulação de fotos, mas também como referência para desenhos e pinturas, arte 

vetor, modelos tridimensionais, e outros.) para realizar manipulações que não infrinjam as 

leis de copyright autoral. 

 

• Desenho digital: O desenho digital é elaborado por meio de ferramentas virtuais que 

simulam as utilizadas na Arte Tradicional. É o aspecto mais conhecido da Arte Digital, 

constantemente confundido com a mesma. Dentro desta categoria de arte digital se 

encaixam as Pinturas Digitais, gravura digital e os trabalhos de Oekaki. As pinturas nada 

mais são do que desenhos digitais feitos com maior atenção em relação a detalhes, sombras 

e luzes. É o equivalente digital às pinturas em quadros e telas. 

 

• Pixel ar: Uma forma criada inteiramente mapa de pixels, usando a mais simples das 

ferramentas digitais (conhecida como "Lápis"). Cada pixel é colocado num lugar específico 

com o objetivo de melhorar a representação iconográfica da imagem e completar a intenção 

original do artista. Os tão conhecidos e populares emotions são trabalhos de pixel art. Esta 

técnica é também muito importante no desenvolvimento dos ícones e ferramentas das 

interfaces gráficas dos softwares. Tendo em vista que a maioria dos termos em computação 

gráfica tem origem na língua inglesa, é  possível  existir interpretações  distintas, por 

exemplo, para arte vetorial e pixel art. 

 

• Tridimensional:  Do ponto de vista da computação gráfica são as artes digitais onde é 

possível modelar e interagir com os objetos bi e tridimensionais no espaço tridimensional. 

São vetores tridimensionais. Exemplo de software modelagem tridimensional demonstrando 

o processo de construção dos objetos.  Os trabalhos de arte tridimensional utilizam as 

coordenadas cartesianas (x, y, z) num plano digital bidimensional, dando ideia de 

profundidade e perspectiva às formas reais ou abstratas. Os modelos tridimensionais podem 

simular a cor, a textura, a luz, a transparência, a reflexão de objetos reais. Além das 

aplicações técnicas, os artistas digitais já usam para expressar as suas ideias. 

 

• Arquitetura e Design de Produto: desenvolvimento gráfico dos projetos de forma visual e 

com a aplicação dos cálculos matemáticos para os testes dos projetos quanto a resistência, a 

variação de luz e ambientes. Projeto arquitetônico assistido por computador (do inglês 

CAAD, computer aided architectural design) ou ainda, Os ambientes computacionais são 

ferramentas indispensáveis para o processo de criação, desenvolvimento, apresentação e 
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representação das formas e do espaço arquitetônico. Existem diversos dispositivos de 

hardware e softwares dedicados que auxiliam o arquiteto a desenvolver suas atividades com 

melhores resultados. Atualmente é também uma área de conhecimento com intensa 

produção acadêmica, com diversos professores-pesquisadores de destaque, tais como 

George Stiny, Gerhard Schmitt, William Mitchel, John S. Gero, entre outros. Da mesma 

forma, existem diversas associações internacionais para estudo desta área. Na América do 

Sul é representada pela SIGraDi. 

 

• Jogos: A indústria do entretenimento atualmente dá mais lucro que a cinematográfica. Jogos 

são a maior aplicação da computação gráfica, e a grande motivação para seu 

desenvolvimento, resultando também no desenvolvimento e aprimoramento de 

equipamentos para este tipo de trabalhos, como placas de vídeo e processadores mais 

poderosos. Os jogos “2D” em computação gráfica são usualmente chamados os objetos e 

entidades com duas dimensões. Constituem-se de largura e comprimento. Compõem-se 

basicamente desde jogos 2D dos mais arcaicos video-games, como space-invaders, Mário, 

Sonic até os mais recentes MMORPGs como Tibia, entre outros. 

 

• Cinema: para produção de efeitos especiais, retoques nas imagens do filme, e filmes de 

animação. Um dos primeiros filmes a utilizar efeitos em pessoas e elementos foi 

Exterminador do Futuro, o primeiro filme à utilizar efeitos especiais em animais foi Jurassic 

Park.  Efeito especial (abreviado como SPFX, SFX ou simplesmente FX, em inglês) é o 

nome dado a qualquer uma de várias técnicas utilizadas na indústria de entretenimento, 

cinema e televisão para realizar cenas que não podem ser obtidas por meios normais ou por 

ação ao vivo. Estas técnicas também são utilizadas quando a criação de efeitos por meios 

tradicionais sairia proibitivamente dispendiosa; por exemplo, seria extremamente caro 

construir um castelo do século XVI ou afundar um transatlântico do século XX, mas isto 

pode ser simulado com efeitos visuais. Com o advento da computação gráfica, são utilizados 

também para realçar elementos previamente filmados, acrescentando, removendo ou 

destacando objetos em uma cena. Existem muitas técnicas diferentes de efeitos especiais, 

indo dos tradicionais efeitos teatrais (como os dos "Espetáculos da Restauração" ingleses de 

fins do século XVII), através das técnicas cinematográficas clássicas inventadas no início do 

século XX, tais como fotografia aérea e impressão óptica, até a moderna computação 

gráfica. Freqüentemente, diferentes técnicas são utilizadas em conjunto numa única cena ou 

tomadas para atingir o efeito desejado. O filme “Avatar” não seria o sucesso que foi caso 

não fosse utilizada a computação gráfica. 
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• Medicina: Para análise de exames como tomografia, radiografia, e mais recentemente o 

ultrassom (que consegue gerar a partir deste uma imagem em 3D). Também programas 

simulam o funcionamento do corpo humano facilitando o seu estudo e uma melhor 

visualização dos órgãos internos. O software gráfico simula a fisiopatologia das doenças, a 

ação dos medicamentos no organismo, a produção de sons, o ciclo menstrual, os processos 

de audição e da visão. 

 

• Design visual: para o desenvolvimento de mídias visuais, desde a impressa (como 

propagandas em revistas e outdoors) quanto para o auxílio cinematográfico dos comerciais 

televisivos. É praticamente impossível um comercial de televisão não haver nenhum tipo de 

trabalho de computação gráfica inserido no trabalho publicitário. Isso porque as grandes 

agências de publicidades, cada vez mais exigentes e com novos desafios, buscam 

alternativas inovadoras e impactantes, frente a um público que dispõe de um controlo-

remoto à mão para mudar de canal assim que iniciam-se os comerciais de TV.  

  

• Simulação: A computação gráfica, pode ser utilizada para simular acidentes ou 

acontecimentos importantes para um público maior. Esse tipo de simulação é muito 

utilizado em jornalismo, para ilustrar algum acontecimento. Nos EUA, existem empresas 

especializadas em criar simulações de acidentes de trânsito, para apresentação em tribunais. 

 

• Simuladores de Voo: Os treinamentos de pilotos são realizados de maneira barata e segura 

nesses simuladores. Essa aplicação é mais restrita, já que os equipamentos envolvidos são 

caros. 

 

• Militares: Os militares são consumidores ávidos por computação gráfica, pelo menos os 

militares americanos. Eles utilizam a CG para treinamentos e simulações de cenários 

envolvidos em conflitos. Os investimentos necessários para o desenvolvimento da 

informática e da computação gráfica, só foram possíveis graças a interesses militares. 

 

• Astronomia e espaço: Esse tipo de aplicação é muito semelhante a visualização científica, 

mas sua aplicação é mais ilustrativa do que acadêmica. Eventos que se passam a milhões de 

KM da nossa atmosfera não podem ser filmados com facilidade, então eles são apresentados 

ao público em geral na forma de uma animação. Existem aplicações científicas também, 

como estudo de trajetórias e simulação de colisões no espaço. 
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• Geoprocessamento: Para geração de dados relacionados a cidades, regiões e países. São 

processados os dados referente à topografia das regiões a serem estudadas. Desde de 

pequenos deslizes até o leito de rios podem ser delineados graças a softwares especializados 

que auxiliam e coordenam trabalhos específicos na área. 

 

• Engenharia: simulação de todas as espécies de eventos físicos, químicos dos materiais 

envolvidos nos projetos em elaboração. Pontes de grandes extensões onde a complexidade 

de se construir no fundo de um rio ou de um oceano é enorme.  

 
1.4 - Aplicações da Computação Gráfica 
A computação gráfica intervém em diversas áreas, tais como: 

 

• Arte digital: é aquela produzida em ambiente gráfico computacional. Utiliza-se de 

processos digitais e virtuais. Inclui experiências com net arte, web arte, vídeo-arte, etc. 

Tem o objetivo de dar vida virtual as coisas e mostrar que a arte não é feita só a mão. 

Existem diversas categorias de arte digital tais como pintura digital, gravura digital, 

programas de modelação 3D, edição de fotografias e imagens, animação, entre outros. Os 

resultados podem ser apreciados em impressões em papéis especiais ou no próprio 

ambiente gráfico computacional. Vários artistas usam estas técnicas. Ao contrário dos 

meios tradicionais, o trabalho é produzido por meios digitais. A apreciação da obra de arte 

pode ser feita nos ambientes digitais ou em mídias tradicionais. 

 

• Manipulação de fotos: É uma das principais áreas de expressão da arte digital. Consiste 

em manipular uma fotografia, sendo esta manipulação visível além de mudança de cores. 

Deve-se manter em mente que somente pode-se utilizar fotografias de “stock” (fotografias 

nas quais o autor especifica que tais podem ser utilizadas para trabalhos de arte de outros, 

não somente manipulação de fotos, mas também como referência para desenhos e pinturas, 

arte vetor, modelos tridimensionais, e outros.) para realizar manipulações que não 

infrinjam as leis de copyright autoral. 

 

• Desenho digital: O desenho digital é elaborado por meio de ferramentas virtuais que 

simulam as utilizadas na Arte Tradicional. É o aspecto mais conhecido da Arte Digital, 

constantemente confundido com a mesma. Dentro desta categoria de arte digital se 

encaixam as Pinturas Digitais, gravura digital e os trabalhos de Oekaki. As pinturas nada 
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mais são do que desenhos digitais feitos com maior atenção em relação a detalhes, sombras 

e luzes. É o equivalente digital às pinturas em quadros e telas. 

 

• Pixel art :Uma forma criada inteiramente mapa de pixels, usando a mais simples das 

ferramentas digitais (conhecida como "Lápis"). Cada pixel é colocado num lugar 

específico com o objetivo de melhorar a representação iconográfica da imagem e 

completar a intenção original do artista. Os tão conhecidos e populares emoticons são 

trabalhos de pixel art. Esta técnica é também muito importante no desenvolvimento dos 

ícones e ferramentas das interfaces gráficas dos softwares. Tendo em vista que a maioria 

dos termos em computação gráfica tem origem na língua inglesa, é possível existir 

interpretações distintas, por exemplo, para arte vetorial e pixel art. 

 
 

• Tridimensional:  Do ponto de vista da computação gráfica são as artes digitais onde é 

possível modelar e interagir com os objetos bi e tridimensionais no espaço tridimensional. 

São vetores tridimensionais. Exemplo de software modelagem tridimensional 

demonstrando o processo de construção dos objetos.  Os trabalhos de arte tridimensional 

utilizam as coordenadas cartesianas (x, y, z) num plano digital bidimensional, dando ideia 

de profundidade e perspectiva às formas reais ou abstratas. Os modelos tridimensionais 

podem simular a cor, a textura, a luz, a transparência, a reflexão de objetos reais. Além das 

aplicações técnicas, os artistas digitais já usam para expressar as suas ideias. 

 

• Arquitetura e Design de produto: desenvolvimento gráfico dos projetos de forma visual 

e com a aplicação dos cálculos matemáticos para os testes dos projetos quanto a 

resistência, a variação de luz e ambientes. Projeto arquitetônico assistido por computador 

(do inglês CAAD, computer aided architectural design) ou ainda, CAD para arquitetura, 

consiste na utilização de ambientes computacionais para resolução de problemas de projeto 

e representação gráfica da forma e do espaço arquitetônico.Os ambientes computacionais 

são ferramentas indispensáveis para o processo de criação, desenvolvimento, apresentação 

e representação das formas e do espaço arquitetônico. Existem diversos dispositivos de 

hardware e softwares dedicados que auxiliam o arquiteto a desenvolver suas atividades 

com melhores resultados. Atualmente é também uma área de conhecimento com intensa 

produção acadêmica, com diversos professores-pesquisadores de destaque, tais como 

George Stiny, Gerhard Schmitt, William Mitchel, John S. Gero, entre outros. Da mesma 

forma, existem diversas associações internacionais para estudo desta área. Na América do 
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Sul é representada pela SIGraDi. 

 

• Jogos: A indústria do entretenimento atualmente dá mais lucro que a cinematográfica. 

Jogos são a maior aplicação da computação gráfica, e a grande motivação para seu 

desenvolvimento, resultando também no desenvolvimento e aprimoramento de 

equipamentos para este tipo de trabalhos, como placas de vídeo e processadores mais 

poderosos. Os jogos “2D” em computação gráfica são usualmente chamados os objetos e 

entidades com duas dimensões. Constituem-se de largura e comprimento. Compõem-se 

basicamente desde jogos 2D dos mais arcaicos video-games, como space-invaders, Mário, 

Sonic até os mais recentes MMORPGs como Tibia, entre outros. 

 

• Cinema: para produção de efeitos especiais, retoques nas imagens do filme, e filmes de 

animação. Um dos primeiros filmes a utilizar efeitos em pessoas e elementos foi 

Exterminador do Futuro, o primeiro filme à utilizar efeitos especiais em animais foi 

Jurassic Park.  Efeito especial (abreviado como SPFX, SFX ou simplesmente FX, em 

inglês) é o nome dado a qualquer uma de várias técnicas utilizadas na indústria de 

entretenimento, cinema e televisão para realizar cenas que não podem ser obtidas por 

meios normais ou por ação ao vivo. Estas técnicas também são utilizadas quando a criação 

de efeitos por meios tradicionais sairia proibitivamente dispendiosa; por exemplo, seria 

extremamente caro construir um castelo do século XVI ou afundar um transatlântico do 

século XX, mas isto pode ser simulado com efeitos visuais. Com o advento da computação 

gráfica, são utilizados também para realçar elementos previamente filmados, 

acrescentando, removendo ou destacando objetos em uma cena. Existem muitas técnicas 

diferentes de efeitos especiais, indo dos tradicionais efeitos teatrais (como os dos 

"Espetáculos da Restauração" ingleses de fins do século XVII), através das técnicas 

cinematográficas clássicas inventadas no início do século XX, tais como fotografia aérea e 

impressão óptica, até a moderna computação gráfica. Freqüentemente, diferentes técnicas 

são utilizadas em conjunto numa única cena ou tomadas para atingir o efeito desejado. O 

filme “Avatar” não seria o sucesso que foi caso não fosse utilizada a computação gráfica. 

 

• Medicina: Para análise de exames como tomografia, radiografia, e mais recentemente o 

ultrassom (que consegue gerar a partir deste uma imagem em 3D). Também programas 

simulam o funcionamento do corpo humano facilitando o seu estudo e uma melhor 

visualização dos órgãos internos. O software gráfico simula a fisiopatologia das doenças, a 

ação dos medicamentos no organismo, a produção de sons, o ciclo menstrual, os processos 
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de audição e da visão. 

 

• Design visual: para o desenvolvimento de mídias visuais, desde a impressa (como 

propagandas em revistas e outdoors) quanto para o auxílio cinematográfico dos comerciais 

televisivos. É praticamente impossível um comercial de televisão não haver nenhum tipo 

de trabalho de computação gráfica inserido no trabalho publicitário. Isso porque as grandes 

agências de publicidades, cada vez mais exigentes e com novos desafios, buscam 

alternativas inovadoras e impactantes, frente a um público que dispõe de um controlo-

remoto à mão para mudar de canal assim que iniciam-se os comerciais de TV.  

  

• Simulação: A computação gráfica, pode ser utilizada para simular acidentes ou 

acontecimentos importantes para um público maior. Esse tipo de simulação é muito 

utilizado em jornalismo, para ilustrar algum acontecimento. Nos EUA, existem empresas 

especializadas em criar simulações de acidentes de trânsito, para apresentação em 

tribunais. 

 

• Simuladores de Voo: Os treinamentos de pilotos são realizados de maneira barata e 

segura nesses simuladores. Essa aplicação é mais restrita, já que os equipamentos 

envolvidos são caros. 

 

• Militares: Os militares são consumidores ávidos por computação gráfica, pelo menos os 

militares americanos. Eles utilizam a CG para treinamentos e simulações de cenários 

envolvidos em conflitos. Os investimentos necessários para o desenvolvimento da 

informática e da computação gráfica, só foram possíveis graças a interesses militares. 

 

• Astronomia e espaço: Esse tipo de aplicação é muito semelhante a visualização científica, 

mas sua aplicação é mais ilustrativa do que acadêmica. Eventos que se passam a milhões 

de KM da nossa atmosfera não podem ser filmados com facilidade, então eles são 

apresentados ao público em geral na forma de uma animação. Existem aplicações 

científicas também, como estudo de trajetórias e simulação de colisões no espaço. 

 

• Geoprocessamento: Para geração de dados relacionados a cidades, regiões e países. São 

processados os dados referente à topografia das regiões a serem estudadas. Desde de 

pequenos deslizes até o leito de rios podem ser delineados graças a softwares 

especializados que auxiliam e coordenam trabalhos específicos na área. 
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• Engenharia: simulação de todas as espécies de eventos físicos, químicos dos materiais 

envolvidos nos projetos em elaboração. Pontes de grandes extensões onde a complexidade 

de se construir no fundo de um rio ou de um oceano é enorme.  

 

1.5 - Computação Gráfica nas Escolas 

 A computação Gráfica é um novo meio informacional e comunicacional que articula 

representações visuais animadas, representações sonoras e o próprio texto escrito, que também pode 

ganhar movimento e geometria molecular. Encontra-se entre aqueles em relação aos quais  

estudantes de nível secundário e universitário encontram maiores dificuldades do tipo perceptivo e 

epistemológico. Trata-se, portanto, de temas que não detém os códigos que lhe permitam dominar a 

leitura da imagem e a utilização de recursos informáticos. 

 

Novos meios informacionais e comunicações de sistemas hipermídia (junção de componentes 

hipertextuais e multimídia) voltados para o ensino estão sendo produzidos  em larga escala e 

disponibilizados na Internet ou em suporte CD-ROM. 

 

Uma outra vantagem da construção de imagens digitais por meio da computação gráfica é a 

possibilidade  de simulação, isto é, de transformação  da tela do computador em um ‘laboratório 

experimental’ 

 

Seguindo o progresso da ciência ocidental, o CD-ROM concentra-se no estudo  e na criação de 

imagens  referentes aos modelos atômicos,  bem como no estabelecimento de analogias entre 

imagens próprias do mundo das artes e modelos científicos propos- tos para a explicação do 

universo atômico-molecular e na pesquisa da iconografia científica contemporânea gerada por 

aplicativos de visualização. O CD, assim como todo sistema hiper-textual, possui uma forma de 

navegação caracterizada  por permitir acesso não-linear às informações — o usuário define sua 

própria sequência de leitura, de acordo com seus critérios e desejos. 
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Cena do filme  “Rotação de moléculas” 
Vídeos teóricos para estrutura da matéria 

 

  

O projeto da interface do sistema hipermídia “Biomec” se baseou no sistema “Força & 

Movimento” (REZENDE, 2001) e se caracteriza por promover a concentração do estudante nas 

tarefas que está realizando e não no funcionamento do programa. Para tal, procurou-se valorizar a 

consistência da interface, que pode ser caracterizada pelos vários elementos que mantêm a 

identidade entre os nós correspondentes à classe. 

 

Um destes elementos são as cores das telas, que são diferentes para cada uma das classes e 

subclasses e se mantêm em todas as páginas derivadas destas, permitindo assim, sua identificação 

pelo usuário. A localização de elementos como título, texto explicativo, quadro de simulação, 

índices e botões de navegação também contribuem para este fim e, consequentemente, são sempre 

representados na mesma posição em todas as telas do sistema.  

A título de exemplo, a figura abaixo apresenta a página “Saque”, derivada da subclasse Aplicações 

Biomecânicas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Capítulo 2 – Softwares: Photoshop, Adobe, AutCad 
Softwares são ferramentas utilizadas de acordo com o programa em uso. Em se tratando de arte 2D, 

geralmente são citadas as ferramentas Adobe Photoshop (agora na versão CS5), Adobe After 

Effects, Adobe Flash e Gimp, sendo esta última gratuita. Já quanto às ferramentas para modelagem 

3D (como geralmente se chama a arte em ambiente tridimensional), podemos escolher entre 3DS 

Max, Maya, Cinema 4D, AutoCAD (empregada principalmente em projetos arquitetônicos ou de 

construção civil) e Blender (esta última, mais uma vez, gratuita, possuindo inclusive um motor para 

a criação de jogos 3D ). 

 
2.1 – Photoshop  
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Foi concebido em 1987, por Thomas Knoll, na Califórnia, Estados Unidos. Knoll estava em casa 

trabalhando em sua tese de doutorado, quando criou um código em seu computador que exibia 

imagens em tons de cinza em um monitor de bitmap preto e branco. Como o código não estava 

diretamente relacionado à sua tese de doutorado, Knoll subestimou o seu valor. Mal sabia ele que 

esse era o primeiro esboço do fenômeno Photoshop. 

 

Só mais tarde, quando seu irmão John Knoll se encantou pelo programa, ele percebeu seu potencial. 

Ambos trabalharam juntos para desenvolvê-lo e em 1990 o viram lançado pela Adobe, que havia 

comprado o programa. 

 

2.1.1 - Adobe Photoshop 
É um software caracterizado como editor de imagens bidimensionais do tipo raster (possuindo ainda 

algumas capacidades de edição típicas dos editores vectoriais) desenvolvido pela Adobe Systems. É 

considerado o líder no mercado dos editores de imagem profissionais, assim como o programa de 

facto para edição profissional de imagens digitais e trabalhos de pré-impressão. 

 

Sua mais recente versão é apelidada como Adobe Photoshop CS5 (sigla cujo significado é Creative 

Suite 5, correspondente à décima segunda edição desde seu lançamento), disponível para os 

sistemas operativos Microsoft Windows e Mac OS X. Pode ser rodado também no Linux, através da 

camada de compatibilidade Wine. Algumas versões anteriores foram lançadas também para IRIX, 

mas o suporte a esta versão foi descontinuado após a versão 3.0. 

 

2.1.2 – Características  

Apesar de ter sido concebido para edição de imagens para impressão em papel, o Photoshop está a 

ser cada vez mais usado também para produzir imagens destinadas à World Wide Web. Até a 

versão 9.0 (CS2) o programa, o Adobe ImageReady, muito semelhante ao Photoshop, que era 

utilizado em conjunto para a edição e criação de imagens e animações para a internet. A partir da 

versão 10 (CS3), os recursos do Adobe ImageReady estão incluídos dentro do próprio Photoshop. 

 

O Photoshop também suporta edição com outros tipos de programas da Adobe, especializados em 

determinadas áreas: o já referido Adobe ImageReady (edição de imagens para a web), Adobe 

InDesign (edição de texto) Adobe Illustrator (edição de gráficos vectoriais), Adobe Premiere 

(edição de vídeo não-linear), Adobe After Effects (edição de efeitos especiais em vídeo) e o Adobe 

Encore DVD (edição destinada a DVDs). Os formatos de arquivos nativos do Photoshop (PSD ou 

PDD) podem ser usados entre estes programas. A título de exemplo, o Photoshop CS permite fazer 
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elementos da interface gráfica de DVDs (menus e botões), desde que dispostos separadamente no 

ficheiro original (PSD ou PDD) por camadas (layers) agrupadas por ordem específica, de forma 

que, ao ser importado pelo Adobe Encore DVD, este consiga criar a edição para DVD com esses 

elementos. 

 

O uso das camadas não é um recurso novo inventado pelos desenvolvedores do Photoshop, ele foi 

desenvolvido há muito tempo pelos ilustradores.  

 

 (…) em dezembro de 1914 é patenteada aquela que efetivamente foi a maior 
contribuição técnica para a animação tradicional até o advento da computação 
gráfica: o desenho sobre folhas de celulóide transparente – em português 
vulgarmente chamada de acetato". Essa inovação coube ao animador norte-
americano Earl Hurd (...). 

Richard Valliere - Manipulator of Movement 

 

Portanto, é mais um recurso existente no mundo real que foi aproveitado pela ferramenta Photoshop 

para facilitar o trabalho de seus usuários, assim como certos efeitos que reproduzem técnicas de 

pintura, máscaras, uma técnica muito utilizada em gráficas e impressão offset. 

 

Os formatos de arquivos nativos podem ser importados de programas da concorrência, como o 

Corel Photo-Paint, Pixel32, WinImages, GIMP, Corel Paint Shop Pro, etc. 

 

   
 

 

2.2 - Adobe Illustrator 

É um editor de imagens vetoriais desenvolvido e comercializado pela Adobe Systems. Foi criado 

inicialmente para o Apple Macintosh em 1985 como complemento comercial de software de fontes 

da Adobe e da tecnologia PostScript desenvolvida pela empresa. 

 

Sob alguns aspectos, o lançamento da primeira versão foi arriscada: o Macintosh não detinha uma 
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fração significativa de mercado, a única impressora que suportava documentos do Illustrator era a 

Apple LaserWriter (na altura, recente e dispendiosa), e o paradigma de desenho das curvas de 

Bézier era novidade para o utilizador médio. Não só o Macintosh mostrava apenas gráficos 

monocromáticos, assim como as opções de visualização estavam limitadas a monitores de 9 

polegadas, típicos dos modelos Macintosh 128k, 512k e XL. 

 

Devido ao Adobe Illustrator ser um programa estável, assim como à sua curva de aprendizagem, os 

utilizadores perceberam que o programa não só era melhor, como finalmente resolveu o problema 

de imprecisão de outros programas existentes para o utilizador médio, como o Apple MacDraw. 

Forneceu também uma ferramenta aos utilizadores que não podiam adquirir programas 

dispendiosos ou aprenderem a trabalhar em programas exigentes como o AutoCAD[carece de 

fontes]. O Illustrator preencheu um nicho de mercado não explorado, entre os programas de 

desenho e programas CAD. 

 

O poder do Adobe Illustrator deriva das curvas de Bézier[carece de fontes] como elemento principal 

dos documentos. De forma simplificada, as linhas e curvas de um desenho podem ser descritas 

matematicamente, os círculos e arcos são formas trigonométricas, sendo emulado de forma 

suficientemente precisa. A Adobe também fez com que o Adobe Illustrator funcionasse com 

documentos PostScript, se alguém quisesse imprimir, podia enviar diretamente para a impressora 

Postscript, sem ter que abrir os ficheiros no Adobe Illustrator. Uma vez que o PostScript é um 

formato de texto legível, outras empresas de software descobriram que era fácil[carece de fontes] 

criar programas que abrissem e gravassem ficheiros do Adobe Illustrator. 
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2.2.1 – Adobe Flash  

Antigo Macromedia Flash, é um software primariamente de gráfico vetorial - apesar de suportar 

imagens bitmap e vídeos - utilizado geralmente para a criação de animações interativas que 

funcionam embutidas num navegador web e também por meio de desktops, celulares, smartphones, 

tablets e televisores. O produto era desenvolvido e comercializado pela Macromedia, empresa 

especializada em desenvolver programas que auxiliam o processo de criação de páginas web. 

 

Costuma-se chamar apenas de flash os arquivos gerados pelo Adobe Flash, ou seja, a animação em 

si. Esses arquivos são de extensão ".swf" (de Shockwave Flash File). Eles podem ser visualizados 

em uma página web usando um navegador que o suporta (geralmente com plug-in especial) ou 

através do Flash Player, que é um leve aplicativo somente-leitura distribuído gratuitamente pela 

Adobe. Os arquivos feitos em Flash são comumente utilizados para propaganda animada (banners) 

em páginas web, mas evidentemente não limitando-se a isso, pois existem diversos jogos e 

apresentações dos mais variados tipos utilizando a tecnologia. Até mesmo sites inteiros podem ser 

feitos em '.swf'. 

 

O Flash veio de softwares que foram desenvolvidos para desenhos sem animações. Depois disso 

Jonathan Gay trabalhou incansavelmente para desenvolver programas que tivessem alguma 

interatividade e animação. O Intellidraw, além de desenhar, poderia adicionar comportamentos 

interativos a esses desenhos. Mas, mesmo assim, os programas eram difíceis de serem manipulados, 

pois eram feitos com joysticks e depois utilizaram canetas que desenhava em mesas (boards). Da 

necessidade de uma ferramenta que pudesse ser mais acessível, surgiu o Smartsketch, que trouxe 

uma melhor maneira de se desenhar no computador e estabeleceu grande sucesso num mercado que 

era dominado pelo Adobe Illustrator e Macromedia Freehand. 

 

Em 1995, a Futurewave recebeu retorno de vários usuários para tornar essa ferramenta em uma 

ferramenta de animação, mas o mercado de animação era muito pequeno. Nesse mesmo tempo 

surgia a internet, um mercado muito promissor para esse tipo de ferramenta. Pensando nisso, 

começaram a aprimorar o Smartsketch, visando colocar animação e usar Java para renderizar um 

player de web. A partir daí, o Smartsketch se tornou um programa totalmente voltado para 

animação e mudou de nome para "Cellanimator". Porém, temendo ser confundido somente com um 

software de criação de cartoon, ele mudou o nome para Future Splash Animator. 

 

Em novembro de 1996, a Macromedia se juntou com a FutureWave e, em dezembro do mesmo ano, 

a Macromedia adquiriu a companhia, e o Future Splash Animator se tornou o Flash 1.0. o Flash 
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possui vários tipos de animação, sendo elas: Interpolação de Movimento e de Forma e a quadro a 

quadro. 

 

Em Abril de 2005 a Adobe Systems divulga a aquisição da Macromedia em uma transação de 3,4 

bilhões de dólares. A união das duas gigantes do setor traz novidades muito agradáveis para o Flash. 

Em março de 2007 é lançado o Adobe Flash CS3, nona versão do software e primeira produzida 

pela Adobe. O Flash CS3 integra a Adobe Creative Suíte 3, passando a ter compatibilidade total 

com softwares da Adobe como o Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop. A atual versão dos 

softwares da Adobe são da família Creative Suite 5, que contém o Flash CS5 com diversas novas 

ferramentas para animação. 

 

Adobe Flash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 – Adobe Dreamweaver 

Antigo Macromedia Dreamweaver é um software de desenvolvimento voltado para a web criada 

pela Macromedia (adquirida pela Adobe Systems), e que está atualmente na versão CS5. Suas 
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versões iniciais serviam como um simples editor HTML WYSIWYG ("What You See Is What You 

Get", ou "O que você vê é o que você tem"), porém as suas versões posteriores incorporaram um 

notável suporte para várias tecnologias web, tais como XHTML, CSS, JavaScript, Ajax, PHP, ASP, 

ASP.NET, JSP, ColdFusion e outras linguagens Server-side. 

 

No inicio Dreamweaver era apenas um editor simples podendo ser usado em modo código ou 

modo design, WYSIWYG. Na época seu grande concorrente era o Microsoft FrontPage, logo no 

lançamento do Dreamweaver 4.0 que apresentou nesta versão sua integração com o Ultra-dev, 

uma poderosa ferramenta de desenvolvimento para programadores web com suporte a PHP, ASP, 

ColdFusion e JSP inicialmente. Logo na versão Dreamweaver MX, o Ultra-dev passou a ser 

totalmente integrado ao Dreamweaver através do Painel Aplication, assim incluindo no mesmo 

definitivamente o conceito de ferramenta de desenvolvimento web. 

 

Utilizando-se da base da mesma versão do Dreamweaver, MX, a Macromedia na época 

incorporou a estrutura do Dreamweaver à primeira versão da ferramenta Adobe Flex, assim 

também adotando ao Dreamweaver o conceito de ser IDE, podendo integrar outras ferramentas 

dentro de si próprio. 

 

A partir desse conceito começaram a surgir várias extensões do tipo suíte, pacote completo de 

desenvolvimento para determinado assunto ou linguagem, de desenvolvimento para o 

Dreamweaver, adotando no mesmo funcionalidades avançadas para cada uma das linguagens 

suportadas por ele. Destacando-se nesta época a InterAKT que vinha lançando inovadoras suítes 

como por exemplo: Spry e Desevelopers ToolBox, hoje comprada pela Adobe Systems 

 

Em seu modo Design, como um editor WYSIWYG, o Dreamweaver pode esconder os detalhes do 

código HTML do usuário, tornando possível que não-especialistas criem facilmente páginas, sites 

e até mesmo aplicações para web. Alguns desenvolvedores criticam este modo de função do 

Dreamweaver por produzir códigos sujos, muito maiores do que o necessário, o que pode levar a 

erros de visualização em páginas HTML e erros de segurança em aplicações web. No entanto, este 

tipo de erro não se dá a ferramenta, e sim ao profissional que está usando a ferramenta, pois assim 

como outras IDE's de desenvolvimento, o Dreamweaver também dá a possibilidade de editar seus 

trabalhos em modo código, suportando as sintaxes de todas as linguagens de programação 

cobertas pelo software e também possuindo dicas, referências em modo código e até mesmo 

extensões para debugar códigos. 
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Uma outra boa funcionalidade do Dreamweaver é permitir selecionar a maioria dos navegadores 

para se ter uma previsão (preview) da visualização do HTML Outpu da página diretamente no(s) 

navegador(es) de destino. O software possui também ótimas ferramentas de gerenciamento e 

transferência de projetos tais como a habilidade de encontrar e substituir, no projeto inteiro, linhas 

de texto ou código através de parâmetros especificados. O painel de comportamentos também 

permite a criação de JavaScript básico, sem qualquer conhecimento de codificação 

 

Um aspecto altamente alardeado do Dreamweaver é sua arquitetura expansível. As “extensões”, 

como são conhecidas, são pequenos programas que qualquer desenvolvedor web pode escrever 

(geralmente em HTML e JavaScript) e qualquer um pode baixar e instalar, o que proporciona 

funcionalidade adicional ao software. O Dreamweaver conta com uma ampla comunidade de 

desenvolvedores que torna disponíveis extensões, comerciais ou grátis, para a maioria das tarefas 

de desenvolvimento web, de simples efeitos de rolagem, até "carrinhos de compras" completos. 

                                               

                                        Adobe Dreamweaver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 – AutoCad  

É um software do tipo CAD — computer aided design ou desenho auxiliado por computador - 

criado e comercializado pela Autodesk, Inc. desde 1982. É utilizado principalmente para a 

elaboração de peças de desenho técnico em duas dimensões (2D) e para criação de modelos 

tridimensionais (3D).  

 

A Autodesk apresentou o AutoCAD (anteriormente chamado de MicroCAD) na COMDEX de 

1982. Inicialmente, o AutoCAD foi escrito para vários sistemas operativos, sobretudo para a 

arquitetura CP/M architecture, mas também para o DOS e Unix. Além dos desenhos técnicos, o 

software vem disponibilizando, em suas versões mais recentes, vários recursos para visualização em 
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diversos formatos. É amplamente utilizado em arquitetura, design de interiores, engenharia civil, 

engenharia mecânica, engenharia geográfica , engenharia elétrica e em vários outros ramos da 

indústria. O AutoCAD é atualmente disponibilizado em versões para o sistema operacional 

Microsoft Windows e Mac OS, embora já tenham sido comercializadas versões para UNIX. 

 

A partir da versão R14 (publicada em 1997) potencializa a expansão de sua funcionalidade por 

meio da adição de módulos específicos para desenho arquitetônico, SIG, controle de materiais, etc. 

Outra característica marcante do AutoCAD é o uso de uma linguagem consolidada de scripts, 

conhecida como AutoLISP (derivado da linguagem LISP) ou uma variação do Visual Basic. 

 

O AutoCAD permite adicionar novas funcionalidades através de várias linguagens, das quais 

destacam-se: 

• AutoLISP - Uma adaptação do LISP para AutoCad. 

• Visual LISP - Nova versão do AutoLISP para as últimas versões do AutoCAD, com mais 

funções e uma IDE integrada. 

• VBA - Programação com Visual Basic. 

• NET - Acesso à diversas funcionalidades através de bibliotecas. Permite qualquer linguagem 

compatível. 

• ObjectARX - Permite criar novos comandos e entidades gráficas com C++. 

 

   
 

 

2.4 - GPU – Equipamento Necessário  
Uma Unidade de Processamento de Gráficos ou GPU (também chamado ocasionalmente unidade 

de processamento visual ou VPU) é um especializado circuito eletrônico concebido para 

rapidamente manipular e alterar a memória de tal maneira de modo a acelerar a construção de 

imagens em um frame buffer destinado a saída para um visor. 

 

GPUs são usadas em sistemas embarcados e telefones celulares e computadores pessoais e estações 
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de trabalho e consolas de jogos. GPUs modernas são muito eficientes na manipulação de 

computação gráfica, e sua estrutura altamente paralela os torna mais eficaz do que de propósito 

geral CPUs de algoritmos, onde o processamento de grandes blocos de dados é feito em paralelo. 

Em um computador pessoal, um GPU pode estar presente em uma placa de vídeo, ou pode estar na 

placa-mãe ou de certos CPUs-die no da CPU.  

 

O GPUs da mais poderosa classe de interface normalmente com a placa-mãe por meio de um slot de 

expansão , tais como PCI Express (PCIe) ou Accelerated Graphics Port (AGP) e geralmente pode 

ser substituído ou atualizado com relativa facilidade, assumindo que a placa-mãe é capaz de 

suportar a atualização. Algumas placas gráficas ainda usam Peripheral Component Interconnect 

(PCI) slots, mas a sua largura de banda é tão limitado que eles geralmente são usados somente 

quando uma PCIe ou slot AGP não está disponível. 

 

A GPU dedicada não é necessariamente removível, nem necessariamente a interface com a placa-

mãe de uma forma padrão. O termo "dedicado" refere-se ao fato de que placas gráficas dedicadas 

terem RAM que é dedicado ao uso do cartão, não ao fato de que GPUs mais dedicados são 

removíveis. GPUs dedicadas para computadores portáteis são mais comumente interligados através 

de um slot não padrão e muitas vezes proprietária devido a restrições de tamanho e peso. Tais 

aberturas podem ainda ser consideradas PCIe ou AGP em termos de interface host lógico, mesmo 

que eles não são intercambiáveis fisicamente com os seus homólogos. 

 

 
A ATI HD5470 GPU (acima) características UVD 2.1 
que lhe permite decodif icar AVC e VC-1 formatos de 
vídeo-GPU de laptop Vaio série E 

 
Placa de Acelerador Gráfico 

 

 

Mais de 90% do novo desktop e notebooks integraram GPUs, que geralmente são muito menos 

poderosos do que aqueles em uma placa de vídeo dedicada. O termo foi popularizado por Nvidia 

em 1999, que introduziu no mercado a GeForce 256 como "o primeiro do mundo" GPU ", ou 

Graphics Processing Unit, um processador single-chip integrado com transformação, iluminação, 

triângulo setup / clipping, e motores de renderização que é capaz de processamento de um mínimo 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/UVD&usg=ALkJrhj87KpApOT6fCh0pRJdLbeb6TqIag
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de 10 milhões de polígonos por segundo ". Rival ATI Technologies cunhou o termo unidade de 

processamento visual ou VPU com o lançamento da Radeon 9700 em 2002. 

 

Em 1983 a Intel fez o iSBX 275 Video Graphics Board Multimodule Controlador para sistemas 

industriais com base no Multibus padrão.  O cartão foi baseado no Display Controller 82720 

Graphics e acelerou o desenho de linhas, arcos, retângulos e bitmaps de caracteres. O framebuffer 

também foi acelerado através de carregamento via DMA . A placa foi projetada para uso com a 

linha da Intel Multibus industriais individuais de tabuleiro cartões de plugins de computador. 

 

Lançado em 1985, a Commodore Amiga foi o primeiro computador pessoal a usar uma GPU. A 

GPU linha suportado empate área, preenchimento, e incluiu um tipo de processador fluxo chamado 

de blitter que acelerou o movimento, manipulação e combinação de vários bitmaps 

arbitrários. Também foi incluído um coprocessador gráfico com seu próprio conjunto de instruções 

(primitivo). Antes disso e depois de algum tempo, muitos outros sistemas de computadores pessoais 

exigido uma CPU de propósito geral para lidar com todos os aspectos do desenho da tela. 

 

Em 1991, S3 Graphics introduziu o S3 86C911, que seus designers nomeado após o Porsche 911 

como uma indicação do aumento de desempenho que prometeu. O 86C911 gerou uma série de 

imitadores: em 1995, todos os gráficos do PC grandes fabricantes de chips haviam adicionado 

suporte de aceleração 2D para as suas fichas. Por esta altura, os aceleradores de função fixa do 

Windows superou caros coprocessadores de uso geral em gráficos de desempenho do Windows, e 

estes coprocessors desapareceu do mercado de PC. 

 

Ao longo da década de 1990, aceleração 2D GUI continuou a evoluir. Como as capacidades de 

produção melhoradas, assim como o nível de integração de chips gráficos. Outras interfaces de 

programação de aplicativos (APIs) chegou para uma variedade de tarefas, tais como Microsoft 

WinG biblioteca de gráficos para Windows 3.x, e sua posterior DirectDraw interface para 

aceleração de hardware de jogos 2D no Windows 95 e posteriores. 

 

Com o advento da OpenGL API e funcionalidade similar em DirectX, acrescentou GPUs 

programáveis de sombreamento com suas capacidades. Cada pixel podia ser agora processado por 

um programa curto, que poderia incluir texturas de imagens adicionais como entradas, e cada 

vértice geométrico poderia também ser processados por um programa curto, antes de ser projetada 

na tela. Nvidia foi a primeira a produzir um chip capaz de sombreamento programável, a GeForce 3 

(nome de código NV20). Em outubro de 2002, com a introdução da ATI Radeon 9700 (também 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Intel&usg=ALkJrhgtD_JJ2hbggalKoDbf1qxBpDRMIw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Multibus&usg=ALkJrhhS1_9rq_yoOlP_4DNcpM3QgnCZcQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_memory_access&usg=ALkJrhjwzPyjxcD6t6u4JPu7yJTgi7812g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Commodore_Amiga&usg=ALkJrhiMilBmJIx32q0j0Q02oG9wlo2igg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Stream_processing&usg=ALkJrhgZRrir2WEz9si5GOHVG-MS65D4ig
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.com.br&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Blitter&usg=ALkJrhjqKZyY55L08B56bTobKioysZWrKg
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conhecido como R300), o primeiro acelerador de 9,0 Direct3D, pixel shaders e vertex poderia 

implementar looping e longo ponto flutuante matemática e, em geral foram rapidamente se tornando 

tão flexível como CPUs, e ordens de magnitude mais rápidos para a imagem-matriz operações. 

Pixel shading é frequentemente usado para coisas como lombada mapeamento, que acrescenta 

textura, para fazer um objeto olhar brilhante, maçante, difícil, ou mesmo redonda ou extrudado.  

 

Como o poder de processamento das GPUs tem aumentado, por isso tem sua demanda por energia 

elétrica. GPUs de alto desempenho, muitas vezes consomem mais energia que as CPUs atuais 

 

Capítulo 3 – Mercado de Trabalho 
É incontestável a ascensão em que se encontra, principalmente nos dias de hoje, o profissional na 

área de computação gráfica. Dificilmente um trabalhador da área ficará desempregado ou 

desatualizado, uma vez que é dinâmico o setor e novos projetos são desenvolvidos a todo o 

momento.  

 

Tanto pelo momento vicejante em que vive a economia brasileira, com uma taxa de 5,7 de 

desemprego, onde praticamente esta taxa está próxima de “zero”, pois esse índice corresponde 

somente pelo tempo em que o desempregado está se alocando em nova oportunidade; como pela 

expansão no setor de informática e suas ramificações: telefonia (fixa e móvel), web (B2B, business-

to-consumer, e-business, eletronic commerce, consumer-to-consumer, online shopping etc), meios 

midiáticos como, por exemplo, jornal, rádio, televisão, cinema, outdoor, página impressa, 

propaganda, mala-direta, balão inflável, anúncio em site da Internet, etc. 

 

Há uns trinta anos, as profissões que lideravam a procuras nas universidades – rareadas, diga-se de 

passagem - e que davam um certo status (se podemos dizer assim), eram as que normalmente os 

pais delineavam aos seus filhos. Ou por posição social, ou para seguir a carreira do pai que era 

médico, engenheiro ou advogado.  

 

Somente para ficar nessas três carreiras, notou-se que a expansão delas seria inevitável. O médico 

não poderia ficar somente no estetoscópio. Para o engenheiro civil desenhar dezenas, centenas de 

projetos de apartamentos e residências era entediante. O réu ter de sair da penitenciária para depor 

diante do juiz com escolta era muito perigoso.  

 

Os exames tridimensionais deram muito mais precisão e confiança para o profissional de medicina 

acompanhar seu paciente. E o paciente também ficou mais seguro diante de uma ressonância 
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magnética que atesta sua (in)capacidade clínica. 

 

Hoje o engenheiro elabora, de forma rápida e limpa, três ou quatro projetos residenciais e os 

apresentam ao seu cliente com um visual impressionante. O cliente, por sua vez, consegue 

visualizar por fora e por dentro toda a sua futura casa, mobiliada, decorada e com vistas externas e 

internas. Um show! 

 

O advogado tem a seu dispor os meios eletrônicos que lhe cabe: petições informatizadas, despachos 

virtuais, conferências em tempo real. O Judiciário brasileiro, lento por natureza, tanto em aplicar as 

penas como em atualizá-las (nosso código penal é de 1940 !!!), talvez seja o único caso 

emblemático onde a informatização não teve a abrangência que deveria, mas certamente não por 

culpa do ramo ascensional. 

 

3.1 - Publicidade e Propaganda 

O publicitário cria, realiza e divulga campanhas e peças publicitárias, procurando a melhor forma de 

apresentar um produto ou serviço ao consumidor e promover sua venda. Ele atua na elaboração de 

estratégias e inovações na área de comunicação, visando a obter melhoramentos na relação de 

empresas e instituições com a sociedade. Para isso, pesquisa o perfil do público-alvo, levantando 

dados como idade, condição socioeconômica, escolaridade, costumes e hábitos de consumo. 

 

Faz a arte de embalagens e de identidade corporativa. Escolhe a abordagem e os meios de 

comunicação mais adequados à campanha: outdoors, anúncios de jornais e revistas, comerciais de 

rádio e TV e banners em sites da internet. Cria os textos e as imagens e acompanha sua produção. 

Depois da campanha, faz novas pesquisas para avaliar o impacto da propaganda sobre o 

consumidor. O campo de atuação também é bastante abrangente. O profissional de publicidade e 

propaganda pode trabalhar em agências de publicidade e departamentos de marketing ou de 

comunicação de grandes empresas. 

 

Boa parte dos cursos é parecida e formam profissionais para a mesma área de atuação. O 

bacharelado fornece formação humanística, com bases profundas da comunicação social e 

fundamentos do marketing. Já os cursos tecnológicos são voltados para a parte operacional da 

publicidade. Por isso, têm pequena base da comunicação e do marketing e costumam ser focados 

em um setor específico de atuação da publicidade e propaganda em um setor específico de atuação 

da publicidade e propaganda, como a produção publicitária, que consiste em produzir as peças e 

campanhas em diversos meios e áreas, como eventos, televisão, rádio, cinema e internet. O 



 

32 
 

tecnólogo costuma atuar ao lado do bacharel. 

 

3.1.1 – Publicidade - Onde Atuar  
Servir de elo entre a agência de publicidade e o cliente para levantar os dados que orientarão a 

campanha de divulgação de um produto ou de uma empresa. 

• Criação - Desenvolver campanhas publicitárias com base na análise de pesquisas sobre o 

mercado consumidor e o produto. 

• Gerência de produto - Administrar as ações de publicidade e de promoção de vendas de 

um produto. 

• Marketing - Planejar e desenvolver o produto ou serviço, estabelecendo estratégias de 

preço, distribuição e venda, desde a campanha até a aproximação com o público 

consumidor. 

• Mídia - Escolher os veículos de comunicação mais adequados para difundir uma campanha. 

Negociar a compra de espaço para anúncios em outdoors, jornais, revistas, TVs, rádios e 

internet. 

• Pesquisa - Obter dados sobre as necessidades, o perfil e os hábitos dos consumidores. 

Avaliar o impacto das campanhas publicitárias sobre o público. 

• Produção - Fazer jingles, comerciais e anúncios em rádios, TVs, jornais, revistas, outdoors 

e websites. 

• Promoção de vendas - Elaborar estratégias de vendas. Desenvolver campanhas 

promocionais de diversos tipos de produto em restaurantes, supermercados e outros pontos 

de venda. 

Salário inicial = R$ 950,00 (fonte: Sindicato dos Publicitários do Rio de Janeiro). 

 

3.1.2 - Tecnólogo 

O mercado de trabalho para o tecnólogo está atrelado às áreas de atuação para as quais é produzida 

a publicidade. "Geralmente, o formado encontra trabalho em promoção de vendas no departamento 

de marketing de grandes empresas", diz Anderson Guimarães Pereira, coordenador do curso de 

Tecnologia em Produção Publicitária da Estácio, no Rio de Janeiro.  

 

O tecnólogo encontra trabalho em rádios, canais de TV a cabo, ONGs, agências de publicidade e de 

eventos. São Paulo oferece as melhores oportunidades. O Rio de Janeiro também tem um mercado 

aquecido, por causa da Rede Globo e de seus associados. Mas há outras áreas em expansão que 

podem fazer abrir mais vagas para o publicitário. "No Rio, os setores de construção civil, indústria 
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farmacêutica e de turismo estão em alta", completa Pereira. 

 

O mercado está em expansão, tanto para bacharéis  como para tecnólogos , principalmente por 

causa da produção audiovisual de mídias digitais para internet e celular. A chegada da TV digital 

também cria boas perspectivas para o profissional, diante da possibilidade de abertura de um grande 

número de novos canais. "O mercado de produção de obras ficcionais também está em pleno 

crescimento", afirma Eduardo Simões dos Santos Mendes, coordenador do curso de Audiovisual da 

USP. As áreas de atuação que têm mais oferta são edição e produção (de locação, figurinos, 

objetos) em trabalhos fixos em agências de publicidade, produtoras de TV, cinema e vídeo e como 

freelance.  

 

3.1.2.1 - Diferença entre um Bacharelado e um Tecnológico?  

O bacharelado é um curso mais abrangente e multidisciplinar, que prepara o profissional para atuar 

em todas as etapas - da criação do projeto do game à distribuição do produto. Já o curso tecnológico 

é mais direcionado para quem procura inserção rápida no mercado de trabalho porque foca o 

aprendizado de disciplinas tecnológicas como programação, com fundamentação teó rica mais 

restrita que a do bacharelado. 

 

3.2  - Profissional em Jogos Digitais  
Esse profissional cria, desenvolve e implanta jogos eletrônicos para diversas mídias, como 

computadores, videogames, internet e celulares. Ele trabalha com games de entretenimento, 

educativos, advergames (jogos interativos, que transmitem mensagens publicitárias) ou 

empresariais.  

 

Domina todo o processo de elaboração de enredo, personagens e cenários que compõem um jogo 

em três dimensões (3D), desenvolvendo a lógica que está por trás dos efeitos e recursos empregados 

em cada jogo e também os recursos de áudio e vídeo para deixar o ambiente virtual similar à 

realidade, como em um filme. Desenvolve ainda comandos que garantem resposta rápida, imagens 

apropriadas e som adequado a cada movimento. Atua principalmente em empresas desenvolvedoras 

de jogos, agências de publicidade, de comunicação, de design, de websites e produtoras de 

audiovisuais. Domina linguagens de computação das mais diversas plataformas, como PC, celular, 

web ou console. 

 

3.2.1 – Digitais e Mercado de Trabalho 

O mercado de desenvolvimento de games está em contínua expansão e há um equilíbrio entre as 
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demandas por bacharéis e tecnólogos. "Uma área de atuação muito importante para esses 

profissionais é a das novas mídias - aplicativos para celular, web vídeo, complementação de 

produção, animação digital, produção videográfica e pós-produção", afirma o professor Delmar 

Galisi, coordenador do curso da Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo. Segundo ele, as 

empresas de tecnologia brasileiras ainda são de pequeno porte e procuram pessoas com formação 

flexível, que possam começar trabalhando na produção, principalmente com programação, e que, 

com o tempo, passem à função de game-designers.  

 

Além das empresas criadoras de jogos digitais, há oportunidades no ramo publicitário, na criação de 

advergames - jogos focados em estratégias de comunicação e marketing das companhias. 

Organizações que trabalham com educação a distância também procuram o profissional, bem como 

produtoras de animação e vídeo, já que tanto bacharéis quanto tecnólogos têm aulas de modelagem 

e animação em 3D. Outro mercado em expansão é para autônomos que desenvolvem jogos 

empresariais sob encomenda. Neste caso, o profissional estuda o perfil da companhia que contratou 

o serviço e suas necessidades para criar jogos sob medida para treinamento de equipes.  

 

A atuação desse especialista pode estender-se para o desenvolvimento de softwares em geral, e não 

apenas os de entretenimento. As regiões Sul e Sudeste, com destaque para a cidade de Belo 

Horizonte, e o estado de Pernambuco apresentam as melhores chances de colocação, já que 

concentram a maior parte das empresas de desenvolvimento de jogos instaladas em todo o país.  

 

3.2.2 – Digitais - Onde Atuar  

• Programação - Programar os efeitos e recursos do jogo usando linguagem lógica de 

programação e algoritmos. 

• Design de games - Roteirizar os jogos. Definir o tema, o gênero (ação, aventura), o número 

de jogadores, as regras e os requerimentos do sistema. 

• Modelagem em 3D - Fazer o acabamento e a animação, incorporar funções de iluminação e 

de tratamento de superfícies em jogos de três dimensões. 

• Ilustração - Desenhar cenários, situações e personagens. 

• Salário inicial: R$ 1.900,00 (fonte: Prof. Delmar Galisi, da Universidade Anhembi Morumbi). 

 

3.3 -  Produção Audiovisual   

É o conjunto de técnicas empregadas na criação e na produção e veiculação de filmes, vídeos e 

programas de rádio e TV. Esse profissional tem como campo de atuação todos os meios de 

comunicação audiovisual e radiofônicos: produtoras de cinema e vídeo, emissoras de rádio e TV e 
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empresas que desenvolvem sites e conteúdo para celular. No rádio e na TV, elabora a programação 

jornalística, esportiva e de variedades, dirige e edita os programas, supervisionando a equipe de 

gravação e o trabalho dos produtores. Escolhe o cenário, prepara os entrevistados e os argumentos.  

 

Pode atuar ainda como apresentador. Na área de cinema e vídeo, escreve roteiros, escolhe os atores, 

diretores de arte e técnicos. Faz o cronograma das filmagens e viabiliza a locação e os 

equipamentos que serão usados. Determina a iluminação e edita as cenas. Trabalha também na 

produção executiva, direção de atores e cenas, assistência de direção, montagem de imagens e 

captação e finalização do som. Pode ainda produzir programas para transmissão na internet e em 

emissoras de TV por assinatura. 

 

3.3.1 - Produção Audiovisual   e Mercado de Trabalho 

Muitos profissionais encontram estabilidade no mercado institucional, na produção de vídeos 

corporativos e de material de apoio para empresas. Esse mercado é forte na capital paulista, onde há 

boas oportunidades no mercado institucional, nas emissoras de televisão e em produtoras. No Rio, o 

Projac é o grande impulsionador da região. No Sul, a expansão tem sido progressiva, e Porto Alegre 

é o terceiro polo produtor audiovisual. 

 

3.3.2 - Produção Audiovisual  - Onde Atuar  

• Animação - Criar imagens com efeitos visuais, usando bonecos, fotografia, massas de 

modelar, desenho, papel e computação gráfica. 

• Captação de som - Escolher os equipamentos e microfones e tratar acusticamente a 

locação. 

• Criação - Conceber o projeto de um programa, assim como as vinhetas e chamadas para 

rádio e TV. 

• Direção - Criar programas, definir o conteúdo, escolher a linguagem e o público e 

supervisionar o trabalho da produção e da equipe técnica em rádio ou TV. Em cinema, 

coordenar todas as atividades relacionadas à realização de um filme: da contratação da 

equipe técnica à orientação dos atores em cena e edição das imagens e dos sons. 

• Edição - Organizar o material produzido e fazer a montagem das cenas de filmes, vídeos ou 

programas de TV. Edição de som Criar, mixar e editar trilhas sonoras e sons de filmes ou 

vídeos. 

Salário inicial: R$ 3.403,87 (direção, por filme publicitário); R$ 680,78 (assistente de direção de 

filme publicitário, por semana); fonte: Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e 

do Audiovisual dos Estados de SP, PR, SC, RS, MT, MS, GO, TO e DF. 



 

36 
 

 

3.4 – Multimídia – Profissionais e Produção 

O profissional de multimídia é multidisciplinar, pois trabalha fundamentalmente em criação, 

implantação e administração de recursos de texto, imagem, som e animação na mídia eletrônica e 

digital, o que permite a interatividade.  

 

Para organizar sites e produzir CDs-ROM, por exemplo, esse especialista reúne conhecimentos e 

competências em diversas áreas, como redação jornalística e publicitária, design digital, 

programação de computador, tratamento de som e de imagem. Em vídeo, ele atua na edição de 

imagens e na inserção de vinhetas eletrônicas, em trilhas sonoras e em textos, além de criar e 

roteirizar peças em diversas mídias.  

 

Cuida da fotografia e dos trabalhos em computação gráfica para cinema, TV e mídia digital. 

Promove convergências de mídias, como web rádios e web TVs. Lida com a realidade virtual e cria 

ambientes interativos utilizando softwares, linguagens computacionais e ferramentas de navegação 

pela internet. Em parceria com jornalistas, o profissional de multimídia e de produção multimídia 

pode trabalhar em provedores de conteúdo, agências de publicidade e editoras. 

 

3.4.1 - Multimídia  e Mercado de Trabalho  
Os formados encontram vagas em emissoras de rádio e TV, jornais e revistas on-line, produtoras de 

cinema, agências de publicidade, instituições educacionais e no departamento de comunicação de 

órgãos públicos, empresas privadas e ONGs.  

 

A produção de games e produtos multimídia educacionais, empresariais e comerciais são áreas de 

destaque. "Outra atividade que está em alta para o profissional é em uma área nova, a de analista de 

redes sociais, muito procurado por empresas privadas", conta Sérgio Roclaw Basbaum, coordenador 

do curso de bacharelado em Tecnologia e Mídias Digitais da PUC-SP. O setor educacional absorve 

muitos profissionais, principalmente os especialistas em tecnologia de mídia. Para quem tem título 

de mestre ou doutor, boas oportunidades surgem em instituições de Ensino Superior para ministrar 

aulas presenciais ou para os cursos a distância.  

 

O trabalho no sistema home office, como prestador de serviços, está em alta não só nos grandes 

centros, mas em todo o país. As melhores oportunidades concentram-se no Sudeste e no Sul, 

especialmente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, onde a concentração de veículos de 

comunicação é grande. "Os mercados de trabalho no Norte e Nordeste têm boas perspectivas de 
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expansão por causa dos investimentos do governo em tecnologia", completa Basbaum. 

 

3.4.1.1 – Multimídia - Onde Atuar  

• Design gráfico e digital - Coordenar desenhistas, ilustradores e diagramadores na 

elaboração do desenho das páginas de sites na internet, equilibrando texto e imagem. 

Dominar ferramentas de computação gráfica para desenvolver interfaces de mídias digitais. 

• Edição de som - Montar arquivos com músicas, diálogos ou monólogos para veiculação em 

mídia eletrônica. Edição de texto Participar de equipes multidisciplinares na elaboração e 

montagem de textos e hipertextos para auxiliar a navegação na internet e em CDs-ROM. 

• Tecnologia da mídia - Definir e acompanhar a aplicação de softwares para a internet. 

Estabelecer links, abrir imagens, reproduzir arquivos de som e amarrar hipertextos. 

• Duração média: quatro anos. 

Salário inicial: R$ 950,00 (fonte: Sindicato dos Publicitários do Rio de Janeiro). 

 

3.5 -  Designer Gráfico, Desenhista Industrial e Design de Interiores                                                                                 

 

3.5.1 - Designer Gráfico  

A figura do designer gráfico vem ganhando cada vez mais espaço devido ao surgimento de novas 

mídias e também pela necessidade de ampliação dos canais já existentes, como a publicidade, a 

internet, a telefonia celular e a mídia impressa. "Existe demanda em todos os segmentos, como 

finalização, vídeos, animação, mas o maior crescimento ainda é na área da web", afirma Sergio 

D’Oliveira Casa Nova, coordenador do curso da Belas Artes, de São Paulo. Outra possibilidade é 

trabalhar como autônomo, prestando serviços para empresas, ou em pequenos escritórios de design. 

As vagas de emprego ainda se concentram no eixo Rio-São Paulo. "Para quem está começando, a 

melhor maneira de entrar no mercado é estagiando em empresas de designers gráficos, agências de 

propaganda, editoras e produtoras de vídeo e cinema", explica o coordenador. 

 

3.5.2 - Designer Gráfico  - Onde Atuar  

• Editoração eletrônica - Criar páginas de jornais, revistas, livros e folhetos, distribuindo o 

texto e as imagens de acordo com a linha editorial da publicação. 

• Programação gráfica para TV - Produzir vinhetas para emissoras e peças de publicidade. 

• Webdesign - Desenhar sites, interativos ou não, para a internet, considerando a melhor 

forma de transmitir a imagem, as informações e os serviços oferecidos pelos clientes. 

Salário inicial: R$ 2.120,58 (fonte: Associação dos Designers Gráficos do Distrito Federal). 
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3.5.3 - Desenhista Industrial  

É a concepção técnica e artística de peças visuais e de objetos, segundo critérios de funcionalidade e 

estética. O designer industrial pode atuar em duas áreas bem distintas: a de criação de objetos e a de 

design gráfico, ou programação visual. No primeiro caso, estuda a função de peças tridimensionais, 

seu uso, sua facilidade de manipulação e praticidade. Pesquisa novos materiais e tecnologias de 

fabricação, procurando diminuir os custos de produção. Pode projetar móveis, eletrodomésticos, 

acessórios, joias, máquinas ou equipamentos industriais. Em design gráfico, concebe marcas, 

logotipos, embalagens, sistemas de sinalização e faz projetos gráficos de livros, revistas, jornais, 

folhetos e sites para a internet. Aqui, a preocupação principal é com a forma mais eficaz de passar 

uma informação ou uma ideia. 

 

3.5.3.1 - Desenhista Industrial  e Mercado de Trabalho  

O mercado para esse designer está em ascensão há alguns anos, e a tendência é que continue 

crescendo cada vez mais. "Empresas como Petrobras e Eletrobrás costumam oferecer estágios aos 

alunos que ainda nem se formaram", afirma o professor Valdir Ferreira Soares, coordenador do 

curso da UFRJ. Já com o diploma na mão, o mercado para esse profissional é animador. Ele 

encontra trabalho em escritórios especializados e na indústria de móveis, de embalagens, de 

plásticos, metalúrgica e cosmética.  

 

A maioria é contratada para projetar linhas de produtos, desde as embalagens até a identidade 

visual, agregando valor e tornando o objeto mais atrativo para venda. "Também é possível atuar em 

institutos de pesquisa e prestando consultoria de produto", diz o professor Soares. Multinacionais 

estabelecidas no Brasil, como Volkswagen, Renault, General Motors, Fiat, Electrolux e GE, contam 

com departamentos de design em que desenvolvem produtos vendidos no mundo inteiro. No Sul, a 

demanda vem da indústria de móveis.  

 

Os parques industriais de São Paulo (capital e interior) e Rio de Janeiro também solicitam 

profissionais formados em Desenho Industrial. No Nordeste, a maior procura vem das fábricas de 

alimentos. O mercado da moda, que inclui a produção de joias e grandes eventos, como a São Paulo 

Fashion Week, e o de calçados costumam abrir vagas para o bacharel.  

 

3.5.3.1.1 - Desenhista Industrial - Onde Atuar  

• Design digital - Projetar e desenvolver interfaces para mídias digitais, como páginas para a 

internet e CDs-ROM, empregando ferramentas de multimídia, como computação gráfica, 
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sonorização e animação. 

• Design gráfico - Criar e reformular o aspecto visual e gráfico de publicações impressas. 

• Design de embalagens - Projetar embalagens adequadas aos produtos, considerando o apelo 

visual e a conservação. 

• Programação visual - Criar logotipos, marcas e embalagens de produtos. Elaborar o projeto 

gráfico de jornais, revistas, livros e folhetos. Produzir vinhetas para a TV, elaborar CDs-

ROM, audiovisuais e websites. 

• Projeto de produto - Desenhar objetos, equipamentos, móveis e utensílios para produção 

em escala industrial, definindo aspectos estéticos e funcionais. Pesquisar e desenvolver 

materiais e tecnologias de fabricação. 

Salário inicial: R$ 3.060,00 (6 horas diárias; fonte: Crea-SP). 

 

3.6 - Design de Interiores  

É a arte de planejar e arranjar ambientes de acordo com padrões de estética e funcionalidade. O 

profissional harmoniza, em um determinado espaço, móveis, objetos e acessórios, como cortinas e 

tapetes, procurando conciliar conforto, praticidade e beleza. Planeja cores, materiais, acabamentos e 

iluminação, utilizando tudo de acordo com o ambiente e adequando o projeto às necessidades, ao 

gosto e à disponibilidade financeira do cliente. Administra o projeto de decoração, estabelece 

cronogramas, fixa prazos, define orçamentos e coordena o trabalho de marceneiros, pintores e 

eletricistas. Pode projetar salas comerciais, residências ou espaços em locais públicos. Esse 

profissional costuma trabalhar como autônomo, mas pode atuar também como funcionário de 

empresas especializadas em decoração e design de interiores ou, ainda, como consultor em lojas de 

móveis. 

 

3.6.1 - Design de Interiores e  Mercado de Trabalho  

"Há uma explosão no número de casas populares e edifícios para a classe média em todo o país. São 

residências pequenas, por isso os móveis têm de ser bem planejados. É uma questão de necessidade, 

não mais um luxo. Portanto, trata-se de um público novo que começa a demandar a mão de obra do 

designer de interiores", explica Cristina Elizabete Silva Ragaini, coordenadora do curso tecnológico 

da UMC.  

 

Nesse caso, os maiores empregadores são as lojas de móveis planejados. O mercado considerado 

"de luxo" também continua a gerar oportunidades para o profissional que trabalha por conta própria. 

Uma das maiores demandas vem da área corporativa, em que o designer é requisitado para elaborar 

andares inteiros de escritórios e salas de reuniões. Já os escritórios de decoração contratam com 
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frequência o especialista em projetos para atender às necessidades de lojas, bares, restaurantes, 

hotéis, pousadas, clínicas, hospitais e escolas. "A hotelaria é uma área que, graças ao potencial 

turístico do Brasil, ainda vai crescer muito por todo o país e demandar o trabalho do designer de 

interiores", diz Jéthero Cardoso de Miranda, coordenador do bacharelado do Belas Artes.  

 

Além das capitais de negócios, como Rio e São Paulo, as outras também devem registrar aumento 

de demanda, sobretudo na Região Nordeste. Outra área que promete crescimento é a de projetos de 

acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. "Teatros, cinemas, condomínios 

residenciais e comerciais precisam se adaptar, e tudo isso implica alteração de projeto de 

interiores", explica Cardoso de Miranda. Fabricantes e montadoras de automóveis também 

contratam o profissional para desenvolver volantes e estofados. 

 

3.6.1.1 - Design de Interiores  - Onde Atuar  

• Desenho de móveis - Criar peças conforme as necessidades do cliente, adaptando-as ao 

espaço disponível. 

• Decoração e paisagismo - Cuidar da colocação de móveis e acessórios em ambientes 

residenciais e comerciais internos. Em áreas externas, usar arte e técnica para projetar, 

organizar e embelezar espaços com plantas e jardins. 

• Gerenciamento - Acompanhar a compra de móveis e acessórios, fazer orçamentos e 

contratar mão de obra. 

• Projeto - Organizar ambientes de acordo com as necessidades do cliente. Elaborar plantas e 

maquetes, indicando o estilo, as cores e a disposição de móveis e objetos no espaço. 

Salário inicial: R$ 2.250,00 (fonte: prof. Jéthero de Miranda, do Belas Artes). 

 

nceitos de Físicos reúne conceitos envolvidos em movimentos humanos ou que dão apoio à 

abordagem biomecânica dos mesmos, como por exemplo, o conceito de vetores (abaixo). O 

conceito de força é importante na medida em que ajuda o entendimento da força de um músculo e 

como esta participa da análise biomecânica do movimento.  

 

O conceito de momento de uma força e as grandezas relacionadas a este conceito, como o módulo 

da força e a distância entre a linha de ação e o centro de rotação, são abordados por serem 

fundamentais para o estudo do movimento humano e dos detalhes anatômicos envolvidos.  

 

O conceito de momento de inércia foi abordado para facilitar o entendimento de como a 

distribuição da massa de um corpo se da massa de um corpo se relaciona com o seu   movimento. 
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Finalmente, o conceito de velocidade angular foi escolhido porque, assim como na Física, é 

importante também para a Biomecânica, a análise da relação gasto por este em um movimento 

giratório, considerando neste processo a participação dos aspectos anatômicos envolvidos entre o 

ângulo descrito pelo corpo e o intervalo de tempo  

 

 

Conclusão  
A Computação Gráfica é, sem dúvida, o ramo da informática mais promissor. Tanto no sentido 

profissional como pessoal.  

 

Profissional porque não existe retração de mercado. Hoje são comercializados os vidros traseiros 

dos táxis e ônibus. Monitores informativos/publicitários viajam com os vagões do metrô em São 

Paulo, que por dia transportam 3,6 milhões de pessoas. Isso apenas no ramo publicitário. Se 

pegarmos o ramo cinematográfico/televisivo aí a coisa desanda de verdade. Will Smith declarou 

que no filme Eu, Robô, a única coisa real era ele, o resto era computação gráfica, mesmo assim, de 

vez em quando, ele precisou de doublé. 

 

Se o mercado profissional está aquecido, obviamente que o operador disso tudo não pode ficar 

numa fria. Como notei no trabalho que acabei de elaborar, os segmentos de atuação do profissional 

da área são imensos, e não sem motivo, bem remunerado, pois os “links” de atuação não passam por 

dificuldades financeiras, longe disso. A não ser se o empresário que atua no ramo não tenha olhos 

para enxergar um futuro não muito distante, pois neste ramo o futuro chega rápido.  

 

É o caso da Kodak, maior produtora de filmes e máquinas fotográficas do mundo e com mais de 

130 anos de mercado. Apesar de ser a inventora da máquina fotográfica digital, em 1975, abortou 

sua fabricação com medo de que as máquinas digitais engolissem suas máquinas com filme 

revelador. Foi só uma questão de tempo. Hoje a Kodak deve mais de US$ 6,750 bilhões e é 

concordatária.  

 

O telefone deixou de ser analógico, assim como o relógio e a TV. O rádio, o computador, o áudio e 

o vídeo também são digitais, ou seja, essa é a revolução a qual vivemos e não vamos mais voltar ao 

passado. Vamos, sim, digitalizar muito, muito mais coisas ainda, e esse, com certeza, será o nosso 

“presente”. 
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Introdução 
O mundo em toda sua história moderna foi regido por um sistema que influenciava as culturas, os 

modos de distribuições, produções e comercializações, entre outros aspectos. Na atualidade, o 

sistema que rege quase que todo o planeta é o capitalismo, no qual os meios de produção, 

distribuição, decisões, preço, oferta, demanda e investimentos objetivam o lucro. Contudo, é 

inerente ao capitalismo a criação de antagonismos, de um lado riquezas do outro, pobrezas e 

degradações. Tais antagonismos impactam o globo de diferentes formas, pois os lucros vão para a 

mão de uma minoria, e isso é produto da exploração intensa dos recursos naturais que 

consequentemente atingem aqueles que já estão marginalizados na sociedade. 

 

Está no pensamento coletivo que a culpa das degradações socioambientais são frutos única e 

exclusivamente das ações das empresas e organizações, que buscam freneticamente o lucro. Talvez 

não seja tão claro, mas com certeza as consequências de tais degradações são claras, principalmente 

para aqueles que conseguem enxergar além do véu turvo da “normalidade” que o próprio sistema 

tenta estabelecer no inconsciente da população.  

 

Este trabalho teve como objetivo analisar as práticas empresariais com a finalidade de descobrir se 

elas são realmente as maiores produtoras das degradações e mazelas socioambientais existentes. 

Para isso, o trabalho foi feito através dos estudos das ações de algumas pessoas jurídicas.  Além 

disso, foram realizadas análises de empresas que conseguem integralizar práticas de 

sustentabilidade, desde os aspectos ecológicos aos econômicos e sociais, à suas práticas 

empresariais e com isso obter lucro. 

  

Capítulo 1 – Introdução ao Meio Ambiente 

 

1.1 – A Importância do Meio Ambiente 

Numa sociedade moderna, onde as cores cinza dos prédios, avenidas e fumaças tomam conta dos 

lugares que antes existiam apenas os verdes e azuis da natureza virgem, o desenvolvimento 

econômico e tecnológico ocorrido nas últimas décadas avançaram de forma extrema. 

 

As sociedades por décadas foram vistas exclusivamente como sinônimos dos ditos avanços 

“socioeconômicos”, no qual a definição deste termo estava intrinsicamente ligado ao lucro 

financeiro. Todavia, após diversas ações, deste conjunto de pessoas, com o intuito de crescimento 

industrial que demandavam cada vez mais por elevadas quantidades das riquezas naturais, o planeta 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_produ%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oferta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Demanda
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passou a responder fortemente às explorações irresponsáveis que sofria, e que ainda sofre. Como 

resposta de tudo isso, percebe-se claramente a deterioração do planeta e da qualidade de vida de 

todos os seres que nele habita inclusive o ser humano. E é nesse cenário, pintado com cores cinza de 

degradações, que surge a seguinte pergunta: Qual a verdadeira importância do meio ambiente para o 

planeta? 

 

Para poder se chegar à resposta desta pergunta, é necessário ter claramente o sentido de meio 

ambiente, visto a grande complexidade do tema e a sua definição. Segundo a lei n°6.938, de 31 de 

agosto de 1981 da Constituição Federal, a definição juridicamente legal para o meio ambiente é: 

“conjunto de condições, leis, influência e interações de ordem física, química, biológica, social, 

cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. Todavia, a 

natureza representa o principal aspecto de grande parte das pesquisas sobre o meio ambiente, o que 

pode possuir um lado não tão bom, visto que os aspectos de ordens sociais e econômicas acabam 

por não serem enxergados como integrantes do meio ambiente. Este é um conjunto de unidades 

ecológicas, que engloba a perspectiva ambiental, mas também a social e econômica. 

 

O planeta Terra possui em torno de 4,5 bilhões de anos (PATTERSON, 1958); E desde o momento 

de sua formação até o século XXI, o ambiente tem sido o principal regedor das mais diversas 

mudanças que ocorrem nele. Esse sistema integrado no qual tudo e todos fazem parte, é responsável 

por toda a vida no planeta; assim como pela preservação, a diversidade e os desenvolvimentos que 

ocorrem, através de recursos essenciais, como: solos férteis que propiciem alimentos saudáveis e de 

qualidade; cadeias alimentares reguladas; água limpa, potável e de fácil acesso; ar que não possua 

elevadas quantidades de agentes nocivos à saúde dos seres; clima adequado com os biomas de cada 

lugar do mundo; entre outras.   

 

1.1.1 – Solo  

O solo é um recurso natural de fundamental importância para o planeta Terra e para toda a vida que 

nele existe, de modo que ele é um dos componentes essenciais para a regulação dos ecossistemas.  

 

O solo, que é encontrado na superfície do planeta, pode ser compreendido como um material 

inconsolidado (agregados naturais não consolidados), que é constituído por material mineral, 

material orgânico, organismos vivos, água e ar. Ele possui intrínseca relação com o meio ambiente e 

toda forma de vida que habita o planeta; de modo que, dá suporte aos sistemas agrícolas e 

agropecuários; aos reservatórios de águas e serve como local de moradia para a infinidade de seres 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.938-1981?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.938-1981?OpenDocument
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existentes no planeta. Além destas, há dezenas de outros papeis que são desenhados pelo solo. 

(SSSA, 2007). 

 

Este recurso natural, que corresponde cerca de 30% da superfície terrestre, tem elevada importância 

para o mantimento de tudo o que conhecemos, tendo importância equivalente a da água, a do ar ou 

clima. Contudo, o solo por muitas vezes é negligenciado, quando é comparado a outros recursos 

naturais; e um dos motivos para a ocorrência desta omissão está relacionado à falta de 

conhecimento da verdadeira importância deste recurso.  (EMBRAPA, 1999). 

 

O solo possui diversas funções para o planeta, principalmente para os países com larga faixa 

territorial, como o Brasil que possui dimensões continentais com seus 8.515.767,049 km2 de terra. 

(IBGE, 2015), ou para as pessoas que dependem quase que unicamente da terra como forma de 

sobrevivência.  

 

Uma das funções primordiais para a vida, e que é desempenhada pelos solos é a sustentação do 

crescimento das plantas, que ocorrem através do fornecimento de água e nutrientes para as raízes, 

que depois serão distribuídos por todo o organismo deste ser. Isto faz com que o solo seja um dos 

recursos essenciais para as plantações. As características de cada solo determina o tipo de vegetação 

que poderá ser cultivada em tal localidade, por sua vez a quantidade e o tipo da vegetação 

influenciam diretamente a quantidade e as espécies de seres que viverão entorno daquele ambiente 

(COELHO et al., [20-]).  

 

A Amazônia é um claro exemplo disto; este bioma que possui em torno de 5.500.000 km² de terra, e 

que está localizado na região norte do país; tem solos profundos, drenados pela maior bacia do 

mundo (Bacia Amazônica), e intemperizados. Todavia, possui baixa fertilidade. Tais características 

fizeram com que se estabelecesse nela uma enorme gama de variedade de seres. Sua flora possui 

entorno de 2.500 tipos de árvores diferentes e 30.000 espécies de plantas, já sua fauna possui mais 

de 2 milhões de espécie diferentes, sendo que muitas delas são únicas, não podendo ser encontradas 

em outros lugares do mundo. Assim, nota-se que as características da Amazônia tornaram-na um 

ambiente onde seres vivos de pequeno e médio porte se adaptam melhor (MANZATTO; FREITAS 

JUNIOR; PERES, 2002). (EBC, 2014). 

 

Outra função importante que é realizada pelo solo, está ligada ao papel que tal recurso natural 

exerce sobre a reciclagem de nutrientes. A terra reutiliza os resíduos que nela são colocados, 
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converte-os em matérias orgânicas, que depois servirão de alimentos para plantas e animais, assim 

reincorporando os materiais novamente ao ciclo da vida do planeta. (COELHO et al., [20-]).   

 

Além disto, podem ser citadas as importâncias do solo em relação à água e aos organismos. O solo é 

em muitas vezes o definidor do destino que a água terá na superfície do planeta; de modo que 

grande parte dos reservatórios de recursos hídricos, assim como os meios naturais para sua 

distribuição, como rios, são influenciados pelas características do solo onde se encontram. Já em 

relação aos organismos vivos, a terra serve como o habitat. Independente do tipo ou tamanho do 

organismo (micro-organismos, vermes, insetos, répteis, plantas e homens), todos acabam 

influenciando as características do solo com suas ações, mas também são influenciadas pelas 

características desse mesmo solo. (COELHO et al., [20-]). Assim, evidenciando que tudo está 

intrinsicamente interligado no mundo, qualquer mudança mínima na terra, ou em quaisquer outros 

recursos essenciais, podem causar drásticas mudanças para os seres vivos. (FRANCISCO, 2015). 

 

1.1.2 – Água  

A água é um recurso essencial para a vida de qualquer ser vivo, assim como para a sustentação de 

ecossistemas aquáticos e terrestres. Tal é a importância da água, que não existe substância no 

planeta que ela não faça parte ou cause influência (ARAUJO, 1988). 

 

Este recurso que constitui em torno de 70% do nosso corpo, por muito tempo foi tido como 

ilimitado. Contudo, sabe-se que este recurso está longe de ser inesgotável. Apesar de 70% de o 

globo também ser constituído por recursos hídricos, ou seja, em torno de 1,4 bilhões de quilômetros 

cúbicos de água; 97,5% destes recursos são inapropriados para o consumo (1,35 bilhões de 

quilômetros cúbicos), pois é salgado; e apenas 2,5% da água de todo o planeta é doce (34,6 milhões 

de quilômetros cúbicos) (BRASIL, [20-]). 

 

Entretanto, de toda a água potável do mundo, 68,9% estão presentes em regiões de geleiras; 29,9% 

estão presentes em locais subterrâneos, como lenções freáticos; 0,9% encontram-se em pântanos ou 

umidades do solo; e 0,3% da água potável é encontrada superficialmente  (BRASIL, [20-]).   
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 Sua distribuição entre os continentes e países é devido, principalmente, ao tipo de bioma e 

ecossistema presentes nos locais. Segundo o Programa Hidrológico Internacional da UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), o continente sul 

americano possui cerca de 26% de toda a água potável do globo. O Brasil possui 8% de todo o 

recurso mundial, o que lhe coloca no patamar de país com maior quantidade de água potável de 

todo o mundo; porém, desta porcentagem, 70% é utilizada na agricultura, 22% são utilizados em 

processos industriais, e apenas 8% são efetivamente de uso doméstico (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 2015). 
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A água, tanto no Brasil quanto na Terra como um todo, é imprescindível para qualquer realização e 

produção humana. Para a produção de alimentos, de energia elétrica, visto que a sociedade mundial 

utiliza-se da água como principal fonte de redução de energia elétrica; higiene pessoal, remoção de 

impurezas dos mais variados locais, fabricação de objetos industriais; enfim, para o mantimento da 

vida. Praticamente tudo necessita da presença de recursos hídricos, assim, é evidente a importância 

deste recurso. Tal importância se eleva, caso seja levado em consideração à pequena porcentagem 

do líquido vital que realmente é “acessada pela sociedade” - acessada principalmente pela 

população com maior poder aquisitivo - e o crescimento exponencial de uma população mundial 

que atualmente possui 7,3 bilhões de pessoa. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015). 

 

1.1.1 – Ar  
Ao lado do solo e da água, o ar corresponde como uma substância essencial para a manutenção da 

vida no planeta. 

 

Esse elemento tão vital para a nossa vida é formado principalmente por: nitrogênio (78%), oxigênio 

(21%), argônio (0.94%), gás carbônico (0,03%) e neônio (0,0015%). De modo que, apesar de 

ocupar espaço com apenas estes elementos o ar não possui cheiro, gosto ou cor. (SOQ, 2015). 

 

Uma das funções desempenhadas pelo ar está relacionada com a respiração para alguns dos seres 

vivos, como os seres humanos e animais, que servem como mecanismo de geração de energia. 

Quando algum animal inspira oxigênio (O2),  o ar chega a seus pulmões e oxigena o sangue. 

Consequentemente, o animal expira, liberando gás carbônico (CO2), que é utilizado pelas plantas e 

algas para realização do processo de fotossíntese e como resultado libera oxigênio novamente ao 

ambiente. Isto faz realmente repensarmos qual é a importância de se preservar as matas e florestas, 

como a Amazônia, que por muito tempo foi chamada de “pulmão do mundo”. Os mares, que 

abrigam as algas, visto que hoje é sabido que cerca de 55% da produção de oxigênio do mundo é 

realizada por estes seres. Assim, nota-se que o ar está relacionado tanto com a preservação das 

plantas e algas, que diminuem o nível de poluição e geram o oxigênio para respirarmos, mas 

também está relacionado com o estabelecimento de qualquer tipo de vida no globo (PLASTINO, 

2014). (WWF, [201-]). 

 

Além disto, o ar possui estrita relação com o estabelecimento de todo o clima terrestre, que por sua 

vez determina as variações meteorológicas (temperatura, precipitação, vento, umidade, e a pressão 

do próprio ar), as espécies de fauna e flora, o tipo de produção que poderá ser realizada em cada 

lugar e principalmente a qualidade de saúde dos seres vivos. 
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Vale destacar também a importância do ar na proteção do planeta pelas radiações solares.  

 

A Terra é envolvida por uma camada de gás Ozônio (O3) que está presente  na superfície do globo 

terrestre, acentuando a poluição do próprio ar e auxilia no estabelecimento de chuvas ácidas, 

entretanto, quando o Ozônio está presente na atmosfera, por volta de 30km acima da superfície 

terrestre, este gás acaba desempenhando como função principal a reflexão dos raios ultravioletas 

que são emitidos pelo Sol, que em excesso impossibilitaria o estabelecimento de qualquer tipo de 

vida.(WWF, [201-]).  

 

1.2 - Riscos  
Existem centenas de razões para termos cuidado com o meio ambiente, e lutarmos para a sua 

preservação. Além de sua importância, muitas delas citadas anteriormente, cabe aqui citar também 

as degradações que afetam negativamente o meio ambiente e tudo que dependem dele. 

 

1.2.1 – Riscos em Relação ao Solo 

O solo desempenha diversas funções no planeta, tendo participação desde a produção de alimento 

(chegando a ser responsável por 95% das produções mundiais), até servindo de sustentação na 

construção de casas. Todavia, o solo está sofrendo demasiadas degradações, a tal ponto que elas 

representam hoje riscos eminentes para as próximas décadas.   

 

Existem várias causas que degradam o solo e o ecossistema como um todo. Todavia, observa-se que 

algumas delas são mais frequentes e causam maiores danos. Umas destas são as utilizações de 

substâncias químicas, como pesticidas, agrotóxicos, hidrocarbonetos de petróleo e metais pesados 

(chumbo, mercúrio, cromo e arsênio); o que gera alterações nas composições dos solos. 

 

Pesquisas evidenciaram que a utilização excessiva de produtos químicos no solo, com o intuito de 

aumentar a produção, podem gerar diversas consequências a terra. O fato que foi claramente 

evidenciado está relacionado ao processo de acidificação ao longo do tempo, de modo que o pH do 

solo diminui drasticamente, tornando impossível a sobrevivência da maioria das espécies de 

vegetais e leguminosas. Este processo ocorre principalmente nas camadas mais externas do solo, de 

modo que a camada 0-5 cm acaba ao longo de uma década necessitando de aplicações de calcário 

para regularização o pH, a fim de dar condições necessárias para plantações. (SANTOS et al., 

2009).  
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Tal problema é agravado quando se analisa outras estimativas da Organização das Nações Unidas 

para Alimentação e Agricultura (FAO). No qual diz que devido ao crescimento exponencial da 

população mundial, em 2050 será necessário que o planeta produza em torno de 2,60 bilhões de 

toneladas de alimentos, um aumento em torno de 60% em relação à produção atual. E esta é uma 

das situações que terá de ser resolvida nos próximos anos, visto que o solo não suportaria elevada 

produção utilizando as mesmas metodologias atuais, entretendo a quantidade de produção de 

alimentos deverá ser aumentada para alimentar aqueles que irão habitar o planeta em poucas 

décadas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO, 2015). 

 

Outro problema que ocorre na terra está relacionado com a erosão, no qual ela está sendo gerada 

pela utilização inadequada deste recurso. Como consequência da erosão, o solo se torna 

improdutivo ou reduz drasticamente sua capacidade de produzir pastagens, alimentos e 

biocombustíveis. Exemplo disto é o estado de Minas Gerais, que atualmente possui apenas 60% da 

quantidade de pastagem que possuía há alguns anos.  

 

Este problema afeta o Brasil de tal forma que cerca de 6 milhões de hectares destinados para a 

pastagens, se tornaram inférteis e improdutíveis; e como consequência direta disto, observa-se que 

as pastagens estão cada vez mais avançando em direção às reservas de proteção ambiental, como a 

Amazônia ou para o que sobrou da Mata Atlântica (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO 

SOLO, 2015). As diminuições das pastagens tem relação com os próprios bovinos. Isto se deve a 

concentração de seus enormes pesos em pequenas áreas, nas patas, fazendo com que haja a 

compactação do solo por onde o animal pastar; consequentemente, as raízes das plantas não 

poderão penetrar em um solo demasiadamente denso, tornando o solo improdutivo (SANTOS et al., 

2009). 

 

Vários fatores, principalmente as intervenções de agricultura e indústrias, afetam o meio ambiente e 

o solo, entretanto, talvez poucas delas representem tamanha preocupação quanto ao descarte 

inadequado de lixo. O Brasil, assim como todo o mundo, produz milhões de toneladas de resíduos 

que não são biodegradáveis (resíduos domésticos, hospitalares, eletrônicos, tóxicos, entre outros). O 

problema maior está relacionado aos locais de descarte de tais lixos, que devem ser específicos e 

planejados, para que não haja contaminação do solo, dos lençóis freáticos ou/e do ar ocasionando na 

transmissão de doenças.  

 

O Brasil produz 200 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos e hospitalar, deste montante entre 

1% e 1,5% representam lixos hospitalares e cerca de 4% deles são químicos. Contudo, foi 
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constatado que 40% do total de resíduos sólidos urbanos e hospitalares são descartados em locais 

inapropriados, ou seja, 40% de todo este lixo. Além disto, contatou-se que inúmeras pessoas ainda 

realizam coletas nos 1775 lixões existentes no país. O problema se torna maior visto que as pessoas 

não utilizam proteções adequadas (SCACCHETTI, 2015). (RIBEIRO, 2013). 

 

Vale ressaltar aqui a cultura do desperdício que existe no mundo juntamente com a fome existente. 

Segundo pesquisas, 13 milhões de toneladas de frutas e legumes são desperdiçados todos os anos no 

país. (EMBRAPA, 2013).  

 

1.2.2 – Riscos em Relação à Água 

As relações entre qualidade e quantidade de água, crescimento populacional e concentração urbana 

já é visto a olho nu por grande parte da sociedade. Contudo, estas variáveis relacionam-se 

diretamente com outras que não são facilmente notadas. Estudos comprovaram que 748 milhões de 

pessoas  

 

no planeta não tem acesso à água potável e 2,4 bilhões de pessoas não possuem saneamento básico. 

O mesmo estudo evidenciou que tais pessoas, em sua grande maioria, vivem em condições de 

pobreza ou marginalização socioeconômica. Além disto, também apontaram que morrem em torno 

de 7.500 pessoas diariamente no mundo pela falta de saneamento básico, de modo que deste 

número, 5.000 são crianças. (CATARINA DE ALBUQUERQUE, 2014).  

 

Já no Brasil o número é de 2.000 pessoas por ano, talvez pareça um numero pequeno se comparado 

ao dado anterior, contudo é um numero superior aos exigidos para os países desenvolvidos. Tudo 

isto mostra claramente que os danos ambientais atingem primeiro as pessoas que mais necessitam 

dos recursos naturais, ou seja, as pessoas que estão nos setores mais desprivilegiados de recursos 

econômicos e financeiros.   

 

Além disto, nota-se hoje que as consequências das ações irresponsáveis e inconscientes, 

principalmente daqueles que mais consomem do recurso (agricultores e empresas). O consumo 

desenfreado deste recurso natural, assim como as construções inadequadas, acabam por criar 

cenários de caos em todo o meio ambiente, indo desde os cenários naturais até os artificiais 

(cidades), de modo que paradoxos se tornam rotineiros. Como exemplo disto, podem ser citados 

dois casos que ocorrem na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP).  
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O primeiro deles é a crise hídrica que a região vem sofrendo desde inicio do ano de 2014; óbvio que 

houve um grande período de estiagem, todavia, não se pode negar a participação das ações dos seres 

humanos como causadores desta crise, de modo que a o Sistema Cantareira no mês de outubro de 

2014 chegou a apenas 2,9% da capacidade total que o sistema comporta, e como medida para tal 

problema, além da redução da vazão máxima de captação de água de 31 para 27,9 m3/s, também 

foram realizados remanejamento em grande parte dos municípios que dependem do recurso hídrico, 

que perdurou até o ano de 2015. (SABESP, 2014).  

 

Juntamente com a falta de água, há os frequentes casos de enchentes ocorridos na RMSP, que 

chegam a possuir em média 749 pontos de alagamentos e geram prejuízos de R$ 762 milhões anuais 

para a nação. (HADDAD; SANTOS, 2013). Assim, evidenciando que as ações humanas, afetam o 

meio em que estamos a tal ponto que acontecimentos antagônicos (crise hídrica; e enchentes) com 

efeitos distintos (escassez de água; e abundância de água) dividem o mesmo ambiente num mesmo 

período. 

 

Segundo projeções, em 2050 a Terra terá 9,7 bilhões de pessoas, e cerca de 45% da população 

estará vivendo em países que não garantirão a cota diária mínima estabelecida pela Organização 

Mundial da Saúde de 50 litros de água por pessoas. (BRASIL, [20-]). (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 2015). 

 

Outro problema que deve possuir elevada atenção é o padrão elevado de consumo de água pelas 

sociedades. Segundo projeções da UNESCO, se o padrão for mantido, em 2025 cerca de 90% dos 

recursos hídricos potáveis serão utilizados somente para o uso dos seres humanos, restando apenas 

10% para outros seres.  

 

Outra pesquisa análoga a esta, que leva em conta o padrão de consumo, diz que no ano de 2030 o 

planeta estará com um déficit de 40% dos recursos hídricos; além de suas consequências imediatas, 

como a maior dificuldade de acesso ao recurso, principalmente para pessoas de condições sociais 

desprivilegiadas; acaba por atrapalhar o planejamento de governos e organizações mundiais em 

diversos temas (mudança climática, agricultura, segurança alimentar, produção energética, 

crescimento econômico, combate a pobreza, educação e saúde). (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 2015). 

 

Os problemas em relação ao consumo desenfreado não terminam por ai. Até 2050 será necessário 

que a produção alimentícia aumente 60% nos países desenvolvidos e 100% nos países 
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subdesenvolvidos, tendo como base de comparação as quantidades produzidas no inicio deste 

século. Isso faz com que a agricultura, a maior consumidora de recursos hídricos da atualidade, 

demande cada vez mais por tais recursos. Já a demanda industrial por tal recurso crescerá 400% no 

mesmo período comparativo da agricultura. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015). 

Consequentemente, os produtos e alimentos ficarão mais caros, e os primeiros a serem afetados - 

como sempre – são os mais pobres.  

 

1.2.3 – Riscos em Relação ao Ar 

Como pôde ser visto, o ar é essencial para tudo o que existe no planeta. Pesquisas cientificas já 

evidenciaram que as empresas e as atividades exercidas pelo homem são fatores que geram 

degradação na camada de ozônio, de modo que substâncias nocivas ao meio ambientes que 

diariamente contaminam o ar, como: anidrido carbônico, metano, clorofluorcarbonos, óxido de 

azoto, óxido nitroso, dióxido de carbono, entre outros. 

 

Um dos fatores que é gerado pela concentração destes e de outros poluentes é o chamado “buraco 

na camada de ozônio”, que é o fato de quase não existir mais uma camada gasosa para refletir os 

raios solares. Os locais do mundo que mais sofrem é o polo sul e os países que estão neste 

hemisfério.  

 

Contudo, foi constatado recentemente que o polo norte também está perdendo sua camada de 

ozônio, além da camada de todo o globo estar se tornando mais tênue. Isto se relaciona diretamente 

com o aumento da temperatura global (efeito estufa), de modo que a concentração dos gases faz 

com que o calor dos raios solares refletidos não seja corretamente dissipado no espaço, fazendo 

assim aumentar a temperatura do planeta Terra. (WWF, [201-]).  

 

O caso é tão sério que estimativas preveem que a temperatura do planeta poderá aumentar até 4,8°C 

até o final do século XXI. Aliado a isto está o derretimento das geleiras, que auxiliam no aumento 

no nível do mar. De modo que, a mesma estimativa citada anteriormente, prevê um aumento de até 

82 centímetros no final deste século, o que poderá afetar gravemente as populações, visto que 25% 

da população mundial vivem à beira-mar (ONU, 2013). (FRANCISCO, 2015). 

 

Um dos agravantes para as consequências citadas anteriormente está ligada diretamente a utilização 

de fertilizantes nitrogenados, que além de acidificar o solo, auxiliam para o efeito estufa, visto que 

para a produção de tais fertilizantes são necessários substâncias fósseis (73% de gás natural e 27% 

de carvão mineral), no qual emitem dióxido de carbono (CO2) (LUIZ AIRES, 2015).  



  

14 
 

 

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), a cada 1% da camada 

de ozônio que é perdida no mundo, cerca de 100 mil pessoas sofrerão de cegueira e 50 mil terão 

câncer de pele.  

 

A concentração de poluentes é extremamente danosa, se tratando da saúde dos seres vivos, 

principalmente em regiões urbanas. Tais substâncias causam sérios problemas ao aparelho 

respiratório dos seres, de modo que morrem anualmente 7 milhões de pessoas em todo o mundo. 

Pesquisas efetuadas pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) 

evidenciaram que a expectativas de vida dos indivíduos que moram nas cidades urbanizadas do 

Brasil vivem um ano e meio a menos do que as pessoas que vivem em cidades do interior (OMS, 

2015).  

Todo este problema é agravado principalmente por três fatores: o primeiro deles está relacionado às 

práticas das empresas mundiais, inclusive as estabelecidas no Brasil (6° maior emissor de poluente 

do mundo) que liberou 1.144 megatoneladas de dióxido de carbono só no final da ultima década 

(SPITZCOVSKY, 2011). O segundo fator está relacionado ao intenso uso de combustíveis fosseis, 

que produzem centenas de substâncias nocivas aos ecossistemas como um todo; tamanha é o uso 

deste combustível que estimativas calcularam que se tecnologias fossem utilizadas para reduzir este 

consumo, haveria uma redução de 64 mil mortes até o ano de 2020 (NAKAGAWA; COMARÚ; 

TRIGOSO, 2010). E o terceiro fator está relacionado ao crescimento exponencial das depredações 
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dos ecossistemas e seres vivos, de modo que os seres que poderiam minimizar os impactos no 

ambiente, como as plantas, estão sendo retiradas desse mundo ferozmente em troca do lucro 

financeiro.  

 

Assim, pôde ser notada a importância dos ecossistemas para o planeta, assim como para as mais 

variadas espécies de seres que estão presentes no globo. O meio ambiente relaciona-se com tudo 

existente, de modo que cada coisa e cada ser faz parte de um todo, que é o planeta. O solo, o ar e a 

água são de suma importância, de modo que auxiliam de diversas maneiras para a regulação de todo 

o sistema terrestre. Contudo, há centenas de outros aspectos, como: o clima, a biodiversidade, a 

sociedade e a economia, que também são determinantes para a vida na Terra. Desta forma, é 

necessário que todos civis e, principalmente as empresas, conscientizem-se sobre a importância de 

tais recursos ao planeta e sobre o dano que suas ações provocam para o todo.  

 

Capítulo 2 – Práticas Empresariais e suas Degradações aos Ecossistemas 

Brasileiros 

 
2.1 – Emergindo as Indústrias 

O planeta Terra é habitado por mais de sete bilhões de pessoas, no qual as consequências de seus 

atos ficarão por décadas. O meio ambiente, os seres vivos e as relações estabelecidas entre eles são 

de vital importância para que o planeta não pereça numa ruina sem retorno. 

 

Conforme o Artigo 225 da Constituição Federal Brasileira de 1988, o ambiente é um bem comum a 

todos, no qual deve ser equilibrado e promover uma vida de qualidade à população e aos seres vivos 

que nele habitam. Tal bem comum deve ser protegido pelo poder público, pela população e pelas 

empresas, no intuito de assegurar que as gerações futuras tenham acesso a um meio ambiente que 

lhes propiciem integridade às suas vidas. Todavia, percebe-se tanto no Brasil quanto na grande 

maioria dos outros países, que leis com esse objetivo não são respeitadas, principalmente pelas 

corporações, que lucram sobre as degradações de tudo o que essa lei visa proteger. 

 

A moderna corporação cresceu na era industrial, que começou em 1712, a partir do momento em 

que o inglês Thomas Newcomem inventou uma bomba d’agua para retirar carvões das minas; Tal 

invenção fez com que a produtividade aumentasse entre todos os colaboradores das minas. Isto foi o 

estopim que deu partida a história das indústrias modernas. Em seus primórdios, elas não possuíam 

grande importância para as sociedades do planeta como um todo. Contudo, após séculos, as 
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indústrias se dissiparam por todo o globo, e alcançaram o status de gigantes-onipotentes. De modo 

que, hoje elas influenciam a cultura de diversas civilizações, os hábitos de dezenas de nações e nos 

ambientes que todos estão inseridos, ou seja, o planeta Terra (GROSSMAN, 2004). 

 

Porém, foi no final do século XIX e início do XX que as empresas, corporações e indústrias 

passaram a serem consideradas pessoas, no caso, pessoas jurídicas. A partir disto, passaram a 

possuir personalidade e responder por suas próprias ações; semelhante às pessoas de carne e osso 

(pessoas físicas). Assim, as empresas começaram a ter garantias de dezenas de direitos legais, além 

de ter sido retirada diversas restrições que limitavam o crescimento das produtoras de capital; 

permitindo que elas tivessem o caminho livre para por em prática seus desejos. 

 

2.2 – Verdadeiros Desejos Empresariais 

O motivo principal pelo qual existem as empresas, não está relacionado aos clientes, às suas 

realizações ou satisfações - como deveria ser na realidade. O motivo pelo qual milhares de empresas 

entram no mercado nacional e internacional, todos os anos, está vinculado ao desejo do lucrar. E é 

nesse ponto que surge uma pergunta fundamental: Se as corporações não possuem como foco 

principal os desejos e as necessidades dos clientes, então elas sanam os desejos de quem? E a 

resposta para tal pergunta pode ser encontrada no ápice hierárquico das próprias empresas, ou seja, 

os desejos sanados são daqueles que controlam as empresas. Como empresas e corporações não 

possuem racionalidade por si só, apesar de serem consideradas pessoas responsáveis por suas ações, 

e serem descrita por muitas pessoas como se tivessem características humanas. (MONKS, Robert, 

2004). Os acionistas são seus controladores, e são os desejos deles que as corporações procuram 

sanar.  

 

Os desejos da maioria dos acionistas, senão de todos, é reembolsar o dinheiro investido nessa ou 

naquela empresa no menor período de tempo. A rentabilidade é o que movimenta os mercados de 

ações e o mundo empresarial. Dinheiro nunca é demais para as empresas, muito menos para aqueles 

que as controlam.   

 

Para sanar os desejos daqueles que controlam e comandam as entidades empresariais, a ética e a 

moral são rapidamente ignoradas e ultrapassadas, no intuito de gerar cada vez mais lucros para os 

acionistas. Várias artimanhas são utilizadas, como: utilizações de mídias para influênciar a 

população ao consumo de roupas foram produzidas de maneiras sub-humanas; Produção de 

alimentos que contêm substâncias químicas que causam doenças naqueles que consumir, além de 
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ter degradado o ambiente para sua produção, Produção racional de objetos efêmeros, que logo serão 

obsoletos, entre outras coisas. 

 

2.3 – Atrações Empresariais no Brasil 

O Brasil é um país de proporções continentais (5° maior país em área territorial) com um litoral de 

aproximadamente 7491 km, no qual é extremamente privilegiado em diversos aspectos, como: 

recursos naturais abundantes (terras férteis, grandes bacias hidrográficas, jazidas petrolíferas e de 

minérios), megadiversidade, possuindo uma das maiores diversidades de fauna marítima e terrestre 

do mundo, além de possuir grandes extensões de áreas onde se localizam sua rica flora, como a 

Mata Atlântica ou Amazônia. (FRANK LARSEN, 2012). Vale ressaltar também o fato de o país ser 

multicultural, agregando diversos aspectos de diversas culturas do mundo em um só território. De 

tal modo que, tais características do Brasil tornam o país um local atrativo para que grandes 

empresas nacionais e internacionais se estabeleçam aqui, pois este território oferece recursos 

naturais, mão de obra necessária para a produção e os consumidores para o produto.  

 

Os aspectos citados evidenciam os motivos da preferência das empresas pelo Brasil, assim, 

notando-se que os diversos aspectos dos recursos nacionais auxiliam as práticas das corporações. 

Contudo, as leis e normas socioambientais, tanto nacionais quanto internacionais, são extremamente 

rígidas, o que não é visto com bons olhos por aqueles que comandam as empresas e veem que o 

desejo pelo lucro se torna mais difícil. Assim, muitas empresas burlam as normas as quais deveria 

seguir. 

 

Tais fraudes nas leis socioambientais possibilitam maiores degradações, ou seja, processos que 

provêm de danos ao meio ambiente, pelos quais se reduzem ou se perdem suas propriedades, como 

a qualidade e a capacidade produtiva dos recursos ambientais. (BRASIL, 1989). 

 

2.4 – Empresas e as Atividades que Causam Impactos Ambientais no Brasil 

 

2.4.1 – Petrobrás e as Atividades Petrolíferas  

As atividades petrolíferas é um dos temas que mais está pauta na atualidade. De um lado se enxerga 

a produção petrolífera como a ascensão econômica do país, no qual gera renda para o governo, para 

as empresas e para a população, através de royalties e criação de empregos. Todavia, em 

contrapartida se estabelece impactos negativos que esta atividade impõe sobre a natureza, visto que 

sua produção necessita de diversas etapas com altos potenciais degradativos, como aumento do 
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efeito estufa, a poluição atmosférica, as chuvas ácidas, a contaminação marítima e dos aquíferos e 

perda da biodiversidade, sobretudo das espécies que vivem no mar (THOMAS, 2001). 

 

Há leis brasileiras que foram criadas especificamente para tratar das questões relacionadas ao 

petróleo, tendo como objetivo a regulamentação destas atividades, assim como a minimização dos 

impactos gerados por elas. Hoje, tais leis impõem limites para cada fase do processo de exploração, 

levando em consideração diversos aspectos da região explorada. Além disto, é requerido que as 

empresas possuam licenças específicas para a realização de suas atividades, de modo que tais 

licenças não devem ferir os princípios da Constituição Federal, da Politica Nacional do Meio 

Ambiente e das leis estaduais do local que será explorado. (PEGADO; BARBOSA, 2013).  

 

Entretanto, mesmo havendo regulamentações e licenças para limitar e controlar tal atividade, são 

frequentes os envolvimentos de empresas do ramo desobedecendo tais regras. Assim, enxerga-se 

que a vida dos ecossistemas está se esvaindo, principalmente dos ecossistemas marinho, visto que 

as reservas do “ouro negro” brasileiro se encontram na região chamada ‘Pré-sal’, composta por 

grandes acumulações de óleo leve, entre 5 a 7 mil metros abaixo do nível do mar. E estas 

degradações se tornam mais perceptiveis aos olhos humanos quando os históricos de degradações 

das empresas são analisados. 

 

A Petrobras é a maior empresa nacional que atua no segmento energético, tendo participação em 

todas as etapas da cadeia do petróleo (exploração, produção, refino, comercialização e transporte). 

Esta estatal de capital misto tem como lema: Uma empresa de energia que atua com 

responsabilidade socioambiental (PETROBRAS, 2015). Contudo, o que pode ser visto é que a 

empresa não possui tamanha preocupação com as questões socioambientais, como pôde ser provado 

por pesquisas internacionais, no qual colocam duas empresas brasileiras (Petrobras e Vale) na lista 

das 50 maiores empresas poluidoras do mundo. Tal fato agrava-se mais ainda quando tal pesquisa 

expõe que só estas 50 empresas foram responsáveis por emitir 2,54 toneladas métricas de CO2 de 

2009 a 2013 (ECONOMIES, 2013). É de extremo espanto pensar que o Brasil, país que defende 

com unhas e dentes as questões socioambientais em debates mundiais, defenda duas empresas que 

agem antagonicamente à sua posição.  

 

Os impactos das ações das atividades petrolíferas podem ser melhor evidenciados analisando-se as 

degradações que ocorreram por causa desta empresa. 
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Em 1984, devido a falhas em dutos subterrâneos da Petrobras, 700 mil litros de gasolina foram 

derramados na Vila Socó (São Paulo) e consequentemente um incêndio foi estabelecido resultou em 

93 mortos. No mesmo ano houve o vazamento de gás no poço submarino de Enchova, gerando 37 

mortes na Bacia de Campos (Rio de Janeiro) (ANDRADE, 2014). (BAYARDINO, 2004). 

  

Em 1997 o rompimento de um duto da Petrobrás que liga o terminal DSTE a Refinaria de Duque de 

Caxias, provocou o vazamento de 2,8 milhões litros do combustível fóssil nos manguezais da Baía 

de Guanabara (Rio de Janeiro). No ano seguinte o rompimento foi do duto que ligava o Terminal de 

Guararema a refinaria de São José dos Campos, que estava a mais de 5 anos sem manutenção, 

despejou cerca de 1,5 milhões de litros de óleo combustível no rio Alambari (BAYARDINO, 2004).  

 

Em 2000, devido ao acidente com um navio petroleiro, houve o derramamento de 1,3 milhões de 

litros de óleo in natura na Baía de Guanabara (Rio de Janeiro), o que resultou na destruição da fauna 

e do solo de vários municípios. Além disto, neste mesmo ano, devido a rupturas de uma tubulação 

da refinaria Presidente Getúlio Vargas, houve o vazamento de 4 milhões de litros de óleo em 

Araucária (Paraná). Deste modo, o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis) aplicou cinco multas que totalizaram R$ 219,5 milhões aos cofres da 

Petrobrás (ANDRADE, 2014). (BAYARDINO, 2004). 

 

No ano de 2001, devido à falta de conformidade dos procedimentos operacionais, a plataforma P-36 

(a maior na época em termos de produção petrolífera em alto-mar) explodiu duas vezes, o que 

ocasionou morte de 11 trabalhadores, além de ter derramado 1,2 milhão de litros de óleo diesel e 

350 mil litros de petróleo na Bacia de Campos (Rio de Janeiro) (BAYARDINO, 2004) 

 

Em 2004 a explosão ocorrida no cargueiro chileno Vicuña foi a causa da morte de 4 tripulantes que 

estavam a bordo, além do vazamento de 1 milhão de litros de metanol e 5 milhões de litros de óleo 

combustível, que gerou a morte de centenas de animais no Porto de Paranaguá (Paraná). 

 

No ano de 2011, devido a sete fissuras no poço petrolífero da empresa americana Chevron na Bacia 

de Campos (Rio de Janeiro), houve o vazamento de 588 mil litros de óleo no mar da região, que 

produziu uma mancha de óleo que alcançavam 18 quilômetros de extensão, além das incalculáveis 

mortes de animais marinhos e terrestres. Segundo relatório investigativo produzido pela ANP, a 

empresa Chevron cometeu 25 falhas, incluindo o descumprimento das regulamentações, e 

concluíram que o acidente poderia ter sido evitado caso a empresa não houvesse cometido tais 
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falhas. Deste modo, o IBAMA aplicou uma multa de R$50 milhões à empresa petrolífera 

(ANDRADE, 2014). (BAYARDINO, 2004). 

  

Não se pode negar que os perigos de exploração e comercialização deste “ouro negro” são inerentes 

a ele (ESTEFEN, 2014). Contudo, somando-se a periculosidade intrínseca do produto (altamente 

nocivo aos seres vivos, rápida dissipação devido ao seu peso, altamente inflamável), com os 

sucessivos erros humanos (descumprimento de deveres, falta de boas condições de trabalho nas 

plataformas, terceirização do trabalho, práticas equivocadas), acabaram por provocar dezenas de 

acidentes com o tal petróleo, consequentemente produzindo danos irreparáveis ao ambiente e para a 

população, principalmente para aqueles que mais necessitam dos recursos naturais.  

 

Vale ainda ressaltar os conflitos existentes entre o gerenciamento de riscos e produção. Devido 

aumento da produção e dos lucros, através da contratação de trabalhadores terceirizados, que 

recebem salários inferiores aos do que são contratados pela empresa; a ampliação do volume de 

extração, instalações e de interligações, com a utilização intensiva e ao mesmo tempo em que suas 

instalações operam acima da capacidade. Assim, as atividades petrolíferas não representam perigos 

apenas para a população e seres marinhos, mas também representam riscos à saúde e a vida 

daqueles que trabalham diretamente com o produto (FREITAS et al., 2001).  

 

2.4.2 – Vale e Samarco e as Atividades Mineradoras  

As práticas de minerar constituem-se uma das mais antigas práticas realizadas pelo ser humano para 

produção de bens. Atualmente, a mineração é a responsável pelo fornecimento de matérias primas 

para a produção de milhares de produtos.  

 

A utilização dos recursos provindos da mineração propiciou e propicia o desenvolvimento 

socioeconômico, pois à medida que as pessoas foram “interiorizando” o país, passaram cada vez 

mais a demandar por serviços e infraestrutura. Assim, moradias e indústrias foram sendo 

estabelecidas onde antes só existia a natureza intacta, com o objetivo de produzir mais bens 

(televisão, celular, ruas, moradias, pontes, etc), serviços, empregos e renda.  

 

Deste modo, os minérios se tornaram recursos de extrema importância para o mantimento do padrão 

de vida vigente, acostumado com produtos e serviços que integram avanço tecnológico com a vida 

efêmera. Contudo, os minérios são recursos finitos, que devem ser bem administrados para esta e as 

próximas gerações. Além disto, a extração predatória gera grande perda à sociedade, pois quando se 

encerram as extrações, os locais onde estavam ocorrendo a retirada de minérios tornam-se grandes 
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crateras, que altera a paisagem natural e impede que ela seja ocupada novamente. Outro aspecto que 

é importante ressaltar relaciona-se com as contaminações de lençóis freáticos e rios pelos minérios 

(ASSIS; BARBOSA; MOTA, 2011) (SILVA, 2007). 

 

Assim como as atividades petrolíferas, as atividades mineradoras passaram a ser mais fiscalizadas 

pelo poder publico, com o intuito de regular e diminuir seus impactos no ambiente. E para isto, a 

tecnologia está tornando-se uma ferramenta fundamental para controlar as atividades das 

mineradoras (MINEROPAR, [201-]). 

 

Outro fator que tem diminuído o impacto das mineradoras é a limitação do local destinado a suas 

operações. As áreas concedidas pelo DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) 

correspondem em torno de 0,15% do território brasileiro, além disto, há a necessidade de planos de 

controle e recuperação dos impactos que são aprovados pelos órgãos fiscalizadores (MINEROPAR, 

[201-]). Contudo, tais medidas não funcionam fora da teoria, caso contrário as mineradoras não 

teriam tamanha facilidade em saquear os recursos do país.  

 

A Vale é uma mineradora multinacional brasileira, que opera em cinco continentes.  Ela possui o 

status de estar entre as três maiores mineradoras do mundo, e ser a maior produtora de pelotas e 

minério de ferro. Além deste minério, ela trabalha com diversos outros, como o níquel, bauxita, 

manganês, ferroliga, cobre, potássio, caulim, alumina e alumínio. Ela também trabalha no ramo de 

energia elétrica, no qual, por meio de consórcios opera em nove usinas hidrelétricas.  

 

Todavia, a imagem da Vale está tão denegrida quanto à imagem da Petrobras, visto que ela está 

constantemente envolvida em escândalos. 

 

Conforme evidenciado numa pesquisa que objetivava mostrar as 500 maiores empresas que 

impactavam negativamente o planeta – já citada anteriormente –, a Vale ficou entre as 50 maiores 

empresas poluidoras (ECONOMIES, 2013).  

 

Projetos de Mineração dentro das florestas nacionais (locais destinados à conservação). A empresa 

investiu US$ 8 bilhões para explorar 90 milhões de toneladas/ano de minério de ferro em Carajás 

Serra Sul, dentro da Floresta Nacional de Carajás (formada por grande cordilheiras e acidentes 

geográficos presentes no sudeste do estado brasileiro do Pará). Dentro da mesma floresta, ela ainda 

explora mais 100 milhões de toneladas/ano na Serra Norte. Além disto, o projeto Sabolo, dentro da 

Floresta Nacional Tapirapé-Aquiri atingindo as nascentes do Igarapé Sabolo e toda porção superior 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mangan%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferroliga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pot%C3%A1ssio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caulim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alumina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alum%C3%ADnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cordilheira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
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da bacia de drenagem onde implantaram o reservatório e a Barragem de Finos; Delimitação de cotas 

de 300 a 400m do divisor de água que separa o rio cinzento da bacia do igarapé Salobo; aterramento 

de nascentes de água no local da instalação das empresas, desmatamento e derrubadas de 300 

castanheiras (fonte de renda das pessoas da região) por onde passa estradas (XINGU VIVO, 2012). 

 

O estado do Pará, que com certeza é um dos estados brasileiros mais afetados pela intervenção da 

Vale. Um dos fatores que também impactaram o estado está relacionado ao assoreamento dos 

igarapés pertencentes à bacia do Jambuaçu e a derrubada de mais de 150 castanheiras produtivas. 

Tudo isso devido a um mineroduto de 244 quilômetros de extensão, no qual a empresa transporta 

bauxita de Paragominas por diversos municípios até Barcarena, onde funciona a Alunorte (Alumina 

do Norte do Brasil). Devido a isto, em 2011 a mineradora foi condenada pela Justiça Federal a 

pagar mensalmente valores fixados de salários mínimos a 788 famílias quilombolas 

(ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL DOS ATINGIDOS PELA VALE, 2015). (XINGU VIVO, 

2012). 

 

No final da última década, a mineradora foi responsável por elevada poluição atmosférica. Em 2008 

a empresa foi responsável pela emissão total de 16,8 milhões de toneladas de dióxido de carbono 

(CO2). Em 2010, a emissão de material particulado foi de 6,6 mil toneladas (aumento de 29% em 

relação a 2009), 110 mil toneladas de Óxidos de Nitrogênio (NOx) (aumento de 30%) e 403 mil 

toneladas de Óxidos de enxofre (aumento de 25%) (XINGU VIVO, 2012). 

 

A TKCSA (no qual a Vale tem 27% de participação) vem impactando negativamente a saúde, o 

meio ambiente, e as centenas de famílias residentes em Santa Cruz (Rio de Janeiro). Em 2008 a 

empresa sofreu uma multa de R$200.000,00 pelo suprimento de áreas de manguezais. Já no ano de 

2010 a empresa passou a operar apenas com o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), sem a 

licença de operação, pois a empresa envolveu-se em escândalos a partir do momento que ela elevou 

em 76% as emissões de gás carbônico (CO2), além do aumento de 1000% da concentração de ferro 

no ar na região, segundo pesquisas realizadas pela FIOCRUZ (ARTICULAÇÃO 

INTERNACIONAL DOS ATINGIDOS PELA VALE, 2015). 

 

Em Itabira, no estado de Minas Gerais, a empresa foi processada por danos ambientais e sociais 

causados pelas operações de minério de ferro. Os prejuízos alegados são de US$ 868 milhões 

(XINGU VIVO, 2012).  
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A Samarco, outra mineradora de grande nome, no qual a Vale controla 50%. A empresa, como 

qualquer outra empresa do ramo, é alvo de investigações e noticias. Contudo, foi no último 

trimestre do ano de 2015 que ela passou a estar no centro dos holofotes jornalísticos. Isso ocorreu 

pelo fato dos danos à empresa gerou a natureza, e aos seres que dependem dela. 

 

No dia 5 de novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de fundão, localizada no 

subdistrito de Bento Rodrigues-MG. Esta barragem tinha como finalidade acomodar os rejeitos das 

atividades de extração de minério de ferro retirados da região (GONÇALVES; FUSCO; VESPA, 

2015).  

 

Este desastre ambiental, que é o maior da história brasileira, e o maior do mundo causado por 

barragens de rejeitos, geraram dezenas de danos irreparáveis. O primeiro foi a destruição total de 

Bento Rodrigues pela lama de rejeitos, provocando 18 mortes e centenas de desabrigados. O dano 

mais grave está relacionado à contaminação do rio Doce, no qual tem uma área de 86.715 

quilômetros que abrange 230 municípios do Estado de Minas Gerais e do Espirito Santo. A água 

que era utilizada para os abastecimentos de milhares de pessoas tornou-se imprópria para o 

consumo, pois segundo análises foram encontrados quantidade de metais pesados (Arsênio, 

Cádmio, Chumbo, Cobre, Mercúrio e Zinco) superiores ao limite máximo permitido 

(GONÇALVES; FUSCO; VESPA, 2015).  

 

Além disto, constatou-se que produtos químicos presentes no lamaçal aumentou o pH da água e do 

solo, e reduziu o oxigênio da água a medida que o lamaçal vai endurecendo. O caso é agravado 

pelas pesquisas do IBAMA que evidencia a existência de 80 espécies de peixes no rio Doce, no qual 

11 estão ameaçadas e extinção e 12 são endêmicas, ou seja, pode haver a possibilidade desses seres 

não sobreviver. A água contaminada do rio chegou ao mar, se espalhando 7 quilômetros ao sul e 15 

quilômetros ao norte (RUSCHI, 2015). 

 

Deste modo, as práticas de ambas as empresas (Vale e Samarco) denegriram a própria imagem da 

empresa. Os preços de suas ações caem a cada nova descoberta sobre degradações realizadas por 

elas mesmas (CARRANÇA, 2015).  A confiança nas empresas é outro aspecto que também é 

abalado pelas práticas de ambas as empresas, como revela a Standard &  Poor’s, que rebaixou em 

janeiro de 2015 a nota da Vale de “A-” para “BBB+” (ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL DOS 

ATINGIDOS PELA VALE, 2015). Além disto, no ano de 2012, por votação internacional da 

‘Public Eye Awards’, a Vale foi eleita a pior empresa do mundo. 
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Contudo, as piores consequências das ações destas empresas recaem sobre o meio ambiente, e de 

todos aqueles que de alguma forma necessitam deste meio para sobreviver, como as famílias 

indígenas e quilombolas que perdem milhares de árvores, e consequentemente sua fonte de renda; 

os ribeirinhos que também veem suas rendas diminuírem a partir do momento que é inserta a vida 

dos peixes em um rio contaminado, e este fato se torna mais impactante por mais dois aspectos, o 

primeiro é que perspectivas apontam que o rio Doce e a terra da região só retornarão ao normal 

depois de um século (RUSCHI, 2015), e o segundo fator é devido a Samarco ter descumprido o 

mandado judicial para conter o vazamento dos rejeitos de minérios, ou seja, ainda continua a serem 

despejados rejeitos que contaminam o rio e o solo da região (MARTA NOGUEIRA, 2016). 

 

2.4.3 – Monsanto e as Atividades com Agrotóxicos e Alimentos Transgênicos   
Os agrotóxicos são substâncias químicas que surgiram com o intuito de controlar pragas que 

destruíam as plantações. Contudo, a elevada aplicação desses produtos, assim como modo de 

aplicação e as propriedades físico-químicas podem gerar impactos negativos sobre o meio 

ambiente, causando modificações na água, solo e outros ecossistemas; e na saúde dos seres que se 

alimentam ou tem contato com as vegetações, causando principalmente problemas neurológicos, 

respiratórios ou reprodutivos (RIBAS; MATSUMURA, 2009). 

 

Já os alimentos transgênicos são aqueles que sofreram alguma modificação em seu código genético. 

O objetivo desta modificação é aumentar a produção, aumentar a qualidade das vegetações e 

melhorar a resistência contra as pragas. Contudo, este alimento também gera impactos negativos no 

meio ambiente, na saúde dos seres e aos plantadores (IDEC, [201-]). 

 

A Monsanto é uma multinacional estadunidense na área da agricultura e biotecnologia. Ela é líder 

mundial de vendas de herbicidas (vendido sob a marca Roundup) e líder em venda de sementes 

transgênicas. No Brasil, a empresa possui uma sede na cidade de São Paulo. O fato de ter mais uma 

empresa localizada entre as milhares existentes em São Paulo talvez não pareça algo de extrema 

relevância, contudo, a Monsanto tem em sua história a marca de ser uma das empresa que mais 

afetam negativamente a saúde dos seres (plantadores, animais que se alimenta da plantação e 

consumidores) e a do solo, causando diversos problemas.  

 

Este trabalho não tem como foco os fatos ocorridos fora do país, contudo, não poderia de ser 

abordado aqui o grave impacto que a Monsanto trás para todos aqueles que consomem seus 

produtos, e isto inclui o Brasil.  
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A empresa passou a fazer de tudo para apagar seu passado, que remete a fabricação do agente 

laranja, considerado o responsável por graves problemas de saúde dos vietnamitas e soldados 

estadunidense (DCM, 2013). E foi no inicio da década de 90 que a empresa conseguiu reafirmar sua 

presença no mercado, no qual a venda dos seus herbicidas (sob o nome comercial de Roundup) 

aumentou estrondosamente com a introdução de suas sementes transgênicas. Somando-se a isso 

houve a promessa de que os transgênicos seriam a solução para erradicação da fome mundial, pois 

produzem mais alimentos a baixo custo e que estes alimentos são extremamente seguros. Deste 

modo tais sementes seriam uma das únicas que suportariam a utilização de grande quantidade de 

herbicidas, prometendo assim aos plantadores a junção de elevada produção e erradicação das 

pragas. 

 

Todavia, já foi comprovado que dezenas de problemas de saúde são gerados pelo consumo de 

alimentos que tiveram contato com os herbicidas Roundup ou sementes transgênicas da Monsanto. 

Os problemas mais comuns às pessoas são: Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDHA), Alzheimer, Anencefalia, Autismo, má formação congênita, Câncer cerebral, Câncer de 

mama, Intolerância ao glúten e doença celíaca, Doença crônica nos rins, Colite, Depressão, 

Diabetes; Doenças cardíacas, Hipotireoidismo, Doença inflamatória intestinal, Doença hepática, 

Doença de Lou Gehrig, Esclerose múltipla, Linfoma Não-Hodgkin, entre outros. (ALEXIS 

BADEN-MAYER, 2015). Além destes problemas, há diversos riscos a contaminação da terra, de 

lenções freáticos, rios e consequentemente dos seres vivos que estão presentes no entorno.  

 

Vale ressaltar que essas dezenas de problemas que são gerados a partir das ações da Monsanto não 

se limitam apenas em alguma região do planeta ou aos produtos importados, pois o Brasil tornou-se 

o segundo maior produtor de transgênicos do mundo, desde 2009, atrás apenas do país sede da 

empresa, quando chegou a utilizar 21,4 milhões de hectares plantados, produzindo 16% do total de 

alimentos transgênicos do mundo. De acordo com a própria empresa, as maiores partes dos 

produtos transgênicos plantados no país residem na soja (71%), no milho (31%) e no algodão 

(16%). (ALEXIS BADEN-MAYER, 2015). 

 

No Brasil, segundo a Incor , quintuplicaram os casos de câncer em pessoas da faixa etária de 15 a 

50 anos na região sul do país. E este aumento está associado ao elevado numero de plantações que 

utilizam produtos desta empresa. 

 

Assim, percebe-se que o globo é coordenado por estados de poucas autoridades, que geram crises 

de governanças, esquecendo e sucumbindo zonas rurais, comunidades e guetos. Não obstante, esses 
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locais possuem vastas riquezas naturais, o que atrai, principalmente, os interesses das grandes 

empresas que muitas vezes coordenam igualmente ao Estado, extraindo incansavelmente os 

recursos ambientais em prol do lucro. Seus desejos ultrapassam a barreira da ética e da moral, no 

qual independente do impacto que suas ações e decisões podem afetar as pessoas, os animais e o 

ambiente; como se tudo resumisse a si própria. Para empresas como a Monsanto, e até mesmo para 

as mineradoras, para as petrolíferas, para as construtoras civis (expansão urbana) e para as 

indústrias químicas, a característica altamente predadora, ávida ao domínio do mercado, tem como 

objetivo quase que único o dinheiro (GUEVARA et al., 2008). 

 

Capítulo 3 – Ainda há Esperança  

 

3.1 – Práticas Empresariais que Auxiliam o Combate à Degradação Ambiental 
Até o início deste milênio ainda havia a discussão dos “porquês”. As lideranças empresariais 

queriam saber os motivos pelo qual suas empresas deveriam praticar ações sustentáveis. Eles 

queriam saber qual seria o lucro que eles obteriam investindo – para eles era “gastando” – com 

aspectos ecológicos e sociais (VOLTOLINI, 2013). 

 

Hoje, já se enxerga que os “porquês” foram substituídos pelos “como”. Muitas empresas já 

conseguiram perceber que muitos dos ganhos são advindos da sustentabilidade – principalmente em 

um mercado extremamente competitivo e que passa por frequentes crises financeiras (VOLTOLINI, 

2013).Essa mudança ocorreu também devido a consciência dos esgotamentos de recursos naturais, 

aquecimento das temperaturas globais e as oportunidades que podem ser retiradas desse enfoque.  

 

Assim, nota-se que no meio de um crescimento exponencial das degradações sobre o ambiente, 

houve paradoxalmente o crescimento do pensamento de preservação ambiental ligado diretamente 

com o desenvolvimento sustentável nas organizações. Este pensamento teve notável crescimento a 

partir das décadas de 80 e 90, no qual a CMMAD (Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento) e a CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe) declararam 

a necessidade de se realizar crescimentos econômicos sustentáveis, tendo como objetivo a eficiência 

produtiva e a preservação dos recursos naturais. Assim, as empresas passaram a incluir 

sustentabilidade como uma variável no modelo de gestão das empresas, desenvolvendo assim uma 

consciência ética que transcende o mero objetivo lucrativo (GUEVARA et al., 2008).  

 

3.2 – Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comiss%C3%A3o_Econ%C3%B4mica_para_a_Am%C3%A9rica_Latina_e_o_Caribe
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O Conselho, que é conhecido pelas siglas CEBDS, nasceu em 1997 por um grupo de empresários 

brasileiros que se preocupavam com as mudanças que estavam acontecendo e viam que na 

sustentabilidade um meio que poderia tanto minimizar os impactos empresariais quanto maiores 

retornos para as próprias empresas adeptas à ideologia. Assim, o CEBDS tornou-se uma associação 

sem fins lucrativos que objetiva atuar junto aos governos e sociedade civil brasileira para auxiliar 

no desenvolvimento sustentável nas empresas.  

 

Sua importância chegou a tal ponto que, reúne mais de 70 grandes grupos de empresas que somadas 

correspondem a 40% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.  

 

3.2.1 – Walmart 
A Walmart é uma multinacional estadunidense que atua no ramo varejista, sendo considerada uma 

das maiores multinacionais. Sua presença no país é enorme, estando presente em diversos estados 

brasileiros. Todavia, o seu destaque não se limita a seu tamanho, mas também a empresa tem um 

foco enorme e transparente em relação à sustentabilidade. Suas preocupações socioambientais são 

extremamente notáveis. 

 

Uma de suas preocupações é em efetuar o desenvolvimento socioambiental de forma responsável 

em toda sua cadeia, indo desde a seleção das matérias-primas até o descarte promovido pelo 

consumidor final; objetivando influenciar todos aqueles que participam desta cadeia (funcionários, 

fornecedores e clientes). 

 

Segundo a consultoria Blue Sky, 92% dos impactos produzidos pela empresa são distribuídos aos 

agentes da cadeia de valor antes de chegar diretamente ao meio ambiente, com o foco estratégico de 

minimizar o impacto social e ambiental dela no planeta. Este foco estratégico é dividido em três 

metas: Clima e energia (meta de consumir energia 100% renováveis nas lojas Walmart), Gestão de 

resíduos (meta de eliminar o envio de resíduos para aterros, realizando assim plano de segregação, 

reaproveitamento de material e reciclagem) e produtos mais sustentáveis (meta de aumentar a oferta 

de produtos com diferenciais de sustentabilidades, através de acordos em conjunto com seus 

fornecedores em busca de menor impacto socioambiental). 

 

No final da década passada, o Walmart juntamente com outras 20 empresas, passou a ser adepto do 

Pacto pela Sustentabilidade, de modo que o varejo brasileiro com base em três vertentes: Amazônia 

(combate a condições degradantes de trabalho, assim como incentivar a certificação de fornecedores 

para evitar matérias-primas amazônicas), Compras responsáveis (rever o ciclo de vida dos produtos, 
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desde o fornecimento de matérias-primas até o descarte pós-consumo, pensando de forma 

ecoeficiente) e Gestão de resíduos (reduzir a produção de lixo em cada loja, assim como a 

diminuição para aterros sanitários e a estimulação da reciclagem). Hoje, a iniciativa conta com mais 

de 160 empresas e com diferenças bruscas em suas cadeias produtivas.  

 

Outra medida importante realizada pela empresa é o denominado programa sustentabilidade de 

ponta a ponta, que tem como objetivo incentivar os fornecedores a repensarem seus produtos de 

uma forma que reduza os impactos negativos, social e ambiental. Este projeto que é pioneiro já teve 

quatro edições, e contou com a participação de 29 fornecedores. Como resultado da última edição, 

que ocorreu em 2015, conseguiu-se reduzir 19.883 GWh de energia elétrica, 745 mil m3 de água, 

290 mil litros de óleo combustível, 140 toneladas de embalagens de matéria-prima e 1.340 

toneladas de resíduos. (WALMART BRASIL, 2015) 

 

O projeto chamado pecuária responsável, no qual tem como meta garantir que toda a carne bovina 

comprada do Brasil, pelas operações da Walmart, não contribua com o desmatamento da Amazônia. 

Este projeto tem como pilar o suporte a pequenos produtores, a melhoria da produção para a 

redução de desperdícios e a garantia da procedência mais sustentável da carne. (WALMART 

BRASIL, 2015) 

 

A rede varejista conta também com o clube dos produtores, um projeto que tem como foco 

proporcionar aos pequenos e médios produtores familiares a produzir produtos de melhor qualidade, 

a final eles são responsáveis por 70% dos alimentos que chegam até a mesa dos brasileiros. Além de 

também facilitar o acesso destes produtores ao mercado de grande varejo, o Walmart auxilia a 

melhora das condições de trabalho, apoia a estabelecer níveis de qualidade e o maior 

aproveitamento da terra através de auxílios técnicos. Hoje o clube conta com mais de nove mil 

famílias, tendo, além dos benefícios citados, prazos diferenciados de pagamento e prioridade no 

descarregamento de produtos nas lojas. (WALMART BRASIL, 2015) 

 

Além de tudo isso, as lojas da rede contam com as estações de reciclagem, mostrando a verdadeira 

preocupação com o ciclo dos produtos, até mesmo após o pós-consumo, de modo que realiza a 

coleta seletiva, recicla os materiais que podem passar pelo processo de reaproveitamento e destina 

para os locais mais apropriados os materiais que não são apropriados para o reaproveitamento. 

Assim, ela conta com estações que abrigam mais de quatorze materiais diferentes. Com as estações 

de reciclagem a rede varejista tenta integrar o habito de reciclagem ao dia-a-dia dos clientes. 
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Mas olhando para os aspectos que mais atraem aqueles que pensam prioritariamente no negócio, 

percebe-se que os retornos das ações da empresa foram ótimos. A empresa varejista, que no Brasil 

está em 3° lugar, teve um faturamento de R$28,5 bilhões no ano de 2013 (Supermercado Moderno, 

2013). Isto mostra que as boas práticas ecológicas e sociais não favorecem apenas aqueles que estão 

fora das paredes da empresa, mas também favorece a própria empresa, que além do lucro, melhora 

sua imagem perante a população e aos consumidores. Deste modo, enxerga-se que a 

sustentabilidade esta se tornando cada vez mais atrativa para as empresas.  

 

3.2.2 – Grupo Abril 

A Abril surgiu como uma pequena editora na metade do século XX, e desde então, devido a sua 

criatividade, inovação e compromisso com o leitor, passou a fazer cada vez mais parte da vida da 

população brasileira. Hoje ela é considerada um dos maiores e mais influentes grupos de 

comunicações e educação da América Latina.  

 

Além de sua grandeza, a empresa ao longo de sua história teve um papel muito importante pela 

ampliação do conhecimento de desenvolvimento sustentável para a sociedade em seus diversos 

níveis: social, econômico e ambiental.  

 

O início desta responsabilidade sustentável iniciou-se em 1985 com a criação da Fundação Victor 

Civita, em homenagem ao fundador do grupo, no qual o foco da Fundação é a promoção de 

educação básica, da cultura, da saúde, e da preservação ambiental (GRUPO ABRIL, 2016).  

 

Outro fator inicial deste grande grupo de comunicação foi a criação da Praça Victor Civita, na 

região de Pinheiros da capital paulista. Tal Praça teve o intuito de ser um lugar de lazer e cultura 

para a população. Contudo, o fato mais marcante disto dá-se ao fato desta praça ter sido construída 

sobre um lixão desativado. Isto mostra que, além de se preocupar com o ambiente, a empresa 

também se preocupa com a população em torno daquele local, substituindo a paisagem de um 

depósito de lixo por um local que servirá como um agregador de lazer, cultura e sustentabilidade ao 

cotidiano da população.  

 

Entretanto, talvez nenhuma das medidas anteriores dissiparam tanto a ideia de sustentabilidade 

como a revista planeta sustentável, lançada em 2007. Nela são mostrados vários pontos de vista 

sobre o tema, de forma fácil e que possibilita que o próprio leitor crie sua própria consciência da 

importância da interatividade de tudo, que é inerente a sua própria existência neste mundo, e por 

isso deve-se haver uma integração das ações planejadas do homem no meio, para que não haja 
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maiores danos a qualquer tipo de seres vivos. Vale ressaltar que a partir desta revista a empresa 

passou a intensificar as práticas sustentáveis na gestão das empresas que compõem o Grupo Abril. 

Exemplo disto é a ferramenta Green Gás Protocolo e o Programa Abril Carbono Neutro, no qual se 

compromete a gerenciar as emissões de gases de efeito estufa das empresas do Grupo. Além disto, a 

Abril faz uso do diálogo com especialistas e pessoas comuns para unir a técnica e as necessidades 

populacionais, com a finalidade de realizar projetos estruturados que obtenham melhores resultados, 

e que façam real diferença na vida daqueles que são atingidos por esses projetos (GRUPO ABRIL, 

2014). 

 

A empresa há alguns anos realiza o Relatório de Desempenho e Sustentabilidade do Grupo Abril, 

para direcionar a gestão dos negócios, a melhoria nos relacionamentos da empresa com seus 

stakeholders, para servir como base para novos produtos e serviços. Além do mais, a empresa 

incentiva a reflexão da importância de cada área e os impactos que cada uma faz referente ao tema.  

 

 Um dos pontos abordados é o Desempenho Econômico, cujo objetivo é desenvolver 

estruturas de governanças sustentáveis que ofereçam auxilio ao conselho administrativo. Além 

disto, há outros pontos importantes que merecem espaço neste trabalho. Como a garantia de 

condições mínimas de trabalho, olhando para a saúde e segurança dos colaboradores. 

 

 Outro ponto que também abordado no relatório é a criação de metodologias para avaliação e 

redução dos riscos e impactos ambientais, que objetivam maximizar a eficiência do uso de recursos, 

diminuir a utilização de recursos não renováveis, assim como a produção de resíduos e emissões de 

gases nocivos aos seres vivos. E para que isso ocorra, existem relacionamentos estreitos do Grupo 

Abril com seus fornecedores e parceiros, para que ocorram gestões compartilhadas ao longo de toda 

a cadeia dos produtos, com a finalidade de garantir o menor impacto socioambiental entorno das 

áreas de operações e o respeito aos direitos humanos dos trabalhadores e da população. Entretanto, 

enxergam-se nesse ponto algumas dificuldades, pois a própria empresa realiza constantes revisões 

em praticas estabelecidas, para realizar melhoras. Todavia, a Abril criou o Comitê de 

Sustentabilidade, com o próprio objetivo de realizar encontros periódicos para conduzir ações de 

mobilização e articulação para que haja aderência interna à Política de Sustentabilidade (GRUPO 

ABRIL, 2014). 

 

  Existem ainda parcerias estabelecidas com diversas entidades, como: Afroreggae, Instituto 

Millenium e Instituto Palavra Aberta, no qual focam nas responsabilidades sociais, indo desde 

disseminação de conhecimentos liberais econômicos até promoção da inclusão social por meio da 
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arte, da educação e da cultura afro-brasileira. Há também parcerias com a Fundação Amazonas 

Sustentável, com o Instituto Ethos e o Pacto Global, no qual objetivam o desenvolvimento 

sustentável, conservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida das pessoas alcançadas pelas 

fundações e institutos (GRUPO ABRIL, 2014). 

 

 O que pôde ser evidenciado do Grupo Abril, é que a empresa é realmente engajada com a 

sustentabilidade em seus diversos aspectos: social, econômico e ecológico. Além disto, observa-se 

que este engajamento é realizado de forma muito complexa, de modo que a empresa realiza 

diversos tipos de ações diferenciadas para a promoção de suas práticas socioambientais e da 

incentivação a elas. Tais ações da empresa estão dando tão certo que seu faturamento no ano de 

2013 foi de R$ 4,26 bilhões, sendo o maior grupo de comunicações do país. Assim, a Abril é uma 

das empresas que estão no Brasil e que são provas de que se é possível realizar medidas que 

diminuam o impacto da empresa sobre o meio em que está inserido, e mesmo assim ser competitiva 

no mercado financeiro.   

 

3.2.3 – Natura  

A Natura é uma empresa brasileira do setor higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, no qual foi 

fundada por Antônio Luiz Seabra no ano de 1969. Hoje ela se encontra presente em dez países, 

contando com o Brasil. 

 

Ela surgiu como uma pequena loja no bairro da Vila Mariana, contudo, cinco anos após ela passou a 

realizar vendas-diretas, esse método tem como objetivo aproveitar as interações humanas, para que 

delas a empresa possa aperfeiçoar seus produtos às necessidades da empresa, dos revendedores e 

dos clientes, sem degradar o meio ambiente e prejudicar a sociedade. 

 

O que diferencia a Natura das demais empresas do ramo é a preocupação de proporcionar aos 

clientes experiências agradáveis, através de produtos naturais, extraídos de formas legais e que não 

causem dano ao meio, além de geram rendas às pessoas que trabalham de diversas formas com os 

produtos. E através de sua preocupação com os clientes, trabalhadores e meio ambiente, a Natura 

deseja promover à sociedade uma consciência de sustentabilidade e dos impactos que uma ação 

gera. 

 

A empresa notou que as degradações no meio ambiente, com esgotamentos dos recursos naturais, 

causados principalmente pela vida urbana que demanda de fontes de energias não renováveis. 

Somando-se a isso há o aquecimento global e os danos de tudo isso que alcança primeiramente 
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aqueles de classes sociais inferiores. Vendo desde cedo que este tipo de modelo não se adequaria as 

futuras necessidades do planeta e das sociedades, a Natura adotar medidas denominadas Ética da 

Vida. E através dessa medida e da crença de que o homem é um ser racional e interdependente, é 

que a empresa de cosméticos passa a adotar ações façam diferença, ao menos para aqueles que são 

influenciados pela empresa, buscando assim a conscientização da sociedade frente ao tema e a 

redução dos impactos da própria empresa. 

 

Assim, nos anos 80, a Natura passou a oferecer produtos com refil, isto foi um marco para o setor 

de cosméticos, já que até então nenhum produto do ramo havia sido comercializado com refil. E 

nessa mesma década, a empresa criou a marca Chronos, no qual o principal marketing do produto 

era que a beleza não deveria obedecer a um padrão, que todos possuem suas próprias características, 

buscando assim evidenciar uma beleza livre de preconceitos. Desta forma, olhando-se para a Natura 

da década de 80, nota-se que aquela empresa de cosméticos, higiene pessoal e perfumaria, não tão 

conhecida como hoje, já firmava desde seu principio o desejo de entrar no mercado, mas de forma 

consciente, fazendo o máximo para ser referência no ramo através de seus produtos ecológicos e de 

suas ações que focam em diminuir o impacto inerente às empresas e conscientizar a sociedade.  

 

Na década seguinte, as ações da Natura se intensificaram cada vez mais rumo a uma empresa 

engajada em sustentabilidade, e nos seus vieses. A Natura fez parceria com a Fundação Abrinq, 

desenvolvendo a linha de produtos “Crer Para Ver”, no qual o lucro se destinará a promoção de 

melhorias na educação pública. Além disto, ela auxiliou a fundação do Instituto Ethos - já citado 

anteriormente – que tem o objetivo de articular empresas ao desenvolvimento sustentável.  

 

No inicio do terceiro milênio, a empresa passou a publicar o Relatório Anual da Global Reporting 

Iniative, sendo assim a primeira empresa brasileira a publicar tal relatório. Houve também diversas 

outras ações e acontecimentos, que só firmaram a empresa em seu engajamento, como: a 

certificação do ISO 9001 e ISO 14001, que evidencia que a empresa possui gestão ambiental em 

suas operações; implantação do Programa Carbono Neutro, que objetiva neutralizar as emissões de 

gases com grandes potenciais agravantes do efeito estufa; seleção de fornecedores a partir de 

metodologias de monetização; criação do Instituto Natura, que reforça o objetivo de melhorias no 

ensino público no qual a empresa tem preocupação; Criação do complexo ecoparque industrial no 

estado do Pará, evidenciando um modelo sustentável para o uso da biodiversidade; retirada de testes 

em animais e iniciação de testes alternativos em uma plataforma in vitro; lançamento do Programa 

Amazônia, com o intuito de estabelecer um polo de negócios sustentáveis na região e o lançamento 
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da Visão Sustentável Natura 2050, no qual mostram os projetos em longo prazo que a empresa se 

compromete a realizar. Além de diversos outros projetos (NATURA, 2015). 

 

Seu faturamento de R$ 7,01 bilhões, no ano de 2013, demonstra que suas práticas socioambientais 

aderem adequadamente a suas praticas. Não por menos, ela é a empresa com o maior faturamento 

do ramo cosmético no Brasil, ultrapassando as concorrentes como: Avon, Boticário e Vult. Além 

disto, pode-se comprovar a ótima integração entre os desejos empresariais e os focos 

socioambientais pelos prêmios que a empresa já recebeu. No ano de 2015, a Natura ganhou o 

prêmio na categoria “Empresa do Ano” e “Cuidados com a Pele Corporal”, cedidos pela ABIHPEC 

(Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos). Contudo, com 

toda certeza, nenhum destas premiações possui o prestigio e a importância equivalente ao 

“Champions of the Earth 2015”, na categoria “Visão Empreendedora”, que é a mais alta honraria 

ambiental concedida pela PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), no qual 

exalta o compromisso de empresas que conseguem integrar sustentabilidade à suas estratégias de 

negócios (SOUSA, 2015). 

 

Conclusão 
Após a análise desta pesquisa, pode-se notar que há um complexo problema a ser enfrentado, para 

que haja a continuidade da vida humana, assim como a vida de todos os outros seres nesse planeta. 

Não se é possível de imaginar negócios baseados na extração intensa e muitas vezes ilegal que torna 

infértil muitos solos consequentemente dificulta a alimentação da população de seres que vive em 

torno da área.  

 

Também não se é possível de imaginar que uma cultura do descarte que é sustentada por uma mídia 

que incentiva cada vez mais a troca de objetos fúteis, desnecessários e efêmeros a fim do lucro, não 

se preocupando com as consequências de se incentivar o descarte para uma população que não tem 

a cultura de destinar os lixos para locais corretos. Além do mais, mesmo que a população tivesse 

uma cultura consciente sobre a destinação de seus resíduos, o governo e as empresas não geraram 

grande quantidade de locais para tais. 

 

Soma-se a isso o fato do aumento da desigualdade, que é fruto de vários fatores desse capitalismo 

que marginaliza os que têm menos e centraliza cada vez mais aqueles que se sustentam à custa da 

pobreza de outros.  
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É completamente insustentável o modo de produção e ação disseminado atualmente através do 

globo. E para isso há a necessidade de se desenvolver nas empresas a integração entre o 

desenvolvimento financeiro e o desenvolvimento sustentável que abranja os aspectos ecológicos, 

econômicos e sociais.  

 

Frente ao problema já estabelecido e firmado no mundo, enxerga-se a necessidade do 

estabelecimento de novos valores para as organizações. Elas farão parte de um importante requisito 

para a transformação dos modos globais de produção e consumo. Como foi descrito por Robert 

Monks (2004), a maioria das organizações deste século criam um paradoxo, pois ao mesmo que 

gerar grandes riquezas geram também enormes degradações. As organizações terão que possuir 

cada vez mais a consciência de que suas práticas afetam não só a si, mas a todos que a rodeiam.  

 

Este trabalho de modo algum quis mencionar ou supor que as pessoas jurídicas não devem buscar o 

lucro, mas sim que busque lucro tornando-se reais agentes de transformações sociais, afinal, em 

meio a um crescimento exponencial da tecnologia (que também tem seu lado negativo, pois além de 

ser exclusiva daqueles que possuem condições para aquisição de certos objetos, ela também é causa 

da contaminação de diversos recursos natural), a população se torna mais rigorosa ao escolher os 

produtos de quais empresas irão consumir. E é nesse ponto que devem ser ressaltadas duas coisas. 

 

A primeira delas é referente ao marketing envolvido na sustentabilidade, ou seja, ainda há uma 

cultura muito forte enraizada nas organizações que é a prática de utilizar a sustentabilidade como 

um pano para cobrir as degradações que as organizações cometem. Um bom exemplo disto é a 

Monsanto – já citada anteriormente – que tem em seu histórico diversas atrocidades monstruosas 

contra a natureza e contra pessoas, mas essa mesma empresa esta vinculada com várias associações 

no intuito de mascarar suas ações. Assim deve-se recair uma maior atenção par diferenciar as 

empresas que realmente buscam a sustentabilidade integrada à suas praticas organizacionais, 

daquelas que nem se preocupam com nada que não seja o lucro à custa de uma propaganda que não 

descreve suas reais ações.  

 

O segundo ponto esta relacionado com o principal objetivo desta pesquisa. As empresas são 

culpadas pelas degradações ambientais, pelas mazelas sociais e pelas corrupções econômicas que 

centralizam os poderes aquisitivos na mão de uma minoria? Sim, as empresas são responsáveis das 

degradações que ocorrem no globo, seja diretamente praticando ações que são danosas a algum tipo 

de ser vivo, seja indiretamente, apenas por estarem introduzidas num sistema capitalista trás 

consigo a corrupção das organizações, que são alimentadas com o sofrimento dos mais pobres para 
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caçar riquezas para os ricos. Contudo, há uma pergunta muito importante que pode ser a ponta de 

um fio, que pode levar a uma reflexão importante. Quem realmente controla as organizações? E 

refletindo sobre isso se chega à resposta: as pessoas. Sim, as pessoas controlam e gerem as 

organizações.  

 

Obvio que existe influencia de diversos fatores externos, mas querendo ou não, somos nós, seres 

ditos racionais que comandam todo tipo de pessoa jurídica. A partir daí observa-se que a corrupção, 

as degradações, mazelas e crises existentes no mundo não devem ser única e exclusivamente de 

responsabilidades das corporações e governos omissos e pessimamente geridos, mas sim de todos. 

Simples ações inconscientes, como: jogar uma “bituca” de cigarro na rua, que mais tarde entupirá 

bueiros e consequentemente alagará ruas e casas; atear fogo em um pequeno volume de folhas 

numa mata, que consequentemente torna-se uma queimada em proporções descontroladas; jogar 

óleo pela pia, que contaminará centenas de litros de água e a tornará imprópria para o consumo e 

para a vida de seres aquáticos; descarte inadequados de pilhas e baterias que possuem um alto poder 

de contaminação de rios e lenções freáticos; comprar produtos que são de origens ilegais, como 

móveis que são produzidos de madeiras que não deveriam ser extraídas de seus locais.  

 

Assim, conclui-se que as empresas são realmente culpadas por grande parte das degradações 

socioambientais ocorridas até o momento. Além disso, observou-se que é possível integrar boas 

ações às práticas organizacionais que levem em conta a sociedade e o ambiente, e mesmo assim 

gerar lucros para a organização. Contudo, devemos ter a consciência de que todos nós estamos 

conectados, como pode ser sintetizado pela Teoria do Caos, no qual diz que uma ação possui 

instabilidade de tal forma que suas consequências tornam-se imprevisíveis em longo prazo, além de 

ser difícil a predeterminação do alcance que tal ação poderá provocar. Isso leva-nos – ou ao menos 

deveria levar – a reflexão de que nossas ações são responsáveis por todas as degradações ocorridas 

nas últimas décadas. Não podemos exigir de uma empresa ou governo algo que não tenhamos ao 

menos tentado fazer. Por isso, as transformações devem sim ocorrer nas empresas, contudo, a 

população global também tem que ter a consciência que as mínimas ações também fazem a 

diferença na nossa casa comum. Além disso, os desenvolvimentos buscados devem satisfazer sanar 

as necessidades atuais, mas sem comprometer a capacidade das próximas gerações em sanarem suas 

necessidades, para garantir a perenidade da vida e do planeta.  
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Introdução 

Há várias décadas, havia empresas concentrando suas energias de vendas em 
modificar a mentalidade do consumidor adaptando-a para seus produtos. Ofereciam lemas 
como "Você pode escolher qualquer cor, desde que seja preto". Com o desenvolvimento da 
tecnologia e o aumento da competição, algumas empresas se mostraram mais dispostas a 
atender as necessidades dos clientes, passando a perguntar "De que cor você prefere?", ao 
invés de impor a cor. 

Com tantas empresas oferecendo produtos, a fidelização do cliente seria uma tarefa 
muito dispendiosa utilizando os métodos convencionais de aumentar o pessoal de vendas ou 
aumentar o pessoal do marketing. A melhor opção torna-se a estabelecer uma real interação 
entre a empresa e o cliente, onde o cliente fala de suas necessidades e assim ajuda a lançar os 
novos produtos. 

A concorrência está cada vez maior no mercado de consumo, empreendedores estão 
cada vez mais buscando alternativas que façam com que seus produtos se destacarem em 
meio aos de más, um método para que isso seja possível é o Marketing Sensorial.  

 O Marketing Sensorial, foi primeiramente utilizado em lojas conceitos, aquelas que 
tem como objetivo passar uma identidade da marca, sem necessidade de vender o produto 
em si, porém com o tempo os varejistas perceberam que essa estratégia seria boa para seus 
lucros.  
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CAPÍTULO 1: MARKETING 

 

1.1 – História do Marketing. 

A estratégia do Marketing surgiu nos Estados Unidos por volta de 1910, substituindo 
e intervendo a lógica de venda. Sugeriu-se primeiro analisar as necessidades do cliente e 
depois lançar o produto. Nesse estágio sua era puramente de logística e para maximalizar os 
lucros, a concorrência era praticamente inexistente. 

Mas foi no ano de 1950 que o Marketing começou a crescer, com a Revolução 
industrial já que ela estimulou a facilidade na produção de bens de consumo, quando as 
pessoas tiveram que reagir ao crescimento da concorrência, os mercadólogos tiveram que 
começar a teorizar como atrair os consumidores. O marketing nessa época, era o Marketing 
que hoje chamamos de 1.0, era centrado em vender produtos, as empresas vêm o mercado 
como compradores em massa e levam em consideração as necessidades físicas do 
consumidor. O conceito de marketing era: Desenvolvimento do produto. 

Depois o Marketing 2.0 passa por uma era voltada ao cliente, se preocupando em 
satisfazê-lo e reter os clientes, o q o incentivou foi a tecnologia da informação, aonde as 
empresas vêm um mercado de consumidores voltados a mente e ao coração. Os produtos são 
focados na parte funcional e emocional. Conceito de marketing: Diferenciação. 

O último tipo de marketing 3.0 é focado na sustentabilidade, seu conceito se baseia 
em valores. Conceito: Valores. 
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1.2 – História do Marketing no Brasil. 

O Marketing no Brasil surgiu por volta do ano de 1956 e pode-se ser dividido em 
fases. 

Primeira fase: foi quando no Brasil havia um grande sentimento de otimismo devido 
ao governo de Juscelino Kubitschek, com o Plano de Metas que visava fazer o Brasil crescer 
50 anos em 5, nesse âmbito de inovação surgiu um grupo de executivos a “ Associação dos 
Dirigentes de Marketing do Brasil”, a atual ADVB. Foi nesse período que houve a vinda e 
desenvolvimento de grandes organizações com suas marcas que fizeram história e detém de 
boa parte da fatia do mercado consumidor até hoje a exemplo de Leite Moça, Maisena.... 
Essas marcas souberam usar bem, apesar da escassez de recursos técnicos, os meios de que 
dispunham: rádio, revistas e jornais. Divulgando seus produtos de modo que ficaram até hoje 
na memória de muitos brasileiros como produtos únicos, confundindo-se até mesmo a marca 
e o produto em si 

Segunda Fase: Nos anos 60, o Brasil era marcado por uma crise política com a 
renúncia de Jeanio Quadros e o Golpe Militar que colocou no poder o Marechal Castelo 
Branco. Neste período a inflação chega a casa dos 80% ao ano e a nação passa a ter uma 
nova moeda o Cruzeiro Novo. Somente do final dos anos sessenta a economia voltou a 
crescer e pode-se fazer mais investimentos no marketing. O que proporcionou uma 
contribuição bastante significativa no desenvolvimento do marketing foi a logística facilitada 
pela construção de rodovias e ferrovias fazendo crescer redes de lojas especializadas como 
nunca antes visto no Brasil. Foi também nesse período que houve um considerável 
crescimento dos investimentos em propaganda fazendo crescer as agências de publicidade 
em todo o país. 

Terceira Fase: Na década 70, o Brasil tem uma explosão de crescimento contraindo 
empréstimos junto aos bancos internacionais e mesmo nacionais. Nesse primeiro momento o 
Marketing teve uma ótima oportunidade, pois os consumidores tinham poder de compra e a 
inflação estava aparentemente sob total controle. Como as pessoas estavam comprando mais, 
os gestores passaram a focar mais na produção do que no marketing, porem o marketing não 
foi abandonado, pois os gestores perceberam que precisariam ser lembrados pelos 
consumidores.  

Quarta Fase: Nos anos 80, foi a hora do Brasil pagar sua dívida e quem saiu perdendo 
foi a classe consumidora. A economia estagnou, os programas de investimentos foram 
interrompidos, o marketing perdeu importância levando em conta que não fazia mais sentido 
investir em algo que não seria útil já que as famílias não podiam comprar de tudo, apenas o 
básico. 

Quinta Fase: Nos anos 90, após o plano real, o marketing reacende e volta a receber 
investimentos, tornou-se então mais científico e orientado para resultados. O uso intensivo 
da informática proporcionou uma economia bastante considerável no processo de vendas 
assim como o surgimento da necessidade de treinamento de pessoal. Surge nessa década a 
chamada “gestão de risco” devido à preocupação que investimentos não tenham o retorno 
esperado e necessário. 
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1.3 - Conceito de Marketing. 

Marketing é o processo humano, social e administrativo que facilita a troca de 
valores entre um comprador e um vendedor ambos em busca da satisfação de suas 
necessidades, desejos e objetivos. Na troca de valores, além de produtos e moeda, estão 
inclusos também elementos como atenção, dedicação, energia, tempo e benefícios esperados.  
Ele detecta e aproveita as oportunidades de mercado, atrai o consumidor e atende às 
necessidades do cliente. Também delineia e executa estratégias para conquistar do público 
lealdade a uma determinada marca, bem como construir e manter a boa imagem do produto. 
Trabalha ainda com pesquisa de mercado, coletando e analisando dados sobre o perfil do 
consumidor e o ambiente socioeconômico, sempre estimando o impacto do custo das ações 
de promoção e propaganda sobre o preço final do produto. O marketing envolve a 
psicologia, tem que conhecer as pessoas. 

Segundo o Prof. E. Jerome McCarthy, há 4 elementos básicos que compõe qualquer 
estratégia de marketing, eles são chamados de 4P’s, também conhecido como Marketing 
Mix. É a combinação precisa de fatores que levam ao desenvolvimento de um processo que 
permita aliar o produto oferecido as condições certas para a venda. 

 

Produto: Refere-se às características e atributos que o produto ou serviço da sua 
empresa terá. Aqui se deve decidir tamanhos, cores, etc. Funcionalidades de maneira geral 
do que está sendo oferecido. 

Praça: É o local onde se realizam as trocas entre os produtores e consumidores. Neste 
caso, pode ser on-line ou em lojas físicas. Mas também sobre os prazos de entrega e de 
atendimento 



 
 

9 
 

Preço: É o que é dado em troca para adquirir um produto ou serviço. Refere-se a 
quanto e como será cobrado do cliente. Como se será cobrado uma vez apenas, ou por 
mensalidade. Ser-se-á um produto de luxo ou barato. 

Promoção: Refere-se ao composto de elementos promocionais que divulgam e 
comunicam o produto ao mercado-alvo, como publicidade, propaganda, promoção de 
vendas, relações públicas e outros.
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1.4 - Marketing 3.0. A nova Era do Marketing 

Um novo conceito está surgindo aos poucos: as ações de Mercado estão levando em 
conta o Marketing 3.0. A expressão ganhou peso depois do lançamento do livro Marketing 
3.0 - As Forças que Estão Definindo o Novo Marketing Centrado no Ser Humano, de Philip 
Kotler.  

No caso da era do Marketing 3.0, o consumidor deixou de comprar para satisfazer 
suas necessidades básicas. Nesse momento, ele adquire um produto levando em conta seu 
emocional deixando o racional praticamente de lado e, por isso, dizem que o consumidor 
atual compra com coração, mente e espírito. Sua lucratividade é centrada na 
responsabilidade corporativa e socioambiental. 

Criaram valores para as pessoas, num mundo onde a participação, a colaboração, a 
criatividade, a preocupação cultural, a tradição e a destruição do meio ambiente geram 
anseios humanos baseados em espiritualidade, justiça social, econômica e ambiental.  

Auto realização e busca pela informação é uma constante. A internet e redes sociais 
transformaram o mundo mecânico em um mundo digital, onde há constantemente inovações 
tecnológicas. O marketing 3.0 é uma reação que ocorre às reações no ambiente dos negócios. 

O modo de ser da sociedade muda a cada instante. Como consequência, as estratégias 
de negócios das empresas também estão mudando. Por essa razão, os profissionais de 
marketing e comunicação precisam conhecer todas as possibilidades desse novo mundo, para 
com isso obter sucesso nas estratégias que desenvolvem.  

O Marketing 3.0 introduz um novo modelo relacionado à marca, o Modelo dos "3is". 
Este modelo compreende fatores relacionados à marca das empresas ou um produto com o 
posicionamento, diferenciação e a própria marca.  
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Nesse aspecto a empresa deve: Criar práticas inovadoras, difundir histórias que 
emocione as pessoas e concretizar Empowerment do consumidor. 

Os 10 mandamentos do marketing 3.0:  

• 1 - Ame seus clientes e respeite seus concorrentes. 
• 2 - Seja sensível a mudança e esteja pronto para se transformar. 
• 3 - Proteja seu nome, deixe claro quem você é. 
• 4 - Um cliente é diferente do outro; procure primeiro aquele que pode se beneficiar 

mais de você. 
• 5 - Ofereça sempre um bom pacote por um preço justo. 
• 6 - Esteja sempre disponível, divulgue as boas novas. 
• 7 - Conheça seus clientes, cultive-os e conquiste outros. 
• 8 - Não importa em qual setor você atue, será sempre o setor de serviços. 
• 9 - Aperfeiçoe sempre seu processo de negócio, em termos de qualidade, custo e 

entrega. 
• 10 - Colete informações relevantes, mas use sua sabedoria para tomar a decisão final. 

Segundo Kotler há algumas dicas que podem ser usadas para o marketing no século XXI: 

Apostar nas novas mídias e aumente sua presença online: Estar ligado sempre a internet, 
pois as pessoas recebem o tempo todo informações por meio dela e “tomando decisões de 
compra baseadas” naquilo que pesquisam na hora.  “Os consumidores agora estão no poder, 
eles sabem muito mais do que você mesmo como companhia… Antigamente, a única coisa 
que você sabia sobre uma empresa era o que ela te dizia naquele comercial de 30 segundos”. 

As marcas devem tocar o espirito das pessoas: Kotler diz para criar uma boa história, 
ressaltando os motivos que fazem do seu produto melhor que os da concorrência. Como 
dizer que seu produto vem de uma origem bem cuidada. “Pense no consumidor não em 
termos de alguém que vai comprar seu produto, mas alguém que deseja que o mundo seja 
um lugar bom para viver. O que você está fazendo para mostrar a ele que se importa? ” 

Valorizar o Design: Para ele o design do produto é mais importante do que o nome da 
empresa, com o design cria-se um estilo de vida. 

Obedecer ao Funil de Vendas: Esse funil possui seis etapas e afirma que as três primeiras 
deveriam ser feitas pelo marketing, já as outras três deveriam ser feitas pelo departamento de 
vendas, desde que a empresa tenha esses profissionais. Assim, cada passo é tomado por 
quem sabe o que está fazendo. 
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CAPÍTULO 2: MARKETING SENSORIAL 

 

 

2.1- O que é Marketing Sensorial 

A concorrência está cada vez maior no mercado de consumo, empreendedores estão 
cada vez mais buscando alternativas que façam com que seus produtos se destacarem em 
meio aos de más, um método para que isso seja possível é o Marketing Sensorial.  

Devido à diversificação dos meios através dos quais o consumidor pode realizar uma 
compra, principalmente com a internet, ele automaticamente excluirá de suas opções lojas 
que não apresentem visual e atendimento atrativos.  Com essa nova perspectiva, a 
dificuldade em atrair a atenção dos consumidores tornou-se um desafio para os profissionais 
de marketing. Em meio a essa mudança nos pontos de venda, ocorre também uma mudança 
no perfil do consumidor, preferem compras rápidas e prazerosas. 

Nesse contexto surge então o Marketing Sensorial, além de trazer uma nova 
abordagem para as marcas, considerando as não mais apenas um identificador dos produtos, 
mas sim uma fornecedora de experiências. Estas experiências, por vezes não estão baseadas 
nos produtos ou serviços de que os consumidores precisam mas no estado emocional que o 
comprador se encontra no momento da compra 

O Marketing Sensorial, foi primeiramente utilizado em lojas conceitos, aquelas que tem 
como objetivo passar uma identidade da marca, sem necessidade de vender o produto em si, 
porém com o tempo os varejistas perceberam que essa estratégia seria boa para seus lucros. 
O marketing sensorial surge na tentativa de preencher algumas lacunas deixadas pelo 
marketing tradicional que parte do princípio que os clientes avaliam as características 
funcionais dos produtos, comparam e fazem suas escolhas de acordo com suas necessidades. 
 

Todos nós desde o início de nossas vidas aprendemos a ter uma percepção do mundo 
através de cinco sentidos, tato, visão, olfato, paladar e audição, com eles aprendemos o 
significado das coisas e a como distingui-las de acordo com suas características. O marketing 
sensorial trata-se de um método de como utilizar estes sentidos para alavancar as vendas, já é 
do conhecimento geral que esses sentidos nos levam a praticar diferentes ações que mudam 
de acordo com nossa maneira de agir e gostos pessoais, pensando desta maneira é que surge 
o Marketing sensorial que se utiliza dos diferentes sentidos para provocar emoções nos 
consumidores que impulsionem a compra. O Marketing Sensorial analisa o comportamento 
do cliente e suas emoções e visa criar um vínculo emocional entre o produto ou serviço e o 
consumidor. Com isso, o marketing sensorial busca atingir o intangível no momento da 
escolha do consumidor, indo além da funcionalidade e características do produto, 
trabalhados pelo marketing tradicional. A base da experiência de compra, muitas vezes, pode 
não ser o produto ou serviço adquirido, mas sim o sentimento de bem-estar que a compra e 
ambiente dela proporciona. A ideia é criar uma identidade para empresa ou marca, essas 
experiências são o que geralmente atraem um cliente a elas e devem ser consideradas no 
âmbito estratégico. Portanto, segundo Blessa (2011), a ambientação e a tematização das lojas 
servem como forte estratégia para despertar sensações nesse consumidor. Logo, os pontos de 
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venda passaram a ser vistos como forte espaço para trabalhar a geração de experiências e 
assim passaram a receber maior valorização.  

 

Para Schmitt, as “experiências são estímulos criados para os sentidos, para os 
sentimentos e para a mente”, vão além de estimular apenas a compra de produtos e serviços, 
criam identificação com o consumidor e podem substituir os valores funcionais do que foi 
adquirido. 

 

A teoria proposta por Schmitt, afirma que o marketing experimental ou marketing 
sensorial, possui dois pontos importantes: os modelos experimentais estratégicos  3 e os 
provedores de experiência. Respectivamente, esses dois pontos têm por finalidade compor a 
base estratégica do marketing experimental e caracterizar suas ferramentas táticas. 

Os modelos experimentais, segundo Schmitt são definidos em cinco tipos de 
experiências:  usar os sentidos: criar experiências através do estímulo do uso dos cinco 
sentidos humanos: visão, audição, olfato, paladar e tato; sentir: trabalhar por meio do apelo 
sentimental, gerando comoção e experiências afetivas; pensar: estimular o intelectual, a 
criatividade através de estímulos cognitivos;  agir: colocar o consumidor em contato com 
experiências físicas; e  identificar: trabalhar a identificação do consumidor, relacionando-o a 
um grupo de interesse. 

Segundo Blessa, 3 pontos são fundamentais para criar uma experiência de compra 
eficaz no ponto de venda: a sensibilidade artística (projetos e lojas atraentes e organizadas); 
linguagem visual (mensagens para o público-alvo); e habilidade comercial (preço, serviço e 
pessoal nota 10). A mistura desses elementos faz com que a experiência de compra seja um 
momento prazeroso e inesquecível para o consumidor, sensações estas que ele associará 
diretamente à marca sempre que pensar nela. 
 

Segundo Tom Coelho, especialista em Marketing “Marketing Sensorial, também 
batizado como Marketing de Experiência, é uma estratégia de buscar a fidelização do 
consumidor através de um processo de diferenciação na prestação de serviço que vai além de 
ações como cores que cativem a atenção, aromas que proporcionem a tranquilidade, sons que 
estimulem a permanência num ambiente, sabores que surpreendem o paladar. Trata-se de 
remeter o cliente a uma percepção de valor única e inequívoca, proporcionando-lhe uma 
vivência memorável que o estimulará a repetir e difundir a experiência de consumo, 
independentemente do preço. ” 
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2.2- Como é feito Marketing Sensorial, exemplos dele. 

 

O Marketing Sensorial utiliza um dos cinco sentidos, paladar, olfato, visão, tato, 
audição, ou todos para instigar o consumidor a comprar. Quanto mais positiva for a sinergia 
estabelecida entre os sentidos, mais forte será a conexão feita entre o emissor e o receptor. 

O objetivo do marketing sensorial é fazer com que os consumidores se sintam à 
vontade no ponto de venda e passe um tempo grande na loja, o que gera uma possibilidade 
maior de compra. Para isso, entram em cena os especialistas em aromatização que trabalham 
para que um ambiente familiar com aromas como bolo, pão, chocolate, café, canela, 
sabonetes e perfumes lembrem coisas boas. A ideia do “cheiro de carro novo” vem daí. 
Sabe-se, já há algum tempo, que num supermercado, quando o movimento é grande, cheio 
de pessoas fazendo compras, a intenção do ponto de venda é fazer o consumidor comprar e 
sair rapidamente, gerando uma rotatividade maior entre clientes e consequentemente um 
lucro também maior. 

O Sistema Sensorial é parte do nosso sistema nervoso, é o responsável pelo 
processamento das informações sensórias que recebemos e interagimos ao longo de nossas 
vidas. E ele é composto pelos receptores sensoriais, 
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Visão 

 Os recursos visuais são os mais explorados nas ações de marketing, uma grande 
parte do orçamento de Marketing é gasto apenas em recursos visuais. No entanto, o impacto 
do estímulo visual no comportamento de compra do cliente não se limita a imagens ou 
logotipos. Iluminação, espaço e cores são veículos importantes para criar um ambiente 
agradável, despertando atenção ou relaxamento, dependendo da intenção, em sua loja de 
varejo. As cores podem não só influenciar um cliente a fazer uma compra, como influenciam 
no reconhecimento da loja enquanto marca. Para obter bons resultados, é preciso aplicar 
pesquisas para conhecer o perfil dos seus clientes e utilizar os meios adequados para que eles 
se sintam satisfeitos. 

 Vermelho, por exemplo, está intimamente ligado ao fogo, e pode evocar sentimentos 
como paixão, medo e raiva. A cor também pode alertar os seus clientes e fazê-los parar na 
frente de um produto. No entanto, é recomendado o uso de cores vivas, como vermelho e 
amarelo apenas como um chamariz, de forma que não tomem mais de 20% do 
preenchimento total das cores do ambiente em si, produto ou exposição. 

O oposto do vermelho é azul. Geralmente associado ao céu ou ao mar, o azul induz 
tranquilidade a um ponto tão extremo que podemos afirmar que ele reduz a pressão arterial. 
Azul também está associado a confiabilidade. Semelhante ao azul, o verde causa um efeito 
relaxante e calmante sobre clientes, uma vez que está associada com o meio ambiente.  

Cores quentes, como laranja e marrom são convidativos e induzem os clientes a 
gastar mais tempo dentro da loja. O laranja é especialmente usado para evocar emoções 
positivas e de felicidade, pois estimula o entusiasmo e a criatividade. Além disso, as paredes 
e iluminação laranja apropriados pode dar sua loja um clima quente e aconchegante 

 

 Olfato 

 Os seres humanos têm cerca de cinco milhões de células receptoras olfativas, e um 
nariz humano treinado pode distinguir até cerca de 10.000 odores. O cheiro portanto, pode 
evocar extraordinariamente intensa emoção. O ser humano é capaz de lembrar 35% dos 
odores que sentem. 

 Com um simples aroma, diversos sentimentos podem vir a tona, diz Randall Reed, 
neurocientista da Universidade John Hopkins. Isto acontece devido ao fato de o olfato estar 
ligado ao sistema límbico do cérebro, a área do nosso cérebro associada a memória e as 
emoções. 

 De acordo com Simon Harrop, CEO da Brand Sense, “um cheiro positivo tem um 
maior impacto emocional sobre o nosso humor do que o som”, e pode se tornar uma 
importante ferramenta para comercializar um produto ou melhorar o ambiente de um 
produto. 

 Por exemplo, uma loja de óculos de sol que usa um perfume de coco pode 
desencadear a memória de um período de férias, colocar o cliente em um modo feliz e, 
portanto, incentivá-los a gastar mais.  

Donos de pequenas empresas de varejo podem se beneficiar muito de perfumes que 
estão associados com a marca ou a imagem da loja. Portanto, aromas podem enfatizar 
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atributos que melhor descrevem sua loja e produtos (por exemplo, fresco, caseiro, 
energético, jovem, elegante), criando o ambiente ideal para colocar seus clientes no bom 
humor necessário para fazer compras.  

No entanto, tenha em mente que uma resposta a um perfume pode desencadear uma 
emoção agradável ou desagradável, é muitas vezes uma questão altamente pessoal, uma vez 
que depende da experiência e memórias individuais do cliente. 

 

Audição 

 O nosso estado de humor pode aumentar até 65%, se formos expostos a um som que 
nos traga boas sensações. Semelhante ao aroma, a música é uma ferramenta eficaz para ter 
impacto sobre o humor de um cliente ao comprar em sua loja.  

Várias experiências mostram que a resposta emocional à música pode evocar certos 
estados de espírito, especialmente quando induzida ou relacionada com um estado de 
felicidade ou relaxamento.  

A música também pode ajudá-lo a atingir um determinado grupo de compradores: 
por exemplo, um som alto e com música eletrônica gera um clima otimista e relaciona 
automaticamente a loja a este público, ao mesmo tempo que sinaliza para os idosos que esta 
loja provavelmente não atenderá às suas necessidades. 

 

Tato 

 A possibilidade de tocar aquilo que desejamos aumenta nosso estado de espírito 
positivamente cerca de 29%. No entanto, em 2010, de acordo com a Revista Fortune, as 
empresas gastaram apenas 0,9% do seu orçamento com o Marketing de experiência, onde o 
produto e o consumidor se relacionam na prática. 

 Pense no sentido do tato da seguinte maneira: Imprescindível que os clientes possam 
tocar os produtos e experimentá-los. Mas não é só isso. O tecido que você está usando nos 
assentos dos provadores, em almofadas, cortinas e demais itens onde o cliente possa ter 
acesso, também influencia na percepção geral do ambiente. 

 

Paladar 

Pesquisas mostram que, pessoas com fome querem ir embora logo, - e não só querem 
como vão, normalmente, em busca de um restaurante. Portanto, uma opção é dar algo para o 
cliente petiscar dentro de sua loja. 

 Não importa que seu ramo não seja alimentação, ter um biscoito, um chá e um café, 
ou alimentos de acordo com a cultura de sua região são imprescindíveis para receber os 
clientes. Está comprovado, com exceção dos supermercados - onde o cliente com fome 
compra mais, que em todos os outros ramos do varejo o que acontece é muito diferente.  O 
paladar também é utilizado em inauguração de lojas, chegada de novas coleções e 
lançamento de produtos. 
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2.3- Marketing sensorial: Quatro características básicas 

1 - Foco na experiência do consumidor 

Ao contrário ao marketing tradicional, o marketing sensorial foca-se nas experiências do 
consumidor. São estímulos gerados para os sentidos, para os sentimentos e para a mente. As 
experiências também ligam as marcas e as empresas ao estilo de vida do consumidor. 
Fazendo com que o simples fato de comprar crie um vínculo emocional com a marca. 

 

2 – Examinando a situação de consumo 

O marketing sensorial busca afastar o pensamento do produto isolado, e incentiva o consumo 
através da cultura da sociedade, ampliando assim o seu significado para o consumidor. 

Outro diferencial relevante é que as melhores oportunidades de influenciar os consumidores 
é o período de pós-venda da marca, ou seja, durante o consumo. Desta maneira fazendo com 
que aumente necessidade de experimentar antes de realmente finalizar a compra. 

 

3 – Consumidores são seres racionais e emocionais 

Consumidores são motivados tanto pela razão quanto pela emoção, isso significa que mesmo 
que façam escolhas motivadas pela razão, o fator emocional também tem grande influência, 
pois a experiência do consumo geralmente está ligada as fantasias, sentimentos, divertimento 
e sensações. 

 

4 – As ferramentas e métodos são ecléticos 

O profissional de marketing sensorial usa ferramenta e métodos diversificados e 
multifacetados, ou seja, não estando preso a uma ideologia metodológica.  

Resumindo o marketing sensorial é diferente do tradicional de quatro formas: concentra-se 
nas experiências do consumidor, considera o consumo uma experiência holística, reconhece 
o direcionamento racional e emocional do consumo, e utiliza metodologias ecléticas. 

Podendo ser aplicado em qualquer estabelecimento, o marketing sensorial, é moldado de 
acordo com o lugar, desde que haja pesquisa para saber o impacto que tais mudanças irão 
causar nos consumidores. 
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2.4- Importância das cores no Marketing Sensorial 

 

A cor pode ser responsável por 60% da aceitação ou rejeição de um produto ou serviço, por 
isso é necessário saber exatamente como usar desse método, pois estará lidando com 
estímulos, que essa cor provocará e as possíveis reações no público que se deseja atingir. 

Segundo uma pesquisa:  

• 2 de 3 consumidores NÃO comprarão um grande produto desejado se este não estiver 
em sua cor favorita. 

• 84,7% dos consumidores acham que a cor é mais importante que muitos outros 
fatores ao escolher um produto. 

• As pessoas fazem um julgamento subconsciente sobre um ambiente ou produto 
dentro de 90 segundos após a visualização inicial. Em torno de 62% e 90% dessa 
avaliação é baseada somente nas cores.  
 

 
 

Significado das cores primarias:  

 

• Vermelho:  
 A mais quente e mais dinâmica cor: ativa, apaixona e emociona, 

impulsiona. 
 Usado em restaurantes para estimular o apetite. 
 Frequentemente utilizada em liquidações. 
 Usado para atrair compradores impulsivos 

• Amarelo: 
 O mais brilhante e mais energizante entre as cores quentes: é feliz, 

acolhedor e estimulante. 
 Usado para prender a atenção nas vitrines das lojas. 
 Boa cor para detalhes importantes ou Call to Actions. 
 Lembra parada/cuidado (ou cautela). 

• Azul: 
 Representa calma, confiança e segurança. Atinge a espiritualidade. 
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 Frequentemente utilizado em negócios corporativos porque é produtivo e 
não invasivo. 

 Cria um senso de segurança e promove confiança na marca. 
 Diminui o apetite e estimula produtividade. 

• Laranja:  
 É uma cor equilibrada, vibrante e cheia de energia enquanto é amigável e 

convidativa. 
 Bom para criar Call to Actions como: Compre Agora! Acesso Imediato! 
 Encontrada como sendo a preferida por compradores impulsivos. 
 Representa uma marca amigável, alegre e confiante. 

• Verde:  
 É uma cor equilibrada e rejuvenescedora. Representa estabilidade e 

possibilidade. 
 Associado com saúde, tranquilidade, natureza, dinheiro e marcas ricas. 
 Usado nas lojas para relaxar os clientes. 
 Frequentemente usado para promover a questão ambiental. 

• Roxo:  
 Representa a nobreza, riqueza, sucesso e sabedoria 
 É muito calmante e muitas vezes está relacionado à intuição e à 

espiritualidade. 
 Frequentemente utilizado em produtos de beleza ou anti-idade. 
 Representa uma marca, serviço ou produto criativo, inteligente e 

imaginativo. 

 

Cores nas marcas: 
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CÁPITOLO 3: O QUE ESTÁ ACONTECENDO NO MUNDO EM RELAÇÃO AO 
MARKETING SENSORIAL 

 

3.1- Branding  

O surgimento e a importância do branding decorreu do aumento do valor da marca como um 
dos elementos principais do marketing de produtos/serviços. O branding é usado desde a 
construção da marca (neste passo é fundamental a definição do público-alvo) até seu 
gerenciamento. Segundo Magalhães e Sampaio 6 (2007): 

Com o aumento da importância do conceito de marca e de gestão de marcas que aconteceu 
nos últimos anos, alguns atures passaram a empregar o branding para designar as tarefas 
voltadas aos processos de desenvolvimento, criação, lançamento, fortalecimento, reciclagem 
e expansão de marcas.  

O branding pode ser definido então como o “conjunto das tarefas de marketing”  incluindo 
suas ferramentas de comunicação. O branding pode ser considerado um conjunto de soluções 
que uma marca necessita para sobreviver e se manter no mercado. O branding se divide em 
três etapas:  

1- Detalhamento do público-alvo: para que seja criada uma estratégia de branding de forma 
precisa, necessita-se saber quem é seu público-alvo e suas principais características, é 
preciso fazer pesquisas para segmentar o máximo possível este público. 

2- Posicionamento da marca: definição da personalidade da marca, para que o público-alvo 
realmente se identifique com a empresa. 

3-Construção multissensorial: nesta etapa, devem-se explorar as possibilidades de contato 
com o cliente, abordar os cinco sentidos. 

Não basta simplesmente criar uma logomarca, mas é preciso pensar também no aroma, nas 
texturas, som, e dependendo do segmento, o paladar também. De acordo com Avila7 (2012): 

Estamos acostumados a ver muitos anúncios e logotipos todos os dias, e isso já saturou a 
vida de todos. O resultado é a queda na eficiência apenas visual da marca. Marcas que 
exploram mais sentidos têm muito mais chances de serem memorizadas e absorvidas pela 
mente do consumidor. 

Branding é o que deixa claro porque a marca realmente importa, porque ela pode ser a única 
solução para seus problemas. Não basta apenas ser diferente, para o consumidor, têm que 
funcionar. Neste patamar o consumidor se sentirá atraído pela marca e irá atrás dela, 
independente do preço. 
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3.2- Branding Sensorial 

Assim como no marketing sensorial, o branding sensorial oferece o potencial para criar a 
mais vinculadora forma de compromisso já vista entre a marca e o consumidor. O objetivo é 
construir uma relação leal em um longo período de tempo.  

Martin Lindstrom, cita em seu livro Brandsense, 10 regras que deve-se dar muita atenção 
quando pensamos na gestão de marcas e que estão ligadas diretamente a relação das marcas 
com as religiões 

1. Sensação de Pertença 

A relação entre os membros de uma comunidade religiosa pode criar sentimentos poderosos 
de pertencimento, as religiões conseguem oferecer uma sensação de vínculo. Uma 
comunidade onde se seguem os mesmos valores e crenças não necessariamente consegue 
criar isso. Para que aconteça, é preciso que esta comunidade celebre e lamente junto pelas 
mesmas coisas. 

O conceito de comunidade está intrínseco em marcas como Harley Davidson e LEGO. Nos 
dois casos, a comunidade está ligada por valores semelhantes, mas que vão além disso, estão 
ligados como se fossem apenas uma família onde seus membros caminham seguindo um 
único ideal. 

2. Uma visão clara 

“Uma visão clara” nada mais significa que ter um propósito. Pois somente assim os 
seguidores serão verdadeiros evangelizadores da sua marca, irão saber “o que pregar” e fazer 
isso com total confiança. 

Estamos em uma Era em que empresas que nascerem sem um propósito, objetivo ou razão 
de “estarem vivas”, terão dificuldades em conquistarem um espaço no mercado, viverão 
sempre em uma incansável guerra de preços e estarão vulneráveis a novos entrantes. 

Sua empresa visa algo além do lucro? Seu cliente sabe disso? Convido-te a fazer a seguinte 
reflexão: como um cliente atual recomenda para um amigo a minha empresa? 

3. Inimigos 

Escrevi sobre isso em meu texto “Sua marca é considerada um João Ninguém?“. Nele, cito 
uma série de fatores (inspirado na música de Noel Rosa, “João Ninguém”) que mostram 
como uma marca pode não representar nada e não ser levada a sério. 

Muitas empresas preferem fingir ou cegar-se dizendo que não tem concorrentes. Porém, a 
tensão de uma rivalidade gera excitação e engajamento, assim como em uma partida de 
futebol ou um filme. A concorrência gera opinião, cria fãs, gera argumentos e energia, e isso 
é necessário para a construção de uma marca.Vemos casos como Pepsi x Coca, onde uma 
batalha acaba gerando um esforço maior de posicionamento e criação de propósito, e tudo 
isso, independente do ganhador final, é benéfico para uma marca. Como diz Lindstrom, 
“para se tornar forte, uma marca precisa se posicionar quase em relação a outra marca. O 
contraste e o conflito criam uma situação arquetípica de ‘nós’ contra ‘eles’.” 

4.Evangelização 

A evangelização está presente em quase todas as religiões. E o fervor nelas talvez não seria o 
mesmo sem isso. No caso das marcas, a evangelização é espalhar a palavra de um 
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consumidor para outro. Para isso, a autenticidade nas histórias que permeiam a marca é 
essencial para gerar força. 

5. Grandiosidade 

Imagina fazer uma visita ao Vaticano, independentemente de sua religião. Um local de 
adoração com a grandiosidade desta amplitude, nos fazer ter sensações espirituais de 
humildade e até espanto. 

As empresas precisam focar sua atenção em ações e fatores inspiradores que conectam os 
consumidores às marcas. Precisam ainda pregar uma sensação de maravilhamento e 
reverência. Quais as experiências que envolvem seu produto ou serviço? Como essas 
experiências podem trazer essas sensações que falamos? Ficamos cegos em processos 
comuns, achando que eles nunca podem ser melhorados, até que chega uma APPLE e 
melhora toda a experiência com a marca, do design da embalagem à sua plataforma. 

6. Contar histórias 

As religiões estão cheias de histórias. Histórias que trazem emoção, ensinamentos e verdades 
humanas que fazem toda a diferença no entendimento de suas essências. O Novo 
Testamento, a Torá, o Corão.. As histórias deles dão personalidade e firmam características 
marcantes a cada um. 

Os consumidores se fascinam com histórias, principalmente aquelas que eles podem 
completar com seu próprio significado. 

O storytelling deve fazer parte, inclusive, do seu dia a dia. De um e-mail à uma campanha 
publicitária. Quando sua marca conta uma história consegue prender o maior bem do século 
XXI: a atenção. E ainda transmitir fatores que seriam impossíveis de serem transmitidos em 
uma apresentação de power point cheia de números ou um catálogo mal diagramado. 

7. Apelo Sensorial 

Nenhuma marca pode se dar ao luxo de dizer que pratica os apelos dos cincos sentidos. 
Contudo, isso é uma característica marcante das religiões que conseguem uma conexão 
emocional muito forte com seus fiéis. Não é possível por tanto utilizar dos 5 sentidos, é 
preciso selecionar alguns. 

8. Rituais 

A cada quatro anos a tocha Olímpica é acesa para que os jogos aconteçam. As bandeiras, as 
músicas, as disputas em si e as cerimônias de premiação, assemelham-se a rituais religiosos. 

Quem não gosta de assistir os jogos Olímpicos? Emoção, drama, tragédia e lágrimas. Os 
rituais precisam fazer parte das estratégias das marcas. Isso ajuda as marcas a criarem 
consistência, satisfazendo as expectativas dos consumidores, ajudando a disseminar a 
palavra, engloba os pontos de contato e ainda apela aos sentidos sensoriais. Martin diz ainda 
que a recompensa é fator indispensável neste processo de rituais, e não referindo a algo 
financeiro, mas sim ter uma experiência suficientemente prazerosa para que haja vontade de 
repeti-la. 

9. Símbolos 
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Quase todas as religiões possuem símbolos que representam de alguma forma sua fé, o peixe 
é um dos maiores exemplos disso. Os símbolos são capazes de transmitir informações de 
uma maneira simples, com uma linguagem rápida e agradável. 

Um símbolo pode transmitir uma série de valores centrais das marcas e são poderosos na 
comunicação e identidade visual. 

10. Mistério 

Por que estamos aqui? Existe vida após a morte? Qual é a aparência de Deus? 

Por mais complicadas (ou até �impossíveis) que sejam as respostas dessas perguntas, elas 
criam uma obsessão pela busca da resposta. Os mistérios que cercam uma marca podem criar 
valor a ela. 

Diz a lenda que apenas duas pessoas (vivas) sabem da fórmula da Coca-Cola. 

Os fatores conhecidos de uma marca deviam ser tão inspiradores quanto os desconhecidos. 
Uma história, ou neste caso um mistério, de uma marca ajuda a gerar uma mística que atrai o 
público. Isso irá ajudar a construir uma base forte para que torne seu produto ou serviço 
ainda mais admirado. 
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3.3- A marca cria sua identidade 

Os profissionais de Marketing utilizam-se da marca como forma de diferenciação dos 
concorrentes, para que se fixe na mente do consumidor e o ajude no momento de sua decisão 
de compra. Conforme Churchill Jr e Peter (2000, p. 244) marca é “um nome, termo, design, 
símbolo ou qualquer outra característica que identifique o bem ou serviço de um vendedor 
como distinto dos bens e serviços de outros vendedores”.  

Segundo Martins (2006, p. 8):  

É a união de atributos tangíveis e intangíveis simbolizados num logotipo, gerenciados de 
forma adequada e que criam influência e geram valor. Trata-se de um sistema integrado que 
promete e entrega soluções desejadas pelas pessoas.  

Apesar de toda característica distintiva entre produtos e serviços, a marca tem um fator de 
responsabilidade no mercado muito impactante já que ela leva ao consumidor a identidade 
da empresa, ou seja, a forma como será conhecida pelo mercado atuante. Segundo Gomes 
(2005) a imagem da marca revela o posicionamento indicando as vantagens da marca com 
relação à concorrência. As vantagens destacadas podem ser traduzidas como benefícios tanto 
funcionais como emocionais, uma marca conhecida por seu consumidor o ajuda há reduzir 
seu tempo e a energia no que diz respeito a sua decisão, consequentemente no processo de 
compra. Para Churchill Jr e Peter (2000) a imagem quando positiva proporciona bons 
sentimentos oriundos das associações positivas feitas com a marca. Em concordância com os 
autores, Lindstrom (2007) também menciona a marca como uma parte da personalidade do 
produto, serviço ou organização, concede a marca valores e sentimentos para diferenciá-la 
das outras.  

O propósito de toda percepção introduzida na marca é criar um valor, que está ligada a 
lealdade do cliente, seu conhecimento no nome, qualidade percebida entre outros atrativos 
(Churchill Jr e Peter, 2000). Novamente pode-se levantar o pensamento de Lindstrom (2007) 
onde os atrativos podem ser substituídos por estímulos que motivam o comportamento 
impulsivo e cria vínculo entre emoção e a marca.  

 

Desconstrução da marca:  

O auge da maturidade, que uma marca/produto pode atingir através do branding sensorial é 
desconstruir sua marca. Para o sucesso da desconstrução, uma empresa precisa entender no 
íntimo do que ela é verdadeiramente feita. 

A Coca-Cola revela uma fantástica desconstrução de marca através das suas garrafas de 
vidro. Seu visual, formato e textura, são reconhecíveis há quase um século. Mesmo 
quebrando uma garrafa de vidro, seus cacos são capazes de serem reconhecidos como a 
unidade de um todo. 

 

Alcançar um estímulo da marca é um dos aspectos mais difíceis de estabelecer um 
relacionamento sensorial. Não é intuitivo, e leva bastante tempo para formá-lo. Estímulos de 
marcas criam lealdade e relacionamento duradouro. 

Algumas grandes marcas chegam a desenvolver e patentear aromas e sons. Pesquisas 
mostram que jovens são capazes de reconhecer um jeans Abercrombie & Fitch não pela 
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modelagem, mas pelo cheiro. Aquele barulho crocante dos cereais Kelloggs foi desenvolvido 
durante anos em laboratório de som. Incrível, não? 

Esse é o poder do Marketing Sensorial. As pontes de contato acionam o sistema nervoso e 
criam referências no subconsciente dos consumidores, resultando em uma experiência de 
brand sense. 

A propaganda, publicidade e merchandising, focam praticamente na visão e audição, 
perdendo uma oportunidade fabulosa com a não exploração dos demais sentidos. O olfato e 
o paladar, por exemplo, estão interconectados, são reconhecidos como “os sentidos 
químicos”, visto que ambos conseguem testar o ambiente. Olha que oportunidade de brand 
sense! 

Testes mostram uma melhoria de até 40% em nosso humor quando somos expostos a uma 
fragrância agradável. Sabe aquela loja que sempre quando você entra, vem à mente uma 
lembrança?  Pois bem, você pode está sendo influenciado por uma brand sense criada ainda 
no útero de sua querida mãe. Há estabelecimentos de bebês que utilizam aromas e canções 
para te fisgar antes mesmo de você vir ao mundo. 

Isso é muito sério, mas é verdade! Sofremos influências externas a todo o momento. E tem 
mais, quanto mais novo, mais aguçado são os nossos sentidos e consequentemente maior 
poder de influência sofremos. 

O ser humano é influenciado na maior parte do tempo pelo inconsciente, nada mais oportuno 
que ativar os sentidos e explorar o brand sense de sua marca. Aliás, os 5 sentidos são 
fundamentais em qualquer forma de comunicação e experiência de vida. 

 

As lojas especiais – maisons, flagships, lojas-conceito 

Uma forma de estimular os atributos de uma marca no varejo consiste na formatação de lojas 
especiais, que formam uma referência, um modelo ou um símbolo para a oferta de produtos 
e serviços. Essas lojas são as chamadas maisons, flagships ou lojas-conceito, nelas, a 
preocupação com o ambiente chega a extremos para que possa, por si mesmo, simbolizar os 
atributos da marca ali comercializada. A origem histórica está nas maisons de luxo que 
misturavam excelência e artesania para produção de bens de luxo que se identificava com o 
final do período áureo da monarquia francesa, quando o ministro de Luís XIV, Colbert, 
organizou as ligas artesanais de produção de bens de luxo para suprir a corte. As sedes 
dessas primeiras ligas, como a que produzia as famosas tapeçarias Gobelin, foram as 
sementes, ou os modelos originais das maisons de luxo que lhes sucederam (COMITÉ 
COLBERT; 1994). 

Moore e Doherty (2007), discorrendo sobre as flagships, as caracterizam como lojas que 
apresentam uma única marca de produto, que são propriedade de uma empresa produtora ou 
possuidora desta marca, e que operam com a intenção de construir a imagem da marca, ao 
invés de apenas gerar lucro advindos da comercialização nestes pontos de vendas. Essa 
construção de imagem seria uma forma indireta de remunerar a empresa no caso da flagship 
não ser diretamente lucrativa, e uma justificativa para os altos investimentos que essas lojas 
representam para as empresas. Ainda segundo estes autores, as flagships são formatadas e 
localizadas apenas nos mercados mais promissores, em termos de lucratividade. Já as lojas 
conceito são identificadas por um mix especial de marcas e produtos dirigidos a grupos 
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especiais de clientes sendo exclusivas de uma marca. Estas lojas funcionam como uma 
espécie de showroom, onde o usuário tem a chance de conhecer os benefícios dos produtos 
expostos (WILKINSON, 2005). Além do potencial de poder passar a imagem da marca para 
o cliente, uma lojaconceito é construída para refletir o posicionamento e os diferenciais 
únicos valorizados em uma marca podendo também incorporar recursos tecnológicos e de 
mídia. Uma loja-conceito pode inovar e criar junto ao cliente uma percepção mais atual para 
a marca (MOORE; 

  



 
 

30 
 

3.4- Marcas que ultilizaram do Marketing Sensorial e obtiveram sucesso: 

 

Ultilizando do olfato:  

Amor aos Pedaços é uma rede de docerias pioneira na utilização dessa ferramenta, adotando 
um aroma criado especialmente para ela, a base de morango e chocolate. Segundo o gerente 
de marketing da empresa, todos os dias recebia elogios de consumidores satisfeitos com a 
novidade. Para ele, o aroma só ajudou a completar o conceito de produto fresco e montado 
na hora. 

A rede de NutsglaceadosNuttyBavarian, que, com um excelente faturamento de R$18 
milhões em 2009, vem aumentando os pontos de venda em todo o país e crescendo cada vez 
mais no mercado. Atualmente são quase 100 quiosques e pontos de revenda espalhados pelo 
Brasil, presentes nos principais shoppings e aeroportos, bem como em empórios, cinemas, 
lojas de conveniência e supermercados. O produto é feito na hora e exala um aroma 
adocicado das nozes, avelãs e amêndoas, que, sem dúvida, motiva os consumidores a 
comprá-lo. 

 

Ultilizando a Visão:  

A cadeia de hotéis Marriott usou tecnologia Oculus Rift – equipamentos visuais que criam 
cenários virtuais – para transportar virtualmente algumas pessoas para diferentes destinos de 
férias, como por exemplo o Hawaii. Através de tecnologia 4D, estes “viajantes 
teletransportados” sentiram fisicamente alguns dos aspetos ambientais do espaço: por 
exemplo, foram instalados aquecedores para fingir que o sol aquecia o rosto do utilizador 
enquanto sprays de água borrifavam pequenas gotinhas, simulando a água do mar. 

 

A Farm, que em 1999 criou, no Rio de Janeiro, sua primeira loja física e nos anos seguintes 
espalhou diversas lojas por vários outros estados brasileiros, sugere um novo conceito de 
loja, com arquitetura verde, ambiente diferenciado e relacionamento direto com a cliente, 
sendo considerada hoje um estilo de vida, voltada para o público jovem feminino. Percebe-se 
que além dos produtos diferenciados que ela oferece, existem outros fatoresque influenciam 
as consumidoras, como a decoração ecológica e diferenciada, o aromamarcante e agradável e 
o conforto que a loja proporciona às suas consumidoras. 
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CONCLUSÃO 

 

O progresso de uma empresa e o crescimento do seu faturamento estão ligados obviamente, 
não só à aquisição de novos clientes, como à retenção dos atuais.  E, cada vez mais, os 
produtos estão se equivalendo em termos de atributos objetivos. Não bastasse, com o passar 
dos anos, o mercado está mais competitivo e a luta das empresas por clientes, que estão cada 
vez mais exigentes, torna-se ainda mais acirrada. Portanto, é de grande importância pensar 
em estratégias inovadoras que propiciem um maior vínculo do consumidor com a marca, 
desenvolvendo uma melhor percepção do cliente com a empresa. 

Devido a isso, as empresas estão procurando criar uma relação emocional com os 
consumidores e uma estratégia para alcançar esse objetivo é explorar os cinco sentidos 
humanos. Os sentidos humanos são os principais vínculos com a memória e atingem 
diretamente nossas emoções. 

Desde o começo da vida, usamos de nossos sentidos para identificarmos o que nos traz 
segurança e conforto. Com o passar do tempo, aprendemos a utilizar os cinco sentidos de 
maneira mais apurada. É fato que os cinco sentidos humanos despertam uma quantidade 
infinita de emoções e sensações no subconsciente do consumidor, desencadeando uma 
liberdade mental nele, ou seja, mexendo diretamente na sua imaginação. Dessa forma, 
muitas vezes, eles influenciam em nossas decisões. Já está comprovado pelo neuromarketing 
que o cliente compra o que sente. 

Nesse contexto, o Marketing Sensorial tem sido uma estratégia crescente, voltada 
exclusivamente ao cliente, que vem conquistando cada vez mais o espaço no ponto de venda, 
centralizando os esforços na transformação da experiência de consumo em uma atividade 
envolvente e marcante. 

O objetivo final de um empreendimento é a satisfação do consumidor, o que demonstra a 
força que este possui para o sucesso ou não de um negócio. Assim, conhecê-lo é essencial, 
sendo de fundamental importância saber medir e interpretar as suas respostas. 

Desse modo, ao investir nessa estratégia de marketing e obter sucesso, deve atentar aos 
pequenos detalhes que fazem a diferença. É preciso identificar e traçar os artifícios 
adequados que poderá utilizar em seus pontos de venda e potencializar seus resultados 
agregando valor aos seus produtos e serviços. O cuidado com a música, o cheiro, a 
iluminação e a decoração faz toda a diferença no comércio. Necessário, ainda, ter cautela 
com os exageros, como, por exemplo, o excesso de cores, imagens e/ou essências em um 
mesmo ambiente. 

É incontestável que o Marketing Sensorial chegou ao mercado como uma ótima opção e tem 
se tornado primordial para que as empresas se destaquem sobre as outras, funcionando 
perfeitamente na fidelização e atração de novos clientes, gerando oaumento significativo 
destes e, por conseguinte, do lucro. Ele traz excelentes resultados para os negócios, eis que 
não exige um investimento muito alto e dá resultados práticos a curto prazo, além de 
personalizar a experiência da compra, destacando o estabelecimento junto ao consumidor. 

Portanto, podemos visualizá-lo como “um meio para um fim”, ou seja, suas ferramentas 
representam um meio para que se chegue a um objetivo: o aumento das vendas. Dessa 
forma, se bem trabalhado, possui diversas vantagens para as relações de consumo, sendo  
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uma grande jogada, uma estratégia bastante eficaz aos empreendedores, de baixo custo e 
com retorno garantido e percebido rapidamente. 
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RESUMO 

A pesquisa tem como objetivo aprofundar o cotidiano que é vivido 
pelo trabalhador, analisar o seu tempo livre e como este se relaciona 
com o trabalho cotidiano, assim como o seu bem estar, a qualidade de 

vida e o seu desempenho dentro do sistema capitalista. 
O método de pesquisa foi teórico com caráter exploratório sobre as 

revoluções e o que o trabalhador representa dentro delas e do sistema 
capitalista vigente. O intuito é a critica, com opinião que vai além da 
mera aceitação. Questionando o verdadeiro proposito que o sistema 
capitalista tem para o trabalhador e como isso influencia de maneira 

direta a mentalidade e o tempo dos trabalhadores.  
Os objetivos alcançados fazem uma critica profunda ao sistema 

capitalista e como ele se manifesta em todos os campos da vida do 
trabalhador. 
  

 



 

INTRODUÇÃO 

Marx definiu a lógica do capital como a quantidade de dinheiro que 
é investido para produção e na mão de obra, com intuito de produzir 
mercadoria que posteriormente será vendida no mercado com valor final 
maior do que o incialmente foi empregado. O valor final, que contém um 

excedente, será reinvestido em mais mercadoria que trará mais dinheiro 
ainda. A esse ciclo em que o dinheiro agrega valor a si mesmo, sempre 
em quantidades maiores, é chamado de movimento tautológico. 

O lucro adquirido ao longo desse ciclo só foi possível por que a 
mão de obra transforma a natureza com sua matéria prima em algo que 

posteriormente será útil, logo, adquire valor de troca. Essa é a essência 
do sistema produtor de mercadorias. 

A mão de obra humana desempenha um papel secundário nesse 
processo, embora seja imprescritível, pode ser reduzida ou extinta para 
alcançar lucros maiores, e assim tem acontecido. 

A partir do final da década de 70, houve um novo surto de 
produtividade, provocado pela descoberta de novas tecnologias que 
permitiram produzir em uma escala sem precedentes na história, através 
da microeletrônica e da robótica foi possível diminuir o custo do produto 
unitário, o que ocasionou a eliminação da mão de obra que se tornava 
desnecessária ao processo produtivo. Como consequência, esses seres 

humanos desempregados não se encaixam mais no sistema, pois além 
de não produzirem, não consomem. 

Acontece algo inédito na história, a sociedade do trabalho encontra 
um limite absoluto e insuperável, dentro do sistema de produção de 
mercadorias se depara com as fronteiras da regulamentação do 

mercado, o desemprego não é devido a crises econômicas, não sendo 
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temporário, com o avanço da robótica o trabalhador perde o seu posto, 
sendo classificado como desemprego estrutural. 

No entanto, o alto nível de produção precisa encontrar um 
mercado consumidor equivalente, mas isso só pode acontecer se 
existirem mais pessoas empregadas, mas ao longo dos anos é 
justamente ao contrario o que tem acontecido. Sendo assim, como seria 
possível elevar o mercado consumidor se cada vez mais pessoas estão 

condenadas ao desemprego estrutural o que as coloca a margem do 
mercado consumidor? 

Induzir os consumidores já existentes a consumir mais, pois o 
objetivo ainda é empregar maior valor ao final do ciclo. No entanto, não 
esta levando em conta à elevação do emprego, tampouco, a melhora da 

qualidade de vida da população. 
A escola do tema se justifica na tentativa de apontar os efeitos 

causados pela reestruturação das jornadas de trabalho para o processo 
produtivo relacionando com as leis trabalhistas e a possibilidade de 
flexibilização dessas. Destacar a possibilidade de maior tempo livre e 
maior satisfação, propondo o revezamento de jornadas e, portanto, 

redução da mesma que ocasionariam maior qualidade de vida e 
liberdade, sendo necessário o rompimento com os fundamentos do 
capital. 

A questão que se coloca atualmente é: a terceira revolução 
industrial seria a engrenagem que levara a sociedade do desemprego 

ou a sociedade do tempo livre? 
O objetivo geral deste trabalho é analisar a qualidade de vida da 

sociedade para a construção de um novo modelo de consumo que 
interrompa o consumismo desenfreado, sem afetar o consumo 
necessário para auferir o lucro à empresa e o bem-estar da sociedade. 
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1. O TRABALHO NAS REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS 

1.1  PRIMEIRA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

A primeira Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que 
ocorreu na Europa nos seculos XVIII e XIX. Tendo a Inglaterra como sua 
pioneira, devido a ter uma burguesia rica, com uma grande reserva de 
carvão mineral (principal fonte de energia para movimentar maquinas a 
vapor), o exodo rural (devido a Lei dos Cercamentos de Terras) e tinham 
também minério de ferro em abunancia( a principal matéria-prima da 

época). A principal particularidade da revolução foi a substituição do 
trabalho artesanal pelo trabalho assalariado com uso de 
maquinas,abaixando o preço de mercadorias e acelerando o ritmo de 
produção, tendo um grande avanço no meio de transporte com trens a 
vapor.  

Os operarios eram explorados sendo forçados a trabalhar até 18 
horas por dia em troca de um salário baixo, as condições das fábrias 
eram precárias. Eram tratados apenas visando o lucro dos 
empregadores, tendo mulheres e crianças trabalhando, com salários 
muito baixos. Sendo sujeitos a castigos físicos, não havia direitos 

trabalhistas, como férias,décimo terceiro, descanso semanal 
remunerado. Diante de tudo isso os empregados das fábricas criaram 
espécies de sindicatos (Trade Union) com o objetivo de melhorar suas 
condições de trabalho. Também houveram outros movimentos como o 
ludismo ou “quebradores de  máquinas”, que tinha como forma de 
protesto destruir os equipamentos de trabalho. 

Quando o trabalhador trabalha 12 horas para um capitalista, seu 
trabalho, de acordo com Marx, acrescenta aos materiais e aos outros 
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meios de produção consumidos na manufatura do produto final um valor 
intrínseco correspondente a 12 horas de trabalho.  E, por sua vez, se 

estes materiais e outros meios de produção demandaram 48 horas de 
trabalho para serem produzidos, então o produto final conterá estas 48 
horas de trabalho mais as 12 horas adicionais de trabalho 
desempenhado pelo trabalhador.  O produto final, portanto, terá um 
valor total correspondente a 60 horas de trabalho. 

 
Sendo assim, o processo de produção, de acordo com Marx, 

resultou em um acréscimo de valor igual às 12 horas de trabalho do 
trabalhador.  Este valor adicionado pelo trabalho do trabalhador será 
dividido entre o trabalhador e o capitalista na forma de um salário para o 

primeiro e de um lucro para o último.  O valor que o capitalista deve 
pagar como salário, diz Marx, é determinado pela aplicação de um 
princípio supostamente universal de valoração da mercadoria — a 
saber, a teoria do valor-trabalho.  

 
O capitalista irá pagar ao trabalhador um salário correspondente 

às horas de trabalho necessárias para produzir suas necessidades — 
em nosso exemplo, 6 horas — e irá embolsar o valor acrescentado 
pelas 12 horas de trabalho do trabalhador.  Seu lucro será aquilo que 
sobrar após deduzir o salário do trabalhador, e irá corresponder 
exatamente ao 'tempo de trabalho excedente' do trabalhador. 
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1.2  SEGUNDA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

Já na segunda etapa da Revolução Industrial outros paises se 

insustrializaram como Itália, França, Rússia e Alemanha. Durante a 
segunda revolução diversas inovações vieram a ser  utilizadas, como o 
aço, a energia elétrica, motor a explosão, combustíveis derivados do 
petróleo, a locomotiva a vapor e desenvolvimento de produtos químicios. 

A população urbana da Europa passa a ser maior que a rural, pelo 

exôdo rural que é motivado pelos empregos gerados pelas fábricas. Foi 
uma época de melhoras na qualidade de vida, e aumento da produção 
das indústrias. O uso da energia elétrica em fábricas e residencias e o 
sistema de linha de produção, foram umas das maiores mudanças. 

A utilização de outras matérias-primas começa a surgir, como o 
petróleo, utilizando seus gases e combustíveis que seriam importantes 

na geração de energia, o carvão mineral, que era até entao a principal 
matéria-prima utilizada passa a ficar em segundo plano. O uso da 
energia elétrica em fabricas e residencias e o sistema de linha de 
produção  

Uma das invenções mais importantes para a comunicação de 

ideias técnicas foi a prensa móvel movida a vapor, inventada nas 
décadas anteriores à Revolução. Isso permitiu a invenção da máquina 
de fazer papel no começo do século XIX. A segunda revolução industrial 
também viu a introdução da composição tipográfica com a Linotype e a 
Monotype e o processo de produção através da madeira que enfim 

libertava as corporações dos limitados suportes de algodão e linho. Essa 
difusão de conhecimento na Grã-Bretanha, foi o resultado da revogação 
em meados de 1870 dos impostos sobre o papel, o que encorajou o 
crescimento do jornalismo técnico e dos periódicos através do 
barateamento da produção. 
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O motor a vapor foi desenvolvido e aplicado na Grã-Bretanha 
durante o século XVIII e somente exportado com lentidão à Europa e ao 

resto do mundo no século XIX, ao longo da Revolução Industrial. Em 
contraste, na Segunda Revolução Industrial, desenvolvimentos práticos 
do motor de combustão interna apareceram em muitos países 
industrializados e o intercâmbio de ideias aconteceu de forma bastante 
rápida. 

 
O desenvolvimento do motor de combustão interna foi um 

motivador dos automóveis primitivos na França em 1870, mas esses 
nunca foram produzidos em quantidade. Foi Gottlieb Daimler que 
realmente fez a façanha de usar petróleo ao invés de gás de carvão 

(coal gas) como combustível para o automóvel alguns anos depois. E 
então Henry Ford fez do motor de combustão interna um fenômeno do 
mercado em massa, utilizando-se da linha de produção. 

 
Esse período, como o da Primeira Revolução Industrial, foi 

marcado por desemprego no campo e migração de trabalhadores rurais 

empobrecidos para as cidades, em busca de emprego na indústria. A 
abundância da oferta de mão-de-obra, que incluiam crianças e 
mulheres, está intimamente ligada ao rebaixamento dos salários e à 
degradação das condições de trabalho, mulheres e crianças, com um ao 
desemprego urbano, bem como aos impactos sociais decorrentes. 

Também foi notável a expansão do número de trabalhadores de 
colarinho branco e o crescente envolvimento em sindicatos. 



 

11 
 

1.3  TERCEIRA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

A terceira Revolução industrial inicia-se no inicio do século XX e 
acontece atualmente. Diante do grande avanço da globalização, as 

descobertas tecnológicas, os avanços em diferentes tipos de energia, a 
modernização da robótica e da mecânica e da automação, além de 
novas formas de organização produtiva e empresarial, o que ocasiona 
em mudanças de produtividade, de transporte, de cultura e de 
comunicação  fazem com que o processo de produção seja novamente 

modificado. 
Num primeiro momento, o sistema de produção em massa, 

disseminado a partir da indústria automobilística, permanece como 
padrão em todo o mundo. Ao mesmo tempo, contudo, o processo de 
produção japonês - a chamada produção enxuta ou Toyotismo - ganha 

cada vez mais espaço. Evitando os altos custos da produção artesanal e 
a inflexibilidade da produção em massa, os japoneses reúnem equipes 
de operários com várias habilidades para trabalharem ao lado de 
máquinas automatizadas, produzindo enorme quantidade de bens, mas 
com variedade de escolha. O sistema de hierarquia gerencial e as 
chamadas linhas de produção são substituídos por equipes 

multiqualificadas que trabalham em conjunto, o que diminui 
significativamente o esforço humano e os custos. 

A tecnologia se refina, aprimorando antigas invenções, criando 
novas ou estabelecendo conexões inusitadas entre os diferentes ramos 
da ciência. A informática produz computadores e softwares; a 

microeletrônica, chips, transistores e inúmeros produtos eletrônicos. 
Surge a robótica. As telecomunicações, utilizando os satélites, viabilizam 
transmissões de rádio e televisão em tempo real. A telefonia - fixa e 
móvel -, conjugada à Internet, transforma a comunicação em um 
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processo instantâneo. A indústria aeroespacial fabrica satélites e leva 
homens e robôs a novas fronteiras no espaço. Medicamentos, plantas e 

animais são transformados pela biotecnologia. 
Todas essas inovações são introduzidas no processo produtivo, 

criando máquinas capazes de realizar não apenas o serviço pesado, 
mas tarefas sutis e que exigem cálculos complexos e grande precisão. 
Computadores e robôs, unidos, extraem matéria-prima, manufaturam, 

distribuem o produto final e realizam serviços gerais. 
As novas tecnologias eliminam, gradativamente, a necessidade de 

antigos materiais (como o papel, por exemplo), aceleram a transmissão 
de informações e estimulam, em graus nunca antes vistos, o fluxo de 
atividade em cada nível da sociedade. A compressão de tempo passa a 

exigir respostas e decisões mais rápidas. O tempo e o conhecimento 
tornam-se mercadorias. 

As empresas passam a substituir a mão de obra humana por 
máquinas e computadores. Postos de trabalho são eliminados e, em 
diferentes ramos da economia, o trabalhador tradicional desaparece. 

A mão de obra humana ganha um caráter secundário na produção 

da riqueza capitalista, isso faz com que problemas inerentes sejam mais 
rapidamente aprofundados, pois a logica que norteia os capitalistas, esta 
deixando de lado o trabalho vivo em detrimento de corte de gastos 
variáveis, ou seja, pessoas são cortadas para que haja o corte de 
gastos. 

Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, ao 
invés de o trabalho estar diminuindo, ele esta cada vez mais presente no 
mundo todo. O número de trabalhadores, no contexto mundial esta 
aumentando a olhos nus, mas é necessário levar em consideração o 
crescimento exponencial da população mundial, mesmo com as taxas 
de crescimento populacional em declínio, a expectativa de vida 
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aumentou, sendo assim, a população mundial não para de crescer. Os 
dados de cem ou duzentos anos atrás são bem significativos, não se 

observa o mesmo ao final do século XX e inicio do século XXI, que 
mostram uma diminuição, mas não muito expressiva do trabalho.  

O impacto das novas tecnologias da Terceira Revolução Industrial 
não se restringe apenas às indústrias, mas afeta as empresas 
comerciais, as prestadoras de serviços e, até mesmo, o cotidiano das 

pessoas comuns. Ou seja, trata-se de uma revolução muito mais 
abrangente. Em termos de magnitude e abrangência, a Terceira 
Revolução Industrial não se restringe a alguns países europeus, aos 
EUA e ao Japão, mas se espalha pelo mundo todo. É causa e, ao 
mesmo tempo, consequência da globalização. 

Na atual fase da revolução, o modo de produção difere tanto da 
produção artesanal - em que os trabalhadores, com o uso de 
ferramentas manuais, fabricam cada produto, um de cada vez, de 
acordo com as especificações do comprador - quanto da produção 
industrial ou em massa - na qual os trabalhadores operam 
equipamentos que produzem produtos padronizados e em grandes 

quantidades. 
Na fase contemporânea da Revolução Industrial, busca-se 

combinar as vantagens das produções artesanal e industrial, evitando o 
alto custo da primeira e a inflexibilidade da última. A produção usa 
metade do esforço humano na fábrica, metade do espaço físico e há 

investimentos maciços em equipamentos. 
Com a aplicação das novas descobertas científicas no processo 

produtivo, ocorre a ascensão de atividades que empregam alta 
tecnologia. Como exemplos, temos a informática, que produz 
computadores e softwares; a microeletrônica, que fabrica chips, 
transistores e produtos eletrônicos; a robótica, que cria robôs para uso 
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industrial; as telecomunicações, que viabilizam as transmissões de rádio 
e televisão, a telefonia fixa e móvel e a Internet; a indústria aeroespacial, 

que fabrica satélites artificiais e aviões; e a biotecnologia, que produz 
medicamentos, plantas e animais manipulados geneticamente. 

As novas máquinas são capazes de realizar funções que vão 
desde a extração de matéria-prima até a distribuição do produto final e a 
realização de serviços. Os computadores e robôs não são usados para 

criar novos produtos, como os teares a vapor ou os tornos movidos a 
motor elétrico, mas, sim, para desempenhar atividades antes 
executadas por pessoas. 

As empresas multinacionais e de informatização, ao substituírem a 
mão-de-obra humana, contribuem para a eliminação de postos de 

trabalho, o que amplia o desemprego. Em muitos ramos, quase 
desapareceram os operários tradicionais. Em outras palavras, as novas 
tecnologias de produção, somadas a diversas razões de ordem 
econômica e social, podem levar ao fim de uma sociedade organizada 
com base no trabalho humano. 

As novas máquinas são capazes de realizar funções que vão 

desde a extração de matéria-prima até a distribuição do produto final e a 
realização de serviços. Os computadores e robôs não são usados para 
criar novos produtos, como os teares a vapor ou os tornos movidos a 
motor elétrico, mas, sim, para desempenhar atividades antes 
executadas por pessoas. 

As empresas multinacionais e de informatização, ao substituírem a 
mão-de-obra humana, contribuem para a eliminação de postos de 
trabalho, o que amplia o desemprego. Em muitos ramos, quase 
desapareceram os operários tradicionais. Em outras palavras, as novas 
tecnologias de produção, somadas a diversas razões de ordem 
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econômica e social, podem levar ao fim de uma sociedade organizada 
com base no trabalho humano. 

 

1.4 Quarta revolução industrial 
Essa realidade, que já começamos a experimentar no dia a dia, 

significa uma economia com forte presença de tecnologias digitais, 
mobilidade e conectividade de pessoas, na qual as diferenças entre 
homens e máquinas se dissolvem e cujo valor central é a informação. 

As três revoluções industriais anteriores tiveram início nos países 
desenvolvidos, chegando com atraso ao Brasil. A primeira foi a iniciada 
no fim do século 18, quando água e vapor foram utilizados para mover 

máquinas na Inglaterra. A segunda veio do emprego de energia elétrica 
na produção em massa de bens de consumo. A terceira é a do uso da 
informática, iniciada em meados do século passado. 

A revolução atual, aliás, segue na esteira dessa anterior: é 
caracterizada por sua natureza hiperconectada, em tempo real, por 

causa da internet. Além das mudanças nos sistemas de produção e 
consumo e amplo uso de inteligência artificial, ela também traz o 
desenvolvimento de energias verdes. 

Com o fim da diferenciação entre homens e máquinas, uma nova 
quebra do modelo de cadeias produtivas e as interações comerciais em 

que consumidores atuam como produtores, mais de 7 milhões de 
empregos serão perdidos, segundo relatório do Fórum Econômico 
Mundial. 

o Brasil, idealmente, deveria implementar políticas de fortes 
incentivos que nivelem por cima, não apenas na área de formação e 
capacitação de trabalhadores para o uso de novas tecnologias, mas 

priorizando também investimentos em pesquisa e desenvolvimento para 
que o país não se torne um mero consumidor de tecnologias", sugere a 
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Vanessa Boana Fuchs, pesquisadora do Centro de Estudos Latino-
Americanos da Universidade de St. Gallen, na Suíça. 

Uma pesquisa realizada pela consultoria Accenture estima que a 
participação da economia digital no PIB do Brasil saltará dos atuais 
21,3% para 24,3% em 2020 e valerá US$ 446 bilhões (R$ 1,83 trilhão). 

O mesmo estudo aponta que o país precisa manter os níveis 
atuais de educação e expandir investimentos em novas tecnologias e na 

geração de uma cultura digital para acelerar ainda mais o progresso. Se 
o Brasil aplicar recursos ativamente nessas áreas, a consultoria prevê 
que o segmento econômico poderá movimentar outros US$ 120 bilhões 
(R$ 494 bilhões) além do previsto. 

Professor de economia e direito da Universidade de St. Gallen, 

Peter Sester afirma que o Brasil deveria estar investindo mais e ter 
aproveitado melhor a riqueza gerada pela exportação de commodities, 
cujo preço agora está em baixa no mercado internacional. 

"O Brasil não utilizou a renda extra em tributos e royalties de 
minério de ferro e outras commodities durante o superciclo para investir 
consequentemente em infraestrutura, educação, pesquisa e 

desenvolvimento, ou ao menos fazendo um fundo de reserva para 
quando o ciclo passasse." 

Para Sester, a "ineficiência foi subsidiada com o dinheiro dos 
contribuintes", criticando subsídios estatais a determinados setores. 

No auge do ciclo, o PIB brasileiro chegou a registrar crescimento 

de 7,5% em 2010. A previsão do Fundo Monetário Internacional para 
este ano é de retração de 3,5% na economia. 

"O desafio é direcionar as novas e antigas tecnologias para a 
utilização mais eficiente de recursos naturais, energias renováveis e 
sustentável, cidades inteligentes que possibilitem evitar desperdício de 
energia e produção", avalia Vanessa Fuchs. 
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Mas a grande ameaça aos empregos não está mais na indústria. 
Os software inteligentes estão chegando ao setor de serviços. Hoje são 

capazes de dirigir veículos, atender clientes em serviços de 
telemarketing, preencher formulários de Imposto de renda, etc. Por 
exemplo, alguns bancos como o DBS, de Singapura, o Royal Bank of 
Canada e aqui no Brasil, o Bradesco, começam a experimentar o 
Watson da IBM nesta função de atendimento aos clientes. Nos EUA, os 

gastos com call center somam 112 bilhões de dólares e estima-se que 
cerca de 270 bilhões de chamadas de clientes não sejam atendidas 
adequadamente. Uma das causas principais são os problemas de 
acesso às informações e o cruzamento de inúmeros dados em tempo 
real, tarefa impossível para um ser humano apoiado por sistemas 

tradicionais, que disponibilizam scripts pré-programados. A ideia é 
colocar sistemas como o Watson, capazes de cruzar milhões de 
informações diferentes, como catálogos de produtos, manuais de 
treinamento, termos e condições contratuais, e-mails e chamadas 
anteriores dos clientes com problema similares, fóruns de debate sobe o 
tema, histórico de atendimento do call center, etc, para eliminar ou 

diminuir sensivelmente a taxa de solicitações não atendidas. 
Ainda são os primeiros passos, mas com a evolução exponencial 

da tecnologia, estes passos se acelerarão muito rapidamente. Embora o 
discurso dos fornecedores de tecnologia e das empresas envolvidas 
seja sempre o de que o produto vai aprimorar o trabalho das pessoas e 

não substituí-las, é inevitável que a cada habilidade aprendida pelos 
computadores, milhões de empregos tenderão a desaparecer. A 
tecnologia, ao longo do tempo, vai reduzir a demanda pelos postos de 
trabalho que demandam menos habilidades, como exatamente são os 
operadores de telemarketing. Foi assim nas linhas de produção 
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robotizadas, nas funções de datilografia, nos ascensoristas e hoje, na 
redução significativa das vagas de secretariado. 

A Quarta Revolução Industrial afetará de forma dramática o 
mercado de trabalho. Os primeiros estudos de seu impacto mostram que 
a classe média será a principal prejudicada, pois ocupam trabalhos em 
escritórios e são autores de trabalhos intelectuais, como advogados e 
desenvolvedores de software, que tenderão a desaparecer ou 

demandarão muito menos vagas que hoje. Claro, novos empregos serão 
criados, mas exigirão conhecimentos muito especializados e altos níveis 
de educação. Novas carreiras e funções, que ainda não conhecemos, 
serão criadas, mas a dúvida é se serão em número suficiente para 
recompor as vagas que desaparecerão. 

Aqui no Brasil este fenômeno acontecerá mais lentamente, 
primeiro porque o nível de automatização de nossa indústria é baixo 
(temos 10 mil robôs enquanto a Coréia do Sul compra 30 mil novos 
robôs por ano e a China 20 mil) e temos abundância de mão de obra 
não qualificada, que ao lado de um empresariado conservador, que não 
investe intensamente em inovação tecnológica, vai segurar o “tranco” 

por algum tempo. 
Mas é inevitável que a Quarta Revolução Industrial chegue aqui 

também. Vai demandar um novo currículo educacional, que abandone a 
memorização de fatos e fórmulas para focar mais em criatividade e 
comunicação, coisas que as universidades brasileiras, em sua grande 

maioria, não estimulam. 
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2.  O TRABALHO NA ATUALIDADE 

 

A partir do final da década de 70, houve um novo surto de 
produtividade, provocado pela descoberta de novas tecnologias que 
permitiram produzir em uma escala sem precedentes na história, através 
da microeletrônica e da robótica foi possível diminuir o custo do produto 
unitário, além das novas formas de gerenciamento que faz com que o 
perfil do trabalho seja modificado rapidamente, principalmente em 

países desenvolvidos e de terceiro mundo, com foco no setor de 
serviços sobre os demais. 

Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, ao 
invés de o trabalho estar diminuindo, ele esta cada vez mais presente no 
mundo todo. O número de trabalhadores, no contexto mundial esta 

aumentando a olhos nus, mas é necessário levar em consideração o 
crescimento exponencial da população mundial, mesmo com as taxas 
de crescimento populacional em declínio, a expectativa de vida 
aumentou, sendo assim, a população mundial não para de crescer. Os 
dados de cem ou duzentos anos atrás são bem significativos, não se 

observa o mesmo ao final do século XX e inicio do século XXI, que 
mostram uma diminuição, mas não muito expressiva do trabalho.  

Com o trabalho cada vez mais presente era de se esperar uma 
diminuição na jornada de trabalho em horas, no entanto, não é isso que 
se observado, o volume do trabalho em horas esta aumentando em 
diversos países. Segundo Husson (1999), em bilhões de horas o volume 

de trabalho aumentou nos EUA, de 132 em 1960 para 247 em 1966, o 
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mesmo ocorre no Japão no mesmo período, que de 107 passou para 
123. 

A produtividade é um fator essencial para se detectar tendência 
positiva na diminuição da jornada do trabalho. Segundo Husson (1999), 
nos países capitalistas tem se notado não um aumento da 
produtividade, mas sim uma desaceleração na produção. Os países do 
G6, por exemplo, sofreram uma diminuição na produtividade que de 4,7 

em 1973 salta para 1,8 em 1987. Sendo assim, as inovações 
tecnológicas não regem uma produção brutal, que aniquila o trabalhador 
vivo, em detrimento da produção feita somente por maquinas. Está 
ficção esta longe de ser realidade. 

A realidade que se tem mostrado mais presente é o aumento da 

precarização do trabalho, o que não diminui os esforços dos 
trabalhadores, mas eleva a exploração do trabalho nos mais diversos 
níveis. Sendo assim, o trabalho não esta prestes a ser extinto, pois o 
capital ainda não ultrapassou a mão de obra viva. 

O capital busca se livrar do trabalho com uma série de inovações 
tecnológicas, no entanto, ele ainda necessita explorar a Mao de obra 

humana. A esse acontecimento, Marx chamou de “contradição em 
processo”, onde os capitalistas procuram se livrar do trabalho humano, 
mas na verdade, o que acorre é a exploração do trabalho em níveis 
cada vez maiores. 

A concorrência aos empregos aumentou muito, exigindo cada vez 

mais a competência do candidato e sua qualificação profissional na área 
escolhida. Essa competência só será adquirida mediante real dedicação 
aos estudos durante todo o curso. É importante que os alunos levem a 
sério a frequência às aulas, estudem sempre após cada período e 
pesquisem na Biblioteca e na Internet sobre os assuntos que lhes 
interessarem mais. 
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A formação dos recursos humanos tornou-se diversificada, com 
ênfase na solução rápida de problemas e no trabalho em equipe. Além 

disso, é indispensável o conhecimento de pelo menos duas línguas 
estrangeiras (francês e inglês). Também a tecnologia da informação 
influi muito na contratação de um profissional. A capacidade do 
profissional de adaptação a novas funções também será considerada 
por ocasião da entrevista. Além disso, o conceito de estabilidade no 

emprego e do salário garantido será cada vez mais raro. Será exigida a 
competência do profissional, sua capacidade de liderança, se for o caso 
de trabalho em equipe e bons conhecimentos das novas tecnologias de 
sua área de trabalho. Em resumo: o futuro profissional deverá estar bem 
preparado para enfrentar a concorrência de seus colegas de serviço. 

A questão financeira é muito importante em nossa sociedade, 
porém, não é tudo. O importante mesmo é nos sentirmos felizes quando 
fazemos aquilo de que gostamos, porque, seguramente, seremos bons 
profissionais e faremos jus a uma boa remuneração. 
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3. A SOCIEDADE DO TEMPO LIVRE 

 

         A dificuldade está na substituição do trabalho humano pelas 
máquinas, e isso gera o aumento do desemprego. Uma possível solução 
para o desemprego em massa, seria a redução das horas de trabalho; 
reduzindo as jornadas de trabalho, possibilita-se o surgimento de um 
novo turno, com outros trabalhadores. Isso levaria também ao 
desenvolvimento de uma sociedade de maior tempo livre. Um tempo 
livre para fazer nada, ou para fazer trabalhos voluntários, ou para 
desenvolver outras atividades, ou atividades ligadas ao próprio trabalho, 
mas que fosse da conta da pessoa, e não algo forçado. Assim, talvez, 
as pessoas se sentissem mais felizes, pois teriam mais tempo livre para 
realizar coisas que gostassem, e não serem forçadas a ficar horas e 
horas trabalhando, o que deixa a maioria das pessoas estressadas e 
infelizes.  
         Com o passar do tempo, a mão de obra humana estacada vez 
mais sumindo, pois as máquinas estão aí para substituir o trabalho manual. 
Muitas pessoas estão desempregadas por conta disso, e muitas dessas 
máquinas fazem o trabalho que algumas pessoas gostariam de fazer, e 
com a mão de obra substituída por uma máquina, são obrigados a fazer 
outras coisas, na maioria das vezes o que não gostam.  
É possível que estejamos caminhando para a sociedade do tempo livre, 
mas muitos autores ainda questionam sobre isso. 

A sociedade que se desenvolveu dentro do sistema capitalista tem 

em sua personalidade o caráter consumista em que os trabalhadores 
destinam o tempo livre para o consumo. A conquista de maior tempo de 
liberdade, ou seja, de não trabalho foi conquistada ao longo das 
revoluções, pela luta dos trabalhadores juntamente com os sindicatos. 
No entanto, atualmente, o tempo livre sofre uma tendência a ser 
apropriado pelo capital, até o tempo de não trabalho é apropriado para a 

lógica do capital, através do consumo, reproduzindo o sistema 
capitalista sem que ele sofra alterações para conduzir o trabalhador ao 
tempo livre apropriado. 
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O trabalhador, ao longo desse período de luta, desenvolveu uma 
paixão pelo trabalho sem notar que o sistema introduziu o trabalho em 

sua mente como forma de culto em função da aquisição do tempo livre 
que também é voltado para o consumo, sendo assim, o sistema 
capitalista controla o tempo no trabalho e o tempo livre do trabalhador. 
Isso se faz presente, pois o trabalhador só adquire o direito de repouso 
após trabalhar, esse tempo é destinado à recuperação do trabalhador 

para que posteriormente possa voltar ao serviço do capital. O 
trabalhador esta inserido dentro de um ciclo que não o deixa enxergar 
que o trabalho e o tempo livre se atrelam como parte de um mesmo todo 
para que a reprodução do sistema capitalista seja continua. 

No entanto, não existe o tempo livre se não houver o tempo de 

trabalho, o lazer é parte da libertação do trabalho, destinado ao 
descanso e divertimento, sendo assim, o trabalhador busca o lazer por 
não se ver plenamente satisfeito com suas atividades diárias no 
trabalho, pois este não convém a proporcionar um equilíbrio de sua 
personalidade. O trabalho aparece como uma obrigação para a 
sobrevivência e não como exaltação das habilidades do individuo para 

determinada função. 
O tempo livre destinado ao lazer é visto como uma forma de 

indenização pelo tempo de prestação de serviço e também como uma 
atividade de dispêndio ligada ao prazer de consumir, sendo assim o 
lazer acaba se transformando em mais uma mercadoria solicitada pelo 

consumo. Isso estabelece uma intima relação entre consumo e lazer 
que gera resultados positivos para o sistema capitalista. Sendo assim, o 
lazer se estabelece como uma forma oculta do sistema capitalista 
explorar o proletariado criando um dinamismo para perpetuação maior 
do sistema. 
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O lazer aparece como uma atividade destinada a preparar o 
trabalhador no desempenho de suas funções com maior rendimento e 

produtividade. Além disso, o trabalhador é um consumidor ativo que 
busca incansavelmente suas necessidades de consumo que o fazem 
trabalhar para consumir no tempo do seu lazer. Sendo assim, não se 
pode considerar esse tempo de lazer como uma libertação e 
emancipação do trabalho já que esse tempo esta dentro da lógica do 

sistema capitalista. O sistema impõe sua estratégia no instante em que 
defende aparentemente os direitos dos trabalhadores de buscar 
satisfação pessoal, tirando assim o foco da exploração que acontece 
dentro dessa satisfação pessoal. 

Analisando todas as informações da pesquisa é possível afirmar 

que a sociedade baseada no tempo livre não é verossímil e é bem 
distante da realidade que o trabalhador vive em seu cotidiano. Para que 
um dia essa sociedade possa começar a tornar forma seria necessária a 
superação da lógica racional e econômica implantada pelo sistema 
capitalista. A qualidade de vida, a autossatisfação do trabalhador 
através de atividades de lazer é apenas novas ferramentas do sistema 

que remetem o trabalhador ao mesmo sistema de sempre. Assim, o 
sistema não mudou, só achou novas ferramentas coerentes com as 
necessidades dessa atualidade. O capital ainda oprime o trabalhador 
fazendo com que ele produza mais, e assim, consuma ainda mais e 
continue reproduzindo o mesmo sistema, garantindo que o curso da 

história seja o a perpetuação do sistema capitalista. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A questão que se coloca atualmente é: a terceira revolução 
industrial seria a engrenagem que levara a sociedade do desemprego 
ou a sociedade do tempo livre? 

O objetivo geral deste trabalho é analisar a qualidade de vida da 

sociedade para a construção de um novo modelo de consumo que 
interrompa o consumismo desenfreado, sem afetar o consumo 
necessário para auferir o lucro à empresa e o bem-estar da sociedade. 

Analisando todas as informações da pesquisa é possível afirmar 
que a sociedade baseada no tempo livre não é verossímil e é bem 

distante da realidade que o trabalhador vive em seu cotidiano. Para que 
um dia essa sociedade possa começar a tornar forma seria necessária a 
superação da lógica racional e econômica implantada pelo sistema 
capitalista. A qualidade de vida, a autossatisfação do trabalhador 
através de atividades de lazer é apenas novas ferramentas do sistema 

que remetem o trabalhador ao mesmo sistema de sempre. Assim, o 
sistema não mudou, só achou novas ferramentas coerentes com as 
necessidades dessa atualidade. O capital ainda oprime o trabalhador 
fazendo com que ele produza mais, e assim, consuma ainda mais e 
continue reproduzindo o mesmo sistema, garantindo que o curso da 
história seja o a perpetuação do sistema capitalista. 
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